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رئیس کمیته صادرات سندیکای داروسازی تشریح کرد

صاحبان  سندیکای  صادرات  کمیته  رئیس 
اشاره  با  ایران  انسانی  داروهای  صنایع 
خواستار  بهداشت،  وزارت  در  تغییرات 
مشکالت  و  نیازها  به  بیش ازپیش  توجه 

صنعت داروسازی کشور شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
انسانی  داروهای  سندیکای صاحبان صنایع 
ایران، مهرداد علیمیان با اشاره به تغییرات در 
وزارت بهداشت، گفت: »سرپرست وزارت 
بهداشت به تمام بخش ها و حوزه های مرتبط 
با دارو اشراف کامل دارد و از ایشان این توقع 
و انتظار وجود دارد که موارد و مسائل مرتبط 
مورد  بیشتر  کشور  در  دارو  تولید  حلقه  با 
توجه قرار بگیرند و اتکای ما بیش ازپیش به 

تولید داخل باشد.«
رئیس کمیته صادرات سندیکای داروسازان 
اظهار داشت: »اگر قرار بود سهم 97 درصدی 
تولید داخل برای نیازهای دارویی، از خارج 
تأمین شود هزینه های گزافی برای کشور ایجاد 
می کرد. درحالی که می دانیم تالش شبانه روزی 
برای حل مشکالت دارویی کشور در حال 
انجام است و امیدواریم موارد فوری و مهم 

زودتر به سرانجام برسد.«

پیش بینی اشتباه درباره طرح تحول
علیمیان گفت: »دوستانی که قباًل در وزارت بهداشت 
تا  کردند  را  خود  تالش  حداکثر  داشتند،  مسئولیت 
مجموعه بهداشت و درمان کشور حرکت پویایی داشته 
باشد. طبیعتًا مشکالت و موانعی هم در این مسیر وجود 
داشت که بخشی از آن را حل کردند ولی بخشی هم 

حل نشده باقی ماند.«
وی ادامه داد: »در همین دوره طرح تحول نظام سالمت 
هم پیشنهاد شد و آغاز بکار کرد که فی نفسه طرح بسیار 
خوبی بود ولی اجرای آن با مشکالت و چالش هایی 
همراه شد. مشکالت مرتبط با اجرا هنوز باقی مانده اند 
و نیاز است به آنها پرداخته شود و اصالح شوند تا این 
طرح به نحوی همچنان پویایی خود را داشته باشد، 
به حرکتش ادامه دهد و نتایج مثبتی که از ابتدا برای 
آن در نظر گرفته و پیش بینی شده بود، حاصل شوند 

و به دست بیایند.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  صادرات  کمیته  رئیس 
داروهای انسانی ایران با اشاره به اینکه پیش بینی ها و 
تعریف های اولیه در اجرای طرح تحول نظام سالمت 
مفقوده  »حلقه های  داشت:  اظهار  بود،  مانده  مغفول 
زیادی در اجرای طرح تحول سالمت داریم که این 
طرح را شبیه جزایر جدا افتاده کرده که به هم راهی 
بنابراین ضروری است که این جزایر به هم  ندارند، 
متصل شوند تا بتوانیم حداکثر بهره برداری الزم را از 

این طرح داشته باشیم.«
وی ادامه داد: »ازآنجایی که مسائل و مشکالت مرتبط با 
تحریم ها نیز به موارد قبل اضافه شد، حتی بخش هایی از 
این طرح، اجرایی و عملی نشده اند.« عضو هیئت مدیره 
درباره طرح  »وقتی  تأکید کرد:  داروسازان  سندیکای 
تحول نظام سالمت حرف می زنیم انتظار داریم که از 
ابتدا تا انتهای آن در یک زنجیره پیوسته قرار بگیرد 
و شرط اول زنجیره این است که برای هر ایرانی یک 
شناسنامه بهداشتی الکترونیک -که پیش نیاز این طرح 

است- آماده، قابل رؤیت و در دسترس باشد.«
علیمیان گفت: »در این شناسنامه نسخه الکترونیک که 
از طرف پزشک صادر می شود، باید بر اساس سوابق 
موجود در همین شناسنامه بهداشتی باشد، سپس پزشک 
به مؤسساتی که سرویس ها و خدمات پزشکی دارند 
مثل رادیولوژی، داروخانه، آزمایشگاه و...، متصل شود 
و بعدازآن نسخه یا تجویز برای فرآیندهای درمانی به 
این مراکز ارسال گردد؛ یعنی این شناسنامه و زنجیره 
تا بخش های بستری و بیمارستان هم انتقال پیدا کند.«

مغفول ماندن سامانه »جی تک« دارو
وی با اشاره به شکل نگرفتن و کامل نشدن این زنجیره، 
این نکته را دلیل پایین آمدن عملکرد سامانه »جی تک« 
دارو دانست و توضیح داد: »ما در بخش صنعت دارو 
و در سامانه این موارد را رعایت می کنیم ولی حلقه 
اتصال آن در داروخانه مفقود است؛ بنابراین مشتری 
یا مصرف کننده می تواند از قابلیت ردیابی دارو استفاده 
کند ولی اتصال سامانه کل داروخانه ها به »جی تک« 
کامل نیست و احتمال دارد این نقص و عدم اتصال در 
بخش های درمانی دیگر نیز وجود داشته باشد؛ بنابراین 
الزم است همه این حلقه ها به هم وصل شوند تا بتوانیم 
منابع و مصارف را به دقت کنترل کنیم و بدانیم مسیر 
درستی را طی می کند یا سوء مصرف، مشکل جانبی یا 

اشتباهی در فرآیند درمانی وجود دارد.«
علیمیان افزود: »متأسفانه به دلیل مجموعه ای از مشکالت 
طرح تحول نظام سالمت به ثمر ننشست و معضالتی 
هست که تیم جدید باید به آنها بپردازد و حل آنها جزو 
بگیرد.« وی ضمن آرزوی  قرار  مسئولیت های اصلی 
موفقیت برای افرادی که اخیراً مسئولیت های وزارت 
بهداشت را پذیرفته اند، گفت: »امیدوارم با تغییراتی که 
به درستی  این طرح  منابع و مصارف  صورت گرفته، 
تعریف شود و اجرای آن در مسیر درستی قرار بگیرد 

تا نواقص هم حل و رفع شوند.«
علیمیان پیش بینی اشتباه در مورد منابع الزم در مرحله 
نظام سالمت  نواقص اجرای طرح تحول  از  را  اجرا 

از هر چیز  بیش  این مورد  به گفته وی،  عنوان کرد. 
دیگری صنعت دارو را با چالش و مشکل روبه رو کرد.
هماهنگ  به خوبی  مصارف  و  »منابع  افزود:  علیمیان 
نشده بود و به همین دلیل هزینه هایی برای صنعت دارو 
داشت و پس از اجرای طرح آن هزینه ها و مطالبات 
به صورت کامل برگشت داده نشد؛ یعنی بیمارستان ها 
و مراکز درمانی خریدهایی داشتند که باید هزینه را به 
شرکت های پخش می پرداختند تا از آن طریق در اختیار 
صنعت دارو قرار بگیرد، اما این اتفاق نیفتاد. از طرف 
دیگر در بعضی موارد اندک هم سوء عملکردهایی وجود 
داشت که باعث افزایش هزینه های این طرح شد، مثاًل 
بیماری که شاید به دو بار سونوگرافی نیاز نداشت یا 
انجام ام ارآی برایش ضروری نبود با تجویز اشتباه این 
کار را انجام داد. چنین مواردی منابع و مصارفی بود 
که باید پیش بینی می شد اما مدتی بعد از اجرای طرح 

مشخص شد که باید کنترل شوند.«
و  تأخیر  روش،  این  با  »طبیعتًا  کرد:  خاطرنشان  وی 
ناهماهنگی در یک بازه زمانی هزینه های سنگینی بر 
دوش نظام سالمت گذاشته شد و بدهی های چند صد 
هنوز  آن  عمده  بخش  که  کرد  ایجاد  تومانی  میلیارد 

پرداخت نشده  است.«
عضو هیئت مدیره سندیکا در ادامه گفت: »سرپرست 
به عنوان کسی که خودش داروساز  بهداشت  وزارت 
است، مدتی در این صنعت فعال بوده و بعدازآن هم 
در مدیریت های کالن کشور نقش داشته  است. نکته 
به دلیل سابقه حضور  اینکه  ایشان  مهم دیگر درباره 
در معاونت برنامه وبودجه، بر مبحث منابع و مصارف 
اشراف دارد؛ بنابراین امیدواریم نگاه کامل و تخصصی 
هم در اجرای طرح تحول نظام سالمت داشته باشند و 
در ادامه اجرا هم به گونه ای عمل شود که با توجه آنچه 
اضافی  از هزینه های  کنیم و  توانمان است، عمل  در 
جلوگیری شود. درواقع اگر از ابتدا هم بر مبنای تعاریف 
درستی عمل شده بود و برای این طرح با شتاب زدگی  
اولیه و بدون وجود منابع مشخص و درست، هزینه 

نشده بود به مشکالت فعلی برنمی خوردیم.«

علیمیان تخصیص کامل ارز به بخش های 
مختلف صنعت داروسازی را یکی از 
از  که  دانست  دارو  صنعت  نیازهای 
ابتدا هم برای آن قول داده شده بود، 
ولی عملی نشد. وی درباره ضرورت 
و اهمیت این اقدام گفت: »درواقع قرار 
است ما پیشاپیش برای یک بازه زمانی 
طوالنی تری، نه برای نیاز سه یا شش 
ارز  تأمین  بنابراین  کنیم،  پیدا  آمادگی 
هم باید با همین نگاه انجام می شد که 
خوشبختانه در زمان مدیریت قبلی هم 
صورت گرفت ولی در مورد تخصیص 
مرکزی  بانک  طریق  از  آن  اجرای  و 
و بانک های عامل مشکالت عدیده ای 
داشتیم و داریم که باید به سرعت حل 
شوند.« وی ادامه داد: »الزم است که 
زمان  کمترین  در  و  به راحتی  بتوانیم 
ممکن مرحله نقل وانتقال را انجام دهیم و 
خریدهای الزم را نهایی کنیم و خودمان 
را آماده تر کنیم؛ خصوصًا که ممکن است 
دوره دیگری از تحریم را هم پیش رو 

داشته باشیم.«
صنعت  مطالبات  و  نقدینگی  بحث  علیمیان،  باور  به 
داروسازی یکی دیگر از نکاتی است که باید سریع تر به 
آن رسیدگی شود چون این صنعت باید توان خرید ریالی 
و نقدی خود را مجدد بازیابی کند. وی درباره نیازهای 
دیگر صنعت دارو، گفت: »یکی از نیازهای مهم صنعت 
داروسازی که به خوبی دیده نشده، مسئله تجهیزات و 
ماشین آالت مورد نیاز در این صنعت است. ما فقط برای 
بخشی از نیازها )مواد اولیه و جانبی( ارز دولتی دریافت 
می کنیم و برای مابقی ملزومات ارز نیمایی می گیریم که 
آن هم به موقع تخصیص داده نمی شود. این شرایط برای 
تولید ما مشکل ساز شده است. درحالی که ماشین آالت 
و تجهیزات خطوط تولید به مرورزمان فرسوده می شود 
و بخش عمده ای از آن به تعویض و تعمیر نیاز دارد 
که باید برای آن پیش بینی بلندمدت داشته باشیم. آنچه 
بودجه ای  تخصیص  داروست،  صنعت  اولویت  اآلن 
برای تأمین و لوازم یدکی فوریتی است تا به شرایطی 
نرسیم که همه موجودی را مصرف کنیم و در وضعیت 

بحرانی قرار نگیریم.«
شد:  یادآور  داروسازان  سندیکای  هیئت مدیره  عضو 
»در سال های اخیر تأمین بخش عمده نیازهای دارویی 
با  کشور از طریق تولید داخلی بوده است، همچنین 
توجه به مشکالت و مسائلی که وجود دارد تکیه بر 
این تولیدات بیشتر خواهد شد که این وضعیت رسالت 
تولیدکنندگان داخلی را سنگین تر می کند و مسئولیت 

بیشتری بر عهده آنان خواهد گذاشت.«
علیمیان عملکرد تولیدکنندگان در شرایط فعلی را مثبت 
ارزیابی کرد و در این مورد گفت: »همه همکاران در 
حوزه تولید دارو سعی کرده اند که به موقع عمل کنند 
درواقع  نمایند.  برطرف  را  دارویی کشور  نیازهای  و 
ما به عنوان تولیدکننده در این مدت کم نگذاشته ایم و 
اگر مشکل نقصی هم هست، خارج از اختیار و توان 
ماست و به بحث های کالن بودجه و نحوه نقل وانتقاالت 
مالی برمی گردد. به همین دلیل اگر این نواقص حل 
را  آمادگی الزم  از تحریم ها  برای گذار  ما هم  شود، 

خواهیم داشت.«

تـازههـا

تأثیر استاتین ها 
در پیشگیری از بیماری های 

چشمی ناشی از دیابت
نتایج یک آزمایش نشان می دهد که مصرف استاتین ها می تواند 
به پیشگیری از بیماری های چشمی مرتبط با دیابت کمک کند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، در این بررسی جدید آمده  
است: بیماران مبتال به دیابت که برای درمان کلسترول باال از 
استاتین ها مصرف می کنند، می توانند از فایده دیگر این دارو نیز 

سود ببرند که کاهش خطر آسیب دیدن شبکیه است.
تایوانی در بررسی های خود دریافتند مبتالیان به  متخصصان 
دیابت که از داروهای استاتین مصرف می کنند 1۴ درصد کمتر 
به  مبتالیان  در  رتینوپاتی شوند. همچنین  دارد دچار  احتمال 
این عارضه مصرف داروهای استاتین روند پیشرفت بیماری 

را کند می سازد.
به  با آسیب رساندن  بیماری دیابت  این متخصصان،  به گفته 
عروق خونی چشم ها موجب بروز رتینوپاتی می شود که در 
دارد. شبکیه همچون  بیمار وجود  نابینا شدن  احتمال  نهایت 
فیلم دوربین است. بیماری دیابت باعث می شود عروق خونی 

ترک بردارد و شبکیه متورم شود.

زمانی که عروق خونی دچار نشت شود مواد موجود در خون 
ازجمله کلسترول وارد شبکیه می شود. هرچند، پزشکان به طور 
دقیق نمی دانند چگونه کلسترول به چشم ها آسیب وارد می کند. 
در این بررسی متخصصان تایوانی به مطالعه روی 7۴۰ هزار و 
32۶ بیمار پرداختند که در فاصله سال های 199۸ تا 2۰13 به 
دیابت نوع 2 مبتال شده و دچار کلسترول باال نیز بوده اند. آنها 
219 هزار و 3۵9 بیمار را غربال کردند که 199 هزار و 7۶۰ 
نفر از داروهای استاتین مصرف کرده و 1۵ هزار و ۵99 نفر 

دیگر نیز این دارو دریافت نکرده بودند.
مصرف  متخصصان  گفته  به  تودی،  نیوز  مدیکال  گزارش  به 
استاتین ها عالوه بر آنکه خطر رتینوپاتی دیابتی را کاهش می دهد، 

نیاز به درمان های تهاجمی بیماری چشم را نیز کمتر می کند.

یافته جدید محققان؛

کمک داروی سکته به 
پیشگیری از آلزایمر

محققان دریافتند داروی درمان سکته در پیشگیری از بیماری 
آلزایمر هم مفید است.

به گزارش سپید به نقل از مهر، مطالعه محققان دانشگاه ساوترن 
3K3A- کالیفرنیا نشان می دهد پروتئین مهندسی ژنتیکی شده
APC از مغز موش های مبتال به عالئم شبه آلزایمر محافظت کرد، 
درحالی که موجب کاهش تشکیل پپتیدهای سمی و پیشگیری 

از زوال حافظه شد.
3K3A-APC نسخه اصالح شده ژنتیکی پروتئین خون انسان 
موسوم به پروتئین فعال C است که موجب کاهش التهاب می شود 
و از مرگ و نابودی نورون ها و سلول های دیواره های عروق 
خونی حفاظت می کند. یافته ها نشان داده است این پروتئین در 
درمان انواع بیماری ها در موش ها نظیر آسیب تروماتیک مغز و 
بیماری ام اس، تأثیرات سودمندی داشته است. در حال حاضر 

برای درمان سکته در انسان هم کاربرد دارد.
بریسالف زلوکویچ، سرپرست تیم تحقیق، دراین باره می گوید: 
»به دلیل فعالیت های ضدالتهابی، حفاظت از اعصاب و حفاظت 
به  ما  نورولوژیکی،  اختالالت  از  مدل  چندین  در  عروق  از 
بررسی این موضوع پرداختیم که آیا 3K3A-APC می تواند 
از مغز در مقابل تأثیرات سمی آمیلوئیدبتا هم در بیماری آلزایمر 

محافظت کند.«
آلزایمر  به  مبتال  بیماران  مغز  در  آمیلوئیدبتا  سمی  پپتیدهای 
تجمع می یابد که منجر به فساد عصبی و کاهش جریان خون 
در مغز می شود. تیم تحقیق دریافت 3K3A-APC به شکل 
قابل توجهی موجب کاهش تجمع آمیلوئیدبتا در مغز موش های 
شد که معموالً مقادیر باالیی پپتید سمی تولید می کردند. درمان 
این موش ها با 3K3A-APC از زوال حافظه پیشگیری کرد 
و به آنها در حفظ جریان عادی خون مغز کمک کرد. این دارو 
همچنین موجب توقف التهاب درون مغز که علت شایع دیگر 

بیماری آلزایمر است، شد.
این نظریه  از  ما  »داده های فعلی  ادامه می گوید:  زلوکویچ در 
حمایت می کند که 3K3A-APC  دارای پتانسیل درمان مؤثر 
ضدآمیلوئیدبتا برای بیماری آلزایمر در مراحل اولیه در انسان ها 

است.«

چالش های صنعت داروسازی کشور

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، 
تولید در موسسه رازی خواند  زیربنای  را  تحقیقات 
تولید  تاکید کرد: »هیچ واکسنی در موسسه رازی  و 
مربوط  تحقیقات  آن  از  پیش  آنکه  نخواهد شد مگر 

به آن بیماری انجام شده باشد.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، علی اسحاقی با اشاره 
اینکه اساسا برای  بر  تاکید  با  به اهمیت تحقیقات و 
به تحقیق داریم، گفت:  نیاز  تولید در موسسه رازی 
نخواهد شد،  تولید  رازی  موسسه  در  واکسنی  »هیچ 
مگر آنکه پیش از آن تحقیقات مربوط به آن بیماری 
انجام شده باشد. این تحقیقات در حوزه های مختلفی 
از جمله میزان شیوع بیماری ها، تعداد سویه های در 
نیز  و  و کشور  دامداری ها  در سطح  بیماری  گردش 
آنتی  و  ژنتیکی  نظر  از  بیماری زا  سویه های  شناخت 

ژنیکی انجام می شود.«
خاطرنشان  است،  تولید  مقدمه  تحقیقات  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کرد: »تنها با طی مراحل تحقیق و توسعه تولید یک واکسن امکان 
پذیر خواهد بود.« اسحاقی تحقیقات بنیادی، کاربردی، توسعه ای، 

دامپزشکی و... را شاخه های مختلف تحقیقات عنوان کرد و افزود: 
یکدیگر  پیوسته  زنجیره ای  در  می توانند  نوعی  به  تحقیقات  »این 
صنعتی  نیمه  آزمایشگاهی،  تولید  به  نهایت  در  و  کنند  تکمیل  را 

و صنعتی یک واکسن دست یافت. از طرفی گاهی 
ممکن است تحقیقات ما را به مسیری هدایت کند 
نیازی  بیماری ها اساسا  از  با برخی  که برای مقابله 

به تولید واکسن نیست.«
رئیس موسسه رازی ادامه داد: »زمانی که به نتیجه 
می رسیم برای نوع خاصی از بیماری نیازمند تولید 
واکسن هستیم، برای تولید این واکسن نیز به تحقیقات 
انجام  توسعه  و  تحقیق  عنوان  که تحت  داریم  نیاز 
نیمه  تولید  آزمایشگاهی،  تولید  از  پس  و  می شود 
این مسیر  صنعتی و صنعتی را شاهد خواهیم بود. 
کارا  مطمئن،  واکسنی  تولید  به  را  ما  نسبتا طوالنی 

و موثر می رساند.«
اسحاقی با بیان اینکه پس از تولید واکسن، تحقیقات 
همچنان ادامه خواهد داشت، در خصوص تاثیر و 
اثربخشی واکسن در فارم و فیلد، تنوع سویه های در 
گردش و ورود سویه های جدید، حذف برخی سویه ها با مطالعات 
تولید  با  دنیا  سطح  در  تا  می شود  سبب  امر  »این  افزود:  مربوطه 

کنندگان واکسن رقابت کرده و به روز باشیم.«

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی:

هیچ واکسنی بدون تحقیقات علمی تولید نمی شود


