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گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
»فروش داری زیپمت با هر قیمتی به جز 
قیمت مصوب برخالف مقررات است و 
از طریق اطالع با سامانه 19۰ یا از طریق 
معاونت های غذا و دارو دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور قابل پیگیری 

خواهد بود.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، 
افزایش  درباره  جهانپور  کیانوش 
گفت:  دیابت  داروی  این  قیمت 
ترکیبی  داروی  یک  زیپمت  »داروی 
تولید داخل است در دو دوز مختلف 
دوز  و   ۵۰۰/۵۰ دوز  می شود  عرضه 

1۰۰۰/۵۰ عرضه می شود که به ترتیب قیمت مصوب آنها 444۰۰ 
تومان و ۵1۰۰۰ تومان هست.«

وی با بیان اینکه این قیمت آخرین 
قیمت گذاری  کمیسیون  مصوب  نرخ 
باید در سراسر کشور رعایت  بوده و 
شود، گفت: »هرگونه قیمتی به جز قیمت 
از  و  است  مقررات  برخالف  مصوب 
طریق اطالع با سامانه 19۰ یا از طریق 
معاونت های غذا و دارو دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور قابل پیگیری 

خواهد بود.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح 
کرد: »توصیه ما این هست در صورتی 
که قیمت با قیمت سامانه متفاوت هست 
یا به هر دلیل دیگری خریدار نسبت به 
قیمتی که ارائه شده به نوعی اطمینان ندارد از داروخانه مورد نظر 

فاکتور فروش ممهور به مهر داروخانه را مطالبه کند.«

معاون عملیات پلیس فتا با اشاره به اینکه 
در سال 97 بیش از ۸3۰ نفر مجرم در 
قالب عملیات پانجیو دستگیر شده اند، گفت: 
»اینستاگرام بستر عرضه 39 درصد از دارو 

و تجهیزات غیرمجاز است.
ایفدانا،  از  نقل  به  به گزارش سپید   
سرهنگ امیرلی در سومین کارگاه پیشگیری 
و مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور با 
اشاره به اینکه عملیات پانجیو به صورت 
سراسری در دنیا اجرا می شود، اظهار کرد: 
»این عملیات در حوزه رصد مخاطرات 
کاالهای سالمت محور از سال 9۰ توسط 
پلیس فتا و همکاری با سازمان غذا و دارو 

در کشور اجرا می شود.« وی افزود: »فروش ابزار تقلبی حوزه پزشکی، 
داروخانه های آنالین، ارائه دهندگان سرویس های اینترنتی داروخانه 

طرح  این  شامل  پرداخت  درگاه های  و 
می شود.« معاون عملیات پلیس فتا با اشاره 
به عملکرد طرح پانجیو توضیح داد: »در 
سال 96 تعداد 1۰ هزار 2۵۵ درگاه مجرمانه 
شناسایی، 373 پرونده تشکیل، 411 نفر 
دستگیر و 4 هزار و 29۵ درگاه مجازی 
مسدود شدند، ارزش ریالی این تخلفات 

26 میلیارد ریال بوده است.«
 معاون عملیات پلیس فتا با اشاره به 
بسترهای ارتکاب جرم در حوزه فروش 
دارو و تجهیزات غیرمجاز، عنوان کرد: 
 39 غیرمجاز  محصوالت  این  »عرضه 
در  درصد   24 اینستاگرام،  در  درصد 
 14 و  تلگرام  درصد   22 و...(،  دیوار  )شیپور،  آنالین  بازارهای 

درصد در وب سایت ها صورت گرفته است.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

گران فروشی داروی »زیپمت« تخلف است
معاون عملیات پلیس فتا عنوان کرد

سهم ۳۹ درصدی اینستاگرام در عرضه دارو و تجهیزات غیرمجاز

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران:

بدوننظامژنریکنیازهاتامیننمیشود
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران 
گفت: »در سال ۵۷ برای دارو ۵۷۰ میلیون دالر ارز 
الزم داشتیم و اگر امروز تولید دارو و طرح ژنریک را 
نداشتیم با این وضعیت ارز و افزایش جمعیت به هیچ وجه 

نمی توانستیم دارو را تأمین کنیم.«

به گزارش سپید، مراسم رونمایی از پوستر ایران فارما 
2۰19 با حضور رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران، معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیرکل 
روابط عمومی و سخنگوی سازمان غذا و دارو و نمایندگان 
شرکت های دارویی، در ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی برگزار شد. مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت مدیره 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در ابتدای 
این مراسم تولید 97 درصدی دارو را یک موفقیت بزرگ 

اما ناشناخته برای کشور دانست.

موفقیت ناشناخته در تولید ۹۷ درصد داروها
در ادامه احمد شیبانی، رئیس سندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انسانی ایران با بیان اینکه به رغم تحریم ها خیلی از 
شرکت ها در نمایشگاه بین المللی ایران فارما 2۰1۸ شرکت 
داشته اند، گفت: »دارو با جان انسان ها گره خورده و ما 
این امید را داریم که بتوانیم از تحریم ها همچون سال های 

گذشته عبور کرده و در نزد مردم سربلند باشیم.«
وی نمایشگاه ایران فارما را پیشانی فعالیت های دارویی 
کشور دانست و ادامه داد: »اگر صنعت داروسازی و تولید 
97 درصدی دارو نبود این روزها در زمان تحریم در شرایط 
بسیار سختی قرار می گرفتیم.« شیبانی افزود: »نمایشگاه 
چهارم ایران فارما با حضور ۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی 
برگزار شد و به رغم تحریم 14۰ شرکت خارجی حضور 
فعال داشتند که این مهم نشان از بی اثری تحریم های 
آمریکا دارد.« وی با اشاره به بازدید بیش از 3۰ هزار 
نفر از نمایشگاه ایران فارما، گفت: »در این میان باید از 
مسئوالن مصالی امام خمینی )ره( هم تشکر و قدردانی 
کنم که این نمایشگاه برگزار شد؛ بدون اینکه کوچک ترین 

مشکلی و بی نظمی در آن به وجود بیاید.«
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروها انسانی ایران 
با اشاره به برگزاری دو پاویون هند و چین در نمایشگاه 
چهارم، افزود: »دو کشور چین و هند بیشترین همکاری 
را با ایران در صنعت داروسازی دارند و یکی از اتفاق های 
خوب در مراسم اختتامیه ایران فارما 2۰1۸ اعالم رضایت 
نمایندگان کشورهای مختلف در این نمایشگاه و اعالم 

آمادگی شان برای ایران فارما 2۰19 بود.«

شیبانی همچنین حضور 6 هیئت رسمی، اداری و تجاری 
از کشورهای اروپایی را از دیگر موارد مهم نمایشگاه چهارم 
ایران فارما دانست و اضافه کرد: »امسال 3۵ هزار متر فضا 
داشتیم که امیدواریم این فضای نمایشگاهی سال آینده 
بیشتر شود.« رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران در ادامه با بیان اینکه صنعت داروسازی توانسته 
در عرضه دارو بسیار موفق باشد؛ نمایشگاه ایران فارما را 
محلی برای اطالع رسانی درباره این موفقیت به دنیا برشمرد 
و گفت: »از هر پنج قاره در نمایشگاه ایران فارما شرکت 
کرده بودند و این حضور، نمایشگاه ایران فارما را به یک 
CPHI مهم تبدیل کرده است.« شیبانی در پایان خواستار 
انعکاس اخبار دارویی ایران شد و گفت: »در سال 13۵7 
برای دارو ۵7۰ میلیون دالر ارز الزم داشتیم و اگر امروز 
تولید دارو و طرح ژنریک را نداشتیم با این وضعیت ارز 
و افزایش جمعیت به هیچ وجه نمی توانستیم دارو را تأمین 
کنیم.« مهرشاد کاظمی معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تهران هم در ادامه نشست با بیان 
اینکه سازمان ها و نهادهای مختلفی در برگزاری نمایشگاه 
ایران فارما و نمایشگاه تخصصی کتاب همراهی کرده اند، 
گفت: »نمایشگاه کتاب ایران فارما یکی از تخصصی ترین 
نمایشگاه هایی است که وزارت ارشاد برگزار می کند و مورد 

تأکید مسئولین وزارت ارشاد است و موفقیت آن باعث 
شده تا این نمایشگاه الگویی برای برگزاری نمایشگاه های 

تخصصی در زمینه های دیگر قرار بگیرد.«
وی میزان فروش نمایشگاه چهارم را سه برابر سال 
گذشته دانست و گفت: »امسال 1۸9 میلیون تومان از یارانه 
کتاب استفاده شد. دیگر اتفاق خوبی که برای نمایشگاه 
افتاد این بود که نمایشگاه کتاب ایران فارما در تقویم 
نمایشگاهی کشور ثبت شده و این موضع باعث می شود 
در گرفتن تسهیالت و بودجه بتوانیم راحت تر عمل کنیم.«
کاظمی ضمن تقدیر از حضور رسانه های سالمت محور 
هم اظهار داشت: »رسانه های سالمت محور هم با توجه به 
همه مشکالتی که بود؛ برگزار شد و هر دو نمایشگاه کتاب 
و رسانه توانستند به خوبی با بخش صنعت ارتباط گرفته 
و باب گفت وگو را با یکدیگر باز کنند.« وی رونمایی از 
پوستر این رویداد را در بیش از 11 ماه مانده به نمایشگاه 

بعدی نشان از یک کار تخصصی و با برنامه دانست.

تغییر نسلی در صنعت داروسازی
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو هم در 
این نشست گفت: »هر اتفاقی که برای صنعت داروسازی 
افتاده در دوران سختی ها افتاده است و صنعت داروسازی 

با ثبت تجاربی که کسب کرده، می تواند بحث مدیریت 
دانش در این 4۰ سال را به دیگران هم انتقال دهد.«

وی با اشاره به اینکه در صنعت داروسازی، تغییر نسلی 
پیدا شده است، گفت: »امیدواریم شاهد این موضوع باشیم 
که ایران فارما به یک برند دارویی مهم تبدیل و ایران هاب 

داروسازی منطقه شود.«
حاج آقا، بنیادی مشاور فرهنگی بنیاد فرهنگی مصالی امام 
خمینی )ره( هم در این برنامه ضمن تقدیر از این رویداد 
بزرگ دارویی، گفت: »ما این حرکت جمعی و هم افزایی 
را ارج می نهیم. مصالی امام خمینی به عنوان پیشانی نظام 
نه فقط می خواهد محلی برای برگزاری نماز باشد، بلکه 
قطب برنامه های فرهنگی، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی 
و نظامی هم هست و از این حرکت بزرگ قدردانی و 
نهایت همکاری را با برگزارکنندگان خواهد داشت.« وی 
افزود: »امیدواریم جشن پیروزی ما ختم فعالیت های غرب 
باشد که بر علیه جمهوری اسالمی و ملت ما ایستاده اند.«
در پایان این نشست از پوستر ایران فارما 2۰19 رونمایی 
و تفاهم نامه ای هم بین سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منعقد شد. 
این تفاهم نامه به موضوع چهارمین نمایشگاه کتاب و سومین 

نمایشگاه رسانه های سالمت محور می پرداخت.

اخبــار

مدیرعامل انجمن تاالسمی ایران:

کیفیت داروهای داخلی تاالسمی 
پایین است

مدیرعامل انجمن تاالسمی ایران گفت: »مواد اولیه برخی از دارو های 
تاالسمی نامرغوب است و همین موضوع باعث بروز مشکالتی در 

حوزه سالمت شده است.«
 به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران، یونس عرب اظهار 
کرد: »متأسفانه امروزه بیمارستان ها به دلیل هزینه های پایین تخت 
کافی ویژه انجام تزریق خون و گلبول های قرمز در اختیار بیماران 
تاالسمی نمی گذارند و بیشتر تخت ها را به بیماران دیگر مانند سرطانی 
که هزینه  بر هستند، می گذارند.« وی ادامه داد: »مواد اولیه داروهای 
داخلی بیماران تاالسمی در دوره اول، برای کسب بازارهای داخلی از 
نوع خوب و از کشورهای چین و هند تهیه می شود و بالطبع داروی 
تولیدی از کیفیت مطلوبی برخوردار است، اما در دوره های بعدی به 
دلیل استفاده نکردن از مواد اولیه مرغوب، کیفیت داروی ساخته شده 
تحت تأثیر این موضوع قرار می گیرد و از نظر کیفیت بسیار مشکل 
دارد.« عرب تأکید کرد: »کمبود دارو به خصوص در خطه های شمالی 
و جنوبی ویژه بیماران تاالسمی وجود دارد، دراین بین اینکه دارو را 
در کشور بسته بندی کنیم مسئله ای مهم نیست، بلکه موضوع مهم این 
است که دارو با کیفیت خوب به دست بیماران برسد.« وی اظهار کرد: 
»کیفیت داروی داخلی مشابه خارجی نیست و همین مسئله باعث 
بروز مشکالتی برای بیماران شده است.« مدیرعامل انجمن تاالسمی 
ایران افزود: »ذکر مسائلی مانند دپوی دارو در انبار مشکلی از بیماران 
تاالسمی برطرف نمی کند و حتی در این شرایط دارویی در برخی 
از موارد قاچاق دارو به وسیله تعداد معدودی از داروخانه ها انجام 
می شود.« عرب گفت: »بیماران تاالسمی نیازمند مکانی برای انجام 
تزریق خون هر 2 هفته یکبار هستند و امیدواریم با برنامه ریزی بهتر 

بیمارستان ها و مراکز درمانی اینگونه افراد را به یکدیگر ارجاع ندهند.«

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی مطرح کرد

احتمال تولید مجدد واکسن سیاه سرفه
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با اشاره به اینکه 
این موسسه حدود هفت سال واکسن سیاه سرفه تولید می کرد که 
به دلیل برخی از مشکالت تولید آن متوقف شد، گفت: »امیدواریم 
سال آینده شاهد بازگشت واکسن سیاه سرفه به خط تولید باشیم.«

 به گزارش سپید به نقل از ایرنا، علی اسحاقی افزود: »وزارت 
بهداشت تاکید بر افزایش کیفیت این واکسن ایرانی دارد که قبل از 
راه اندازی خط تولید این واکسن، حتما به کیفیت مورد نظر وزارت 
بهداشت دست خواهیم یافت.« وی با اشاره به اینکه واکسن فلج 
اطفال تزریقی در مرحله آزمایشگاهی به نتیجه رسیده است؛ گفت: 
»برای ورود این واکسن به مراحل تولید نیمه صنعتی و صنعتی نیاز 
به یکسری تکنولوژی داریم.« اسحاقی اظهار کرد: »هر چند وزارت 
بهداشت تولید این واکسن را به انستیتو پاستور واگذار کرده که 
امیدواریم به نتیجه برسند، اما ما هم پیگیری خودمان را ادامه دادیم 
تا در روند تولید این واکسن که مورد نیاز کشور است، خللی وارد 
نشود.« اسحاقی ادامه داد: »حدود پنچاه سال است که ما فنآوری 
تولید واکسن فلج اطفال خوراکی را داریم و این فرآورده توانسته 

است فلج اطفال در ایران را ریشه کن کند.«

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو طی نامه ای به 
تمامی شرکت های واردکننده دارو، فهرست داروهای فوریتی مورد نیاز این 

سازمان را اعالم کرد.
به گزارش سپید، محمد عبده زاده در این نامه آورده است: »به پیوست 
فهرست داروهای فوریتی مورد نیاز مورخ 1۸/۰9/1397 اعالم و با توجه به 
سیاست های این اداره کل در تأمین داروهای فوریتی، موارد زیر به استحضار 
می رسد. بدیهی است تمامی شرکت های متقاضی موظف به رعایت تمامی 
مفاد هستند. تمامی شرکت های متقاضی تأمین داروهای مورد نیاز فوریتی 
صرفاً پیشنهاد قیمت ارزی خود را به این اداره کل ارسال نمایند و قیمت 

فروش به پخش بر مبنای ضابطه قیمت گذاری انجام خواهد شد.
اطالعات درخواست شده صرفاً می باید در قالب فایل الکترونیک و با 
فرمت اکسل، در پاکت در بسته تا تاریخ 27/۰9/97 به دبیرخانه محرمانه 

سازمان تحویل گردد. به درخواست هایی که قبل یا پس از این تاریخ یا 
با فرمت دیگری ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. مقتضی است 
در ستون های مربوط به قیمت واحد دارو فقط یک عدد درج شود و از 

نوشتن واحد ارزی )ریال یا یورو( در کنار عدد جداً خودداری شود. مالک 
تصمیم گیری و انتخاب شرکت برنده فراخوان، مطابقت با منبع واردات و 
قیمت ارزی است. شرکت هایی که در فراخوان تأمین داروهای فوریتی 
پذیرفته می شوند می باید حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری پس از ارسال 
نامه کتبی اداره کل امور دارو، پیش نویس IRC داروی فوریتی را تکمیل 
نموده و ظرف مدت 3۰ روز نسبت به ترخیص دارو اقدام نمایند. ازآنجاکه 
ارائه پیشنهاد قیمتی و ثبت درخواست به منزله ایجاد تعهد برای شرکت 
پذیرفته شده جهت تأمین داروهای فوریتی است لذا پس از اعالم کتبی اداره 
کل دارو به شرکت واردکننده، در صورت عدم تأمین به موقع یا انصراف از 
تأمین دارو، شرکت مربوط در نوبت اول به  مدت سه ماه از حضور در تمامی 
فراخوان های قیمت محروم و در صورت تکرار در خصوص ادامه فعالیت 

آن شرکت در کمیسیون قانونی ساخت و ورود تصمیم گیری خواهد شد.«

فهرست داروهای فوریتی آذرماه اعالم شد


