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رئیس سازمان غذا و دارو در سمینار دانشجویان داروسازی اعالم کرد:

داروخانه ها 20 هزارمیلیارد ریال مطالبات بیمه ای دارند
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و داروی 
طلب  »هم اکنون  گفت:  بهداشت  وزارت 
به 20  بیمه ای  از سازمان های  داروخانه ها 
هزار میلیارد ریال رسیده که پرداخت آن از 

سوی سازمان ها بسیار مشکل است.«

به گزارش سپید، مهدی پیرصالحی در حاشیه 
افتتاحیه بیست و دومین سمینار دانشجویان 
داروسازی ایران در زنجان افزود: »برای جبران 
مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه ای از 

صندوق ذخیره ارزی کمک گرفته شد.«
مبلغ  اساس  این  »بر  داشت:  اظهار  وی 
1800 میلیارد ریال از بودجه تخصیص یافته، 
به شرکت های داروسازی پرداخت شد، اما اکنون 
طلب داروخانه ها بیشتر شده است.« پیرصالحی 
ادامه داد: »با توجه به شرایط نقدینگی در کشور، 
ادامه همین روند فعالیت شرکت های دارویی 
را با اخالل و اشکال جدی مواجه می کند که 
برای رفع این معضل مذاکراتی با سازمان های 
بیمه ای آغاز شده است.« پیرصالحی اضافه کرد: 
»با رایزنی های انجام شده، بخشی از بدهی 
سازمان بیمه تأمین اجتماعی به داروخانه ها 
پرداخت شده و این در حالی است که با یک 
مقطع پرداخت، مشکل شرکت های دارویی و 

داروخانه ها برطرف نمی شود.«

گردش 220 هزار میلیارد ریالی بازار 
دارویی در سال 97

معاون وزیر بهداشت افزود: »مجموع فروش 
بازار دارویی کشور در سال گذشته بیش از 220 
هزار میلیارد ریال برآورد شد که به طور تقریبی 
در ماه 20 هزار میلیارد ریال را شامل می شود 
و عقب ماندگی ها در این بخش بدهی ها را 
افزایش می دهد.« وی اظهار داشت: »بر این مبنا 
رایزنی هایی با شرکت های بیمه ای و سازمان 
برنامه وبودجه برای کاهش مشکالت این حوزه 
در دست انجام است اما وضعیت اقتصادی 
کنونی به ویژه خسارت سیل مشکالت کشور 

را مضاعف کرده است.« پیرصالحی ادامه داد: 
»سال گذشته مجلس قانونی مبنی بر تفکیک 
ردیف بودجه دارو در بیمارستان های دولتی 
تصویب کرد که امیدواریم با تأیید نهایی آن از 
سوی شورای نگهبان این مهم به نتیجه مثبت 
برسد که با اجرای آن دیگر نهادهای دولتی 
به سیستم دارویی کشور بدهکار نمی شوند.« 
رئیس سازمان غذا و دارو یادآور شد: »امسال با 
توجه به تحریم ها باید بیش از گذشته به سیستم 
دارویی کشور کمک کرد تا بتوانند با تأمین مواد 
اولیه مورد نیاز بدون کمبودها به خدمات رسانی 

الزم خود ادامه دهند.«
وی ادامه داد: »با تمهیدات اتخاذ شده طی 
ماه های آخر سال گذشته توسط شرکت های 
دارویی برای تولید مواد اولیه مورد نیاز و حتی 
واردکنندگان دارو و گشایش های بانکی خوب 
در 6 ماهه اول امسال کمبود دارویی نداریم.« 
پیرصالحی اظهار داشت: »ممکن است در برخی 
اقالم دارویی کمبودهای در کشور وجود داشته 
باشد که این امری طبیعی محسوب می شود 

و در زمان حاضر این تعداد 23 قلم است.«
معاون وزیر بهداشت افزود: »این موضوع در 

تمامی کشورهای جهان نیز وجود دارد اما امروزه 
انبار دارویی کشور در پخش ها، داروخانه ها و 
تولیدکنندگان به حدی است که برنامه ریزی ها 
برای 6 ماهه دوم سال انجام خواهد شد.« وی 
اضافه کرد: »داروی مورد نیاز بیماران خاص نیز 
به طور ویژه از سوی شرکت های تأمین کننده، 
تولید و واردکنندگان به میزان بیشتری لحاظ 
شده و در این میان اداره کل دارویی وزارتخانه 
نظارت های جدی بر توزیع اقالم دارویی این 
بخش دارد.« رئیس سازمان غذا و دارو ادامه 
داد: »طی بازدید از مناطق سیل زده توزیع رایگان 
اقالم دارویی در تمامی کمپ های توسط پزشکان 
مستقر انجام گرفت.« وی اظهار داشت: »در این 
مناطق برای کاهش مشکالت بخش خصوصی 
داروخانه ها از شرکت های پخش درخواست 
شد که پرداختی ها با تعویق و خرید داروهای 

جدید با مدت طوالنی تری انجام شود.«

برنامه ای برای داروخانه های زنجیره ای 
نداریم

دارو  و  غذا  »سازمان  افزود:  پیرصالحی 
برنامه ای برای ایجاد داروخانه های زنجیره ای 

یا صدور مجوز برای چنین داروخانه هایی را 
ندارد.« وی اضافه کرد: »این سازمان در مقطعی 
بحث زنجیره داروخانه را مطرح کرد، یعنی از 
داروخانه های موجود کشور زنجیره ای را تشکیل 
دهند که با توجه به مهیا نشدن شرایط الزم 
این بحث خارج و به انجمن های داروسازی 
واگذار شد.« معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: 
»این سازمان آمادگی دارد با تدوین آیین نامه ها 
و ضوابط برای ایجاد زنجیره های داروسازی 
یعنی زنجیره ای از داروخانه ها نه داروخانه های 
زنجیرهای به صورت شرکتی اقدام کند.« وی 
داروخانه ها  »درصورتی که  داشت:  اظهار 
بخواهند به صورت زنجیره ای فعالیت کنند این 
سازمان آمادگی دارد، آئین نامه های مربوطه را 
تدوین کند که این مهم با درخواست انجمن 
داروسازان و داروخانه ها کشور انجام می شود 
که تاکنون درخواستی اعالم و حتی در برنامه 

گنجانده نشده است.«

 نسخه نویسی الکترونیکی شهریورماه 
سراسری می شود

پیرصالحی افزود: »بخشی از پرونده های 

الکترونیکی سالمت به بحث نسخه الکترونیکی 
باز می گردد که نسخه نویسی و نسخه پیچی 
الکترونیکی را شامل می شود.« وی اضافه کرد: 
»اصلی ترین کار برای بحث نسخه الکترونیکی 
کدینگ و نام گذاری یکسان داروها و تجهیزات 
پزشکی است که خوشبختانه این مهم در سازمان 

غذا و دارو انجام شده است.«
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: »دو سازمان 
بیمه ای پای کار هستند که تا پایان اردیبهشت 
در چند استان کشور به صورت نمونه اجرا 
انجام  پایان شهریور در سراسر کشور  تا  و 
می شود.« پیرصالحی افزود: »این سازمان بر 
مواد غذایی خوراکی فراوری و بسته بندی شده 
نظارت می کند و در این راستا نصب برچسب 
سالمت باید از سوی شرکت های مجوز دار 
رعایت شود.« وی اضافه کرد: »برچسب رنگی 
یا چراغ راهنما میزان مواد مضر را تعیین می کند 
و خریداران به برچسب سالمت، تغذیه و ارزش 
تغذیه ای و کد رهگیری توجه جدی داشته 
باشند.« پیرصالحی ادامه داد: »هم اکنون برچسب 
رنگی در اغلب شرکت های غذایی کشور مورد 
استفاده قرار می گیرد و کارخانه های تولیدی 
نیز تا پایان امسال سامانه ردیاب و رهگیری را 

اجرایی می کنند.«
کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزیر  معاون 
»افزایش قیمت دارو در کشور رخ نداده اما 
با توجه به فعالیت شرکت های دارویی برای 
ادامه فعالیت و برای کاهش زیان دهی، قیمت ها 
اصالح می شود.« پیرصالحی افزود: »حتی در 
صورت افزایش قیمت دارو این مهم بیش از نرخ 
تورم به وقوع نخواهد پیوست که در صورت 
افزایش برای رونق تولید این کار انجام می شود.«

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو 
خاطرنشان کرد: »تاکنون هیچ داروی چینی وارد 
کشور نشده است و در این میان فقط مواد اولیه 
مورد نیاز از کشورهای چین و هند که جز 
بزرگترین تولیدکنندگان جهانی هستند، مورد 

مصرف قرار می گیرد.«

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران با اشاره به ضرورت جابجایی بیماران 
دچار نارسایی کلیه و نیازمند انجام دیالیز در مناطق 
سیل زده به شهرها و استان های همجوار از تأمین 
50 دستگاه دیالیز توسط این مجموعه خبر داد.

 به گزارش سپید به نقل از وبدا، مهدی یوسفی 
در خصوص خدمات این مجموعه به هموطنان 
سیل زده کشور، اظهار کرد: »با توجه به بروز 
سیل اخیر در بخش هایی از کشور و لزوم حفظ 

و استمرار امر خدمت رسانی به بیماران، تمهیداتی در نظر گرفته شده است.«  
وی با اشاره به ضرورت جابجایی بیماران دچار نارسایی کلیه و نیازمند انجام 
دیالیز از مکان سکونت در مناطق سیل زده به شهرها و استان های همجوار، 
گفت: »توزیع کشوری دستگاه های دیالیز در کشور بر اساس سطح بندی 

معاونت درمان وزارت بهداشت صورت می گیرد 
و برای پاسخگویی به نیازهای تعداد مشخص 
بیماران در هر منطقه جغرافیایی پیش بینی های 

الزم انجام شده است.«
رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در 
معالجه بیماران ادامه داد: »برای جلوگیری از بروز 
وقفه و اختالل در روند های درمانی بیماران در 
شهرهای سیل زده و افزایش بار تراکمی  بیماران 
در شهرهای پذیرای این بیماران، هیات امنای 
صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران با هماهنگی معاونت وزارت بهداشت 
نسبت به تأمین دستگاه های دیالیز استان های سیل زده گلستان، مازندران خوزستان، 
هرمزگان و ایالم اقدام کرده است.« رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در 
معالجه بیماران، خاطرنشان کرد: »همچنین تأمین نیازهای ملزومات مصرفی 

بیماران و مراکز درمانی واقع در استان های سیل زده، مراکز درمانی استان های 
معین و استان های همجوار این مناطق، هیات امنای صرفه جویی ارزی در 
معالجه بیماران اقدام به ارسال محموله حمایتی اقالم مصرفی ضروری شامل 
سرنگ، آنژیوکت، نیدل دندانپزشکی، باند، پد الکلی، پوشاک کودکان، کنسرو 
ماهی، باطری، چراغ قوه، دستکش یکبار مصرف و مواردی دیگری از این 
قبیل از طریق شرکت آوا پزشک کرده است.« یوسفی ادامه داد: »همچنین با 
توجه به اعالم نیاز دریافتی در خصوص کمبودهای تجهیزات سرمایه ای در 
این مناطق، هیات امنا با هماهنگی معاونت درمان وزارت بهداشت نسبت به 
ارسال تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز شامل الکتروکوتر، انکوباتور، الکتروشوک 
و الکتروکاردیوگراف نیز، اقدام کرده است.« وی در پایان تصریح کرد: »ارسال 
دومین محموله حمایتی جدید شامل تخت بستری، تخت معاینه، برانکارد و 
تخت احیای نوزاد با قید فوریت در دستور کار هیات امنا قرار داشته و در 

چند روز آینده این اقالم به این مناطق ارسال خواهد شد.«

رئیس هیات امناء صرفه جویی ارزی خبر داد

ارسال 50 دستگاه  دیالیز به استان های سیل زده

اخبــار

یک میلیون بیمه شده کمیته امداد 
به بیـمه سالمت منتقل شـدند

یک میلیون نفر از بیمه شدگان 
کمیته امداد با امضای تفاهم نامه 
همکاری سازمان بیمه سالمت و 
کمیته امداد در راستای پوشش 
مددجویان  سالمت  بیمه 
شهری  کمیته امداد، به بیمه 

سالمت منتقل شدند. 
به گزارش سپید، طاهر 
امضای  مراسم  در  موهبتی 

تفاهم نامه پوشش بیمه سالمت مددجویان شهری 
کمیته امداد گفت: »امروز نقطه عطفی در تجمیع منابع درمانی 
کشور است. این تفاهم نامه از اسناد باالدستی مانند قانون توسعه، 
بیمه همگانی و قانون تشکیل بیمه سالمت بر گرفته شده و در این 

قوانین تاکید شده بود که ما تجمیع بیمه همگانی داشته باشیم.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: »خوشبختانه رییس کمیته 
امداد عزم جدی بر انتقال پوشش بیمه ای کمیته امداد به بیمه سالمت 
داشتند و باورشان این بود که این کار را ظرف 5 تا 6 ماه به نتیجه 
برسانیم و بنده توجه حضرت حق را در این اقدام که متعلق به 

محرومین است دیدم.«
وی با بیان اینکه در این اقدام در بخش سالمت ریاست کمیته 
امداد نگاهی ملی داشتند، گفت: »یکی از مشکالت ما در کشور 
بخشی نگری است و فکر می کنیم هر چه بخش خودمان را بزرگ تر 
کنیم، حاکمیت مان بیشتر می شود و ما کمتر ملی نگاه می کنیم و بنده 

در این اقدام ملی نگری آقای دکتر فتاح را دیدم.«
موهبتی گفت: »از طرفی باید پرسید چرا عده ای را که توانایی 
مالی کمتری دارند باید به صورت جداگانه معرفی کنیم؟ بسیاری از 
این افراد برای دریافت خدمت مراجعه نمی کنند، زیرا نمی خواهند 
نشاندار شوند. ما باید بتوانیم یکسان سازی را انجام دهیم که جز 

تعالی دینی ما هم هست.«
موهبتی افزود: »در عین حال اگر متولی محرومین، کمیته امداد 
است به این معنی نیست که مدرسه و مهدکودک محرومین را کمیته 
امداد باید بسازد و حذف این نگاه منجر به امضای این تفاهم نامه 
شد.« مدیرعامل بیمه سالمت اظهار کرد: »برخی از محرومان خدمت 
نمی گیرند، زیرا نمی خواهند نشاندار شوند و چرا باید کسانی که 

توانایی مالی ندارند جداگانه معرفی کنیم؟«
موهبتی با بیان اینکه از امروز یک میلیون نفر از مددجویان 
شهری کمیته امداد تحت پوشش بیمه سالمت قرار می گیرند، 
افزود: »اعتبار 4٧0 میلیارد تومانی پوشش بیمه کمیته امداد به بیمه 
سالمت منتقل شد، اما کمیته امداد همچنان بیمه گذار است و بر 
عملکرد ما نظارت می کند.« مدیر عامل بیمه سالمت گفت: »ظرف 
یک تا دو ماهه آینده باید برای همه دفترچه بیمه صادر شود و 
طبق توافق انجام شده، کمیته امداد هزینه صدور دفترچه بیمه را 
می دهد. مددجویان از 10 روز آینده می توانند برای دریافت دفاتر 
بیمه سالمت خود به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. در عین 
حال باید اطالعات کمیته امداد در اختیار ما قرار گیرد. همچنین 
افرادی که در حوزه بیمه گری کمیته امداد فعالیت می کردند به بیمه 
سالمت منتقل می شوند و تعدیل نیرو رخ نخواهد داد.« موهبتی 
گفت: »هزینه صدور هر دفترچه 3000 تومان است که کمیته امداد 
آن را می پردازد و مددجویان می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان 

بدون پرداخت هزینه دفترچه خود را دریافت کنند.«

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

نمی توان دارو را طوالنی مدت 
ذخیـره کـرد

مدیرکل امور دارو و مواد تحت 
دارو  و  غذا  سازمان  کنترل 
مورد  داروی  »دپوی  گفت: 
نیاز کشور با توجه به شرایط 
تحریم انجام شده، اما به دلیل 
داشتن تاریخ انقضای دارو، 
نمی توان برای طوالنی مدت 
و به طور مثال برای چهار 
سال، داروها را ذخیره کرد.«

به گزارش سپید به نقل از ایرنا، محمد عبده زاده گفت: »برای 
داروهایی که می توان به مدت طوالنی آنها ذخیره کرد، برنامه ریزی 
الزم انجام شده است، اما نمی توان به طور ساالنه داروها را ذخیره 
کرد چراکه ثبت سفارش داروها نیز به طور ماهانه انجام می شود.«

عبده زاده در مورد میزان افزایش قیمت دارو طی سال جاری 
نیز گفت: »هنوز نمی توان درباره میزان این افزایش اظهارنظری کرد 
چراکه تعیین قیمت دارو تابع عواملی مانند نرخ ارز است، اگر نرخ 
ارز افزایش یابد، بر اساس میزان افزایش آن باید برای قیمت داروها 
نیز تصمیم گیری شود.« مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو درباره استفاده ایران از کانال های مالی اتحادیه اروپا برای 
تجارت دارو نیز گفت: »استفاده از کانال های مالی اروپا هنوز برای 
تجارت دارو اجرایی نشده است.« گفتنی است اتحادیه اروپا نیمه 
دوم امسال برای تسهیل معامله با ایران، سازوکار ویژه مالی با عنوان 
»اینستکس« یا »ابزار پشتیبانی از مبادالت تجاری« برای معامالت 
اقالم غیرتحریمی مانند دارو ایجاد کرد، اما استفاده از این کانال های 

مالی هنوز برای فعاالن صنعت داروسازی اجرایی نشده است.

رئیس انجمن داروسازان ایران در نامه ای به وزیر بهداشت نسبت به تبعات 
نابودی نظام دارویی کشور هشدار داد و گفت: »دست های پشت پرده، 

داروخانه ها را هدف قرار داده است.«
به گزارش سپید، محمدباقر ضیا در تشریح جزئیات نامه خود به 
پنج ساله  برنامه های  »بر اساس تکالیف  وزیر بهداشت اظهار داشت: 
توسعه ازجمله ماده ٧4 قانون برنامه ششم، وزارت بهداشت موظف 
است تا تربیت نیروی انسانی گروه های پزشکی را متناسب با نیازهای 
نظام سالمت کشور انجام دهد و با سطح بندی تمام خدمات سالمت، 
چیدمان واحدهای تأمین کننده این خدمات را به گونه ای انجام دهد تا 
دسترسی بیشتر مردم به مجموعه خدمات، با سهولت، سرعت، به طور 
عادالنه، با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت امکان پذیر گردد.« وی افزود: 
»در سال های اخیر آئین نامه و ضوابط تأسیس داروخانه ها، به عنوان یکی 
از مراکز اصلی ارائه خدمات سالمت، به گونه ای تدوین و بازنگری شد 
تا دسترسی مردم به خدمات دارویی عادالنه باشد و تراکم یا کمبود 

داروخانه در مناطق مختلف رخ ندهد.«
ضیا با اشاره به آرای اخیر دیوان عدالت اداری در زیر سؤال بردن 
تعرفه خدمات داروسازان و همین طور آئین نامه تأسیس داروخانه ها که 

آن را حیرت انگیز دانست، گفت: »چون در 
انشا بعضی از آرای صادره داروخانه را با 
سایر کسب وکارها در جامعه مقایسه کردند، 
احتماالً توجه نشده است که داروخانه تنها 
محل عرضه کاال در جامعه است که موظف 

به داشتن مسئول فنی است.«
وی تأکید کرد: »داروخانه تنها محل عرضه 
کاال در جامعه است که مجاز به تبلیغ کاالی 
خود نیست و تنها محل عرضه کاال در جامعه 

است که هزینه داروی فروخته شده را ماه ها بعد دریافت می کند.«
ضیا با عنوان این مطلب که داروخانه اختیاری برای تعیین قیمت کاال 
و خدمات خود ندارد، اظهار داشت: »رقابت برای کسب و کاری که بنا به 
قوانین وزارت بهداشت، نه اختیار قیمت گذاری دارد، نه می تواند دارو را 
نقدی بفروشد، نه اجازه تبلیغات به آن داده می شود و از طرفی مسئولیت 

یک مؤسسه پزشکی را بر عهده دارد، چطور امکان پذیر است.«
وی با طرح این سؤال که هزینه خدمات و جبران مسئولیت داروساز مسئول 
فنی در داروخانه از چه محلی باید پرداخت شود، گفت: »دست هایی پشت 

پرده است که با هدف قرار دادن داروخانه ها، 
نابودی نظام دارویی کشور را دنبال می کند.« 
داد:  ادامه  ایران  داروسازان  انجمن  رئیس 
»متأسفانه طی پنج سال گذشته، داروخانه ها 
در ضعیف ترین موقعیت اقتصادی و اجتماعی 
در 40 سال اخیر قرار گرفته اند و اگر تدبیری 
نشود، نتیجه سال ها تالش در زمینه داروسازی 

و خدمات دارویی از بین خواهد رفت.«
وی گفت: »انجمن داروسازان ایران بنا به 
وظیفه ذاتی خود برنامه »جامع اشتغال و ارتقا خدمات داروسازان در افق 
میان مدت و بلندمدت« را تهیه کرده است که امید داریم با تدبیر وزیر بهداشت 
و سازمان غذا و دارو در آینده نزدیک به یک برنامه عملیاتی تبدیل شود.«
رئیس انجمن داروسازان ایران افزود: »رونوشت نامه به وزیر بهداشت، 
برای رؤسای قوای مجریه و قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس 
سازمان غذا و دارو، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس، رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس و رئیس 

مرکز ملی رقابت، ارسال شده است.«

در نامه رئیس انجمن داروسازان ایران به وزیر بهداشت عنوان شد

پشت پرده تخریب نظام دارویی کشور


