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ماجرای انتشار آمارنامه دارویی در کشور

همواره دست اندرکاران حوزه سالمت معتقدند آمار و 
ارقام حوزه دارو توانسته خیلی از مشکالت را مرتفع 
کند به گونه ای که می توان کمبودها و ذخایر دارویی 

را رصد کرد.
به گزارش سپید به نقل از مهر، یکی از مأموریت های 
سازمان غذا و دارو در مقاطعی که کشور با کمبود دارو 
مواجه بوده، بررسی ذخایر و موجودی اقالم دارویی 
است تا بتواند بر اساس همین آمار و ارقام برای نیاز 
دارویی کشور اقدام کند، اما نکته ای که دراین بین وجود 

دارد آمارنامه ای است که منتشر می شود.
برخی دست اندرکاران حوزه دارو بر این عقیده اند که 
آمارنامه دارویی کشور چندان مستند و درست نیست و 
در همین حال آن دسته از افرادی که چنین آمارنامه هایی 
را تهیه کرده اند بر این عقیده اند که هیچ دخل و تصرفی 

در آمارها وجود ندارد.

آمار دارو شفاف است
با  دارو  و  اسبق سازمان غذا  رئیس  دیناروند،  رسول 
بیان اینکه مجموعه ارقام و آمار حوزه دارو کافی و 
مورد تأیید همگان است، می گوید: »در حوزه تجهیزات 
پزشکی اصاًل آماری منتشر نمی شد و کسی هم تاکنون 
شکایتی نداشته است، اما در حوزه دارو بیش از 3۰ 

سال است که آمارنامه منتشر می شود.«
وی می افزاید: »آمارهای بازار دارو در سال ۸2 اگرچه 
فرازوفرودهای غیرقابل توجیهی را نشان می دهد که 
نشان از خطاهای داده ای است، اما بااین وجود نسبت 
آماردهی حوزه دارو نسبت به سایر دستگاه های اجرایی 
و دولتی، چه در حوزه مدیریت اطالعات و انتشار آن و 
چه در نحوه استفاده و بهره وری اطالعات، بهتر است.«
دیناروند معتقد است: »همین االن بدون وجود یک دستگاه 
متمرکز و انبار استراتژیک دارو در وزارت بهداشت، 
رئیس سازمان غذا و دارو با اطمینان باالیی می تواند 
بگوید موجودی دارویی کشور به طور میانگین کفاف 
نیاز چند ماه کشور را می دهد، یا چند قلم دارو موجودی 
زیر دو ماه دارند و می تواند این مسائل را مدیریت کند.«
رئیس اسبق سازمان غذا و دارو تأکید می کند: »در حال 
با وجود آنکه بیش از دو میلیارد دالر صرف  حاضر 
تأمین خوراک دام می شود، اما امکان کنترل قیمت و 
موجودی این محصوالت به خوبی وجود ندارد، حال 
قیمت و موجودی و هم کمبودها  دارو هم  در  آنکه 

مدیریت می شود.«

ناکارآمدی خود را 
گردن تحریم ها می اندازیم

محمد عبده زاده، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو نیز با عنوان این مطلب که در برخی مواقع 
تحریم ها به دادمان رسید تا ناکارآمدی خود را گردن آن 
می اندازیم، معتقد است: »در دوره هایی که سنتی عمل 
کرده ایم تنها چیزی که به دادمان رسیده تحریم ها بوده 

تا ناکارآمدی خود را به گردن آن بیاندازیم.«
وی می افزاید: »اگر کسی بخواهد در سازمان غذا و دارو 
کار کند نمی تواند بدون دیتا و داده و تحلیل آن برای 
نظام دارویی کشور تصمیم گیری کند؛ در آن صورت 
مدیریت دارو مفهومی پیدا نمی کند. در ماه های گذشته 
عالوه بر فشارهای موجود که انتشار آمارنامه را با تأخیر 
انجمن های  آمارنامه های  منتظر  عمداً  ما  کرد،  مواجه 

تاکنون  که  ماندیم  تولیدکنندگان  سندیکای  و  پخش 
این اتفاق نیافتاده است.«

عبده زاده تأکید می کند: »همین االن عدد کل داروهای 
وارداتی مورد نیاز برای سال آینده که تولید داخل ندارند، 
مشخص است و می توانم ادعا کنم هیچ سازمانی در 

کشور آماری تا بدین حد روشن ندارد.«

تهیه آمارنامه دارو 
وظیفه سندیکا و انجمن ها است

کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو هم با 
اشاره به اینکه انتشار آمارنامه دارویی موضوع تازه ای 
نیست، می گوید: »دوستان سندیکای داروهای انسانی و 
انجمن های داروسازی، به شیوه تهیه و تدوین و همچنین 
ارائه این آمارنامه انتقاد داشتند که بعضًا این انتقادها نیز 
وارد بود. از همین رو سال گذشته از آنها درخواست 
را خودشان  آمارنامه  این  که  دادیم  پیشنهاد  و  کردیم 
تهیه و منتشر کنند که این اتفاق نیفتاد.« وی با عنوان 
این مطلب که در همه جای دنیا این آمارنامه دارویی 
توسط سندیکاها و انجمن ها تهیه می شود، می افزاید: 
»ما نمی توانستیم منتظر دوستان باشیم و در نتیجه سال 
کردیم.« سخنگوی  منتشر  را  دارویی  آمارنامه  گذشته 
سازمان غذا و دارو با تأکید بر شفافیت و متقن بودن 
آمارنامه دارویی، تصریح کرد: »ما از سندیکا خواستیم 
این آمارنامه را با لحاظ تمامی موارد به صورت شفاف 

منتشر کند.«
جهانپور با اشاره به اینکه در آمارنامه دارویی سازمان 
غذا و دارو شاخص تعداد و سهم ریالی داروها مشخص 
است، ادامه می دهد: »متغیر مهمی که در این آمارنامه 
می بایست لحاظ شود، انواع و اشکال دارویی مختلف 
است که چند درصد سهم تولید و واردات است و ما 

این خأل را قبول داریم.« سخنگوی سازمان غذا و دارو 
در پاسخ به انتقاداتی که پیرامون انتشار آمارنامه وجود 
دارد، می گوید: »این کار غیرقانونی نیست، زیرا وقتی بر 
شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطالعات تأکید داریم، 
چرا نباید این آمارها منتشر شود.« وی ادامه می دهد: 
»اگر موضوع محرمانه بودن آمارها است، می بایست با 
استدالل طبقه بندی شود، اما نکته ای که وجود دارد این 
است که اصل بر شفافیت است مگر اینکه خالف آن با 

ذکر مصداق ثابت شود.«

انتشار منظم آمارنامه از سال ۶۲
علی منتصری از پیشکسوتان حوزه دارو هم در توضیح 
ایران، می گوید: »پیش از  چگونگی تولد آمارنامه در 
نام های گالوپ،  به  انقالب سه موسسه معتبر جهانی 
اسکریپت و IMS آمار دارویی را در جهان ارائه می دادند 
که از بین این مؤسسات، IMS در ایران مسئول انتشار 
آمارنامه دارویی بود.« وی می افزاید: »پس از پیروزی 
بین المللی  ادامه آن خروج کمپانی های  انقالب و در 
از کشور، وزارت بهداشت در راستای خودکفایی در 
این حوزه با عقد قراردادی با سازمان تأمین اجتماعی 
اجرای آن را به این سازمان محول کرد. البته الگو و 
روش جمع آوری داده ها مطابق با روش های موسسه 

IMS بود که پیش تر در ایران فعالیت می کرد.«
منتصری ادامه می دهد: »در سال های اولیه پس از انقالب 
تعداد اقالم دارویی موجود در فهرست رسمی کشور 
حدود ۶۰۰ مولکول و به همراه اشکال مختلف دارویی 
تقریبًا به 11۰۰ قلم دارو می رسید. سیستم دارویی از 
اوایل انقالب به شدت منضبط کار خود را شروع کرد 
و ما با استفاده از اطالعات دقیقی که از شرکت های 
تولیدکننده دارو و شرکت های پخش و توزیع دریافت 

می کردیم از سال 13۶2 آمارنامه دارویی را به صورت 
سه ماهه منتشر کردیم.«

این پیشکسوت حوزه دارو اضافه می کند: »آمارنامه ای که 
در آن سال ها ارائه می شد باوجود همه محدودیت ها و 
طی قراردادی ۶ میلیون تومانی با دولت، با الگوبرداری 
آمارنامه  شبیه   ،Fact & Comparison کتاب  از 
منتشر شده در اروپا و آمریکا بود و آن را بر اساس 
مزیت  می کرد.  تهیه  و  طبقه بندی  درمانی  گروه های 
این روش استفاده و دسترسی ساده به مطالب و آمار 
دارویی دلخواه بود، اما در ادامه سبک ارائه آمارنامه 
را تغییر دادند و آمار فروش ماهیانه شرکت ها را در 

آن اضافه شد.«

زمان بازبینی در روش های تولید آمار است
عبدالمجید چراغعلی، مشاور رئیس سابق سازمان غذا و 
دارو هم با اعالم اینکه امروز زمان بازبینی در روش های 
اگر  نیست  »قرار  است، می گوید:  دارویی  آمار  تولید 
کاری را 3۰ سال پیش به خوبی انجام می دادیم امروز 
باید بپذیریم که  ادامه دهیم بلکه  هم همان روش را 
شیوه های نوینی وجود دارد که علمی تر و کاراتر هستند.«

وی با بیان اینکه نباید نگران اصالح شیوه های انجام کار 
باشیم، می افزاید: »من هیچ گاه مخالف انتشار آمارنامه 
به همین شیوه  باید  آمارنامه  می کردم  فکر  و  نبوده ام 
»پی بی« منتشر شود، اما سؤال من این بود که سازمان 
غذا و دارو با چه مجوزی می تواند اطالعات مربوط 
به محصوالت یک شرکت را منتشر کند. چه اهمیتی 
برای سازمان غذا و دارو باید داشته باشد که استامینوفن 
تولید شده در کشور چه تعداد در شرکت های مختلف 
دارویی تولید شده است. بلکه باید برای سازمان غذا و 

دارو تنها تعداد تولیدات دارویی در کشور مهم باشد.«

اخبــار

فهرست داروهای فوریتی 
اعالم شد

با اعالم فهرست جدید دارو های فوریتی مورد نیاز سازمان غذا و 
دارو شرکت های متقاضی می توانند قیمت ارزی پیشنهادی خود 

را به اداره کل دارو ارسال کنند.
به گزارش سپید، در نامه ای از سوی مدیرکل امور دارو و مواد 
تحت کنترل این سازمان به تمامی شرکت های واردکننده دارو، 
فهرست دارو های فوریتی مورد نیاز مورخ 29/11/97 این سازمان 
اعالم شد.متن نامه به این شرح است: به پیوست فهرست دارو های 
فوریتی مورد نیاز مورخ 29/11/97 اعالم و با توجه به سیاست های 
این اداره کل در تأمین دارو های فوریتی، موارد زیر به استحضار 
می رسد. بدیهی است کلیه شرکت های متقاضی موظف به رعایت 

کلیه مفاد زیر می باشند.
کلیه شرکت های متقاضی تأمین دارو های مورد نیاز فوریتی صرفًا 
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 7/12/97 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 دارو های 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 دارو های 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 کلیه فراخوان های قیمت 
محروم و در صورت تکرار در خصوص ادامه فعالیت آن شرکت 

در کمیسیون قانونی ساخت و ورود تصمیم گیری خواهد شد.

تولید جدیدترین داروی ضد 
لخته در آینده نزدیک

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تولید جدیدترین 
داروی ضد لخته برای درمان بیماران دچار سکته مغزی در آینده 

نزدیک خبر داد.
به گزارش سپید، فرهاد عصارزادگان در حاشیه یازدهمین کنگره 
سالیانه سکته مغزی ایران اظهار کرد: »۸۵ درصد از سکته های مغزی 
در افراد به دلیل گرفتگی عروق و 1۵ درصد به دلیل پارگی عروق 
است.« وی افزود: »در زمینه سکته های ناشی از گرفتگی عروق 
علل مختلفی می تواند دخیل باشد که مشکالت قلبی و انتقال لخته 
از قلب به سمت عروق مغز یکی از این عوامل است.« دانشیار 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: »گرفتگی عروق بزرگ 
مغز و تنگ شدن رگ به دلیل رسوب طی زمان دومین دلیل و 
میکروآنژیوپاتیک یا گرفتگی عروق کوچک به دلیل فشارخون و 
دیابت دسته سوم به شمار می رود.« عصارزادگان گفت:  »دارو های 
جدید ضد لخته برای کسانی که مشکالت قلبی و نامنظمی قلبی 
دارند جایگزین مناسبی برای داروی وارفارین است، چراکه وارفارین 
همچون شمشیر دو لبه بوده و شانس خونریزی مغزی در آن زیاد 
است و بیمار نیاز به آزمایش های مکرر دارد.« دانشیار دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی اضافه کرد: »دارو های جدید ضد لخته در 
حال حاضر از دو نوع خارجی و یک نوع ایرانی در بازار وجود 
دارد و جدیدترین دارو در این زمینه به زودی در کشور تولید و 

عرضه می شود.«

شفاف سازی یا خودسانسوری

دبیر انجمن داروسازان تهران گفت: »داروخانه ها قباًل 
آزاد بودند هر میزان از هر فرآورده دارویی را برای 
۶ ماه تا یک سال ذخیره کنند، اما در پی مشکالت 
و کمبودهای دارویی اخیر اکنون برای تا دو تا سه 

ماه آینده می توانند ذخیره داشته باشند.«
ایرنا، محمدرضا دری  از  نقل  به  به گزارش سپید 
گفت: »نظارت و کنترل بر چرخه توزیع دارو در 
داروخانه ها همزمان با تغییرات قیمت ارز اتفاق افتاده 
و تشدید شده است چراکه هم اکنون دو تا سه نرخ 

برای ارز وجود دارد.«
دری ادامه داد: »ایران جزو تولیدکنندگان ارزان دارو 
است و از سوی دیگر معضل قاچاق مرزی دارو 
از داخل به کشورهای همجوار را داشتیم؛ بنابراین 
مدیریت ها بر سیستم توزیع دارو بیشتر شد تا این 

پدیده ها اتفاق نیفتد.«
وی افزود: »سطح درآمد مردم نسبت به سال گذشته 

علت  به  بنابراین  است؛  یافته  افزایش  تورم  نرخ  اما  نداشته،  تغییر 
مشکالت مالی خدمات بهداشت و درمان در اولویت های بعدی مردم 
قرار می گیرد و متأسفانه بسیاری از مردم تا مجبور نشوند به حوزه های 

درمانی مراجعه نمی کنند.« دبیر انجمن داروسازان تهران گفت: »این 
مسائل موجب شده تا داروخانه ها با کاهش میزان مراجعه کنندگان 
مواجه شوند و تعداد مراجعه کنندگان داروخانه ها تا 2۵ درصد کاهش 

یافته است که 2۵ درصد آن به علت تورم و 1۵ 
درصد به علت افزایش تعداد داروخانه ها در سراسر 

کشور است.«
اولیه  مواد  تأمین  حوزه  »در  کرد:  تصریح  دری 
دارویی برای تولید دارو 1۰ تا 1۵ درصد نسبت 
به سال گذشته تغییر نرخ ارز را داشتیم از سوی 
 1۰ ارز  و  نیمایی  ارز  تخصیص  خاطر  به  دیگر 
هزارتومانی به بسته بندی دارو، قیمت تمام شده 

داروها افزایش پیدا کرده است.«
وی خاطرنشان کرد: »قیمت خالص دارو تغییر نرخ 
اما هزینه تمام شده بسته بندی  محسوس نداشته 
داروها افزایش داشته بنابراین بسیاری از داروها 

۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته اند.«
دبیر انجمن داروسازان تهران در پایان گفت: »در 
حال حاضر 13 هزار داروخانه در سراسر کشور 
فعالیت می کنند که 3۰۰ داروخانه دولتی هستند. 
حجم ریالی فروش داروی داروخانه های دولتی از کل سبد دارویی 
داروخانه های خصوصی  فروش  ریالی  و حجم  درصد   ۵۵ حدود 

حدود 4۵ درصد است.«

دبیر انجمن داروسازان تهران عنوان کرد

کاهش مدت زمان ذخیره فرآورده های دارویی به ۳ ماه


