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شماره 1442 1 خرداد 1398

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

سخنگوی سازمان غذا و دارو بر لزوم اصالح 
اقتصادی  مدیریت داروخانه ها در شرایط 

کنونی تأکید کرد.
به گزارش سپید، شهرام شعیبی، سخنگوی 
سازمان غذا و دارو در گفت وگو با ایلنا، با 
تأکید بر وجود شفافیت در سازمان غذا و 
دارو، گفت: »رانت در سیستم غذا و دارو 
وجود ندارد و این سیستم  شفاف است. از این 
رو در راستای شفاف سازی در جلساتی که 
برای کمیسیون های ساخت، ورود و توزیع و 
تولید دارو و دیگر فرآورده ها برگزار می شود، 
جزئیات ثبت، ضبط و به صورت مستند وجود 
دارد و امضاء یک نفر در این مسائل نیست 
و آراء به صورت اجتماع و تصمیمات به 

صورت جمعی است.«

فروش لوازم آرایشی در داروخانه 
قانونی است

 وی در خصوص روی آوردن داروخانه ها 
به فروش بیشتر لوازم آرایشی- بهداشتی نیز 
اظهار داشت: »یکی از وظایف داروخانه ها 
 - آرایشی  فرآورده های  فروش  و  عرضه 
بهداشتی، مکمل و دارو است و منع قانونی 
ندارد، اما بنا بر اوضاع اقتصادی فعالیتشان 
در حوزه لوازم آرایشی- بهداشتی بیشتر شده 
است. البته این را هم باید در نظر گرفت؛  

بهترین مکان برای فروش محصوالت آرایشی و بهداشتی 
داروخانه ها هستند، زیرا مردم می توانند از مشاوره داروسازان 
متخصص نیز بهره ببرند.« سخنگوی سازمان غذا و دارو 
در ادامه بیان کرد: »لوازم آرایشی بهداشتی نسبت به دارو 
اولویت ندارد. داروخانه برای فروش دارو و مشاوره دارویی 
است، اما مجاز است فرآورده آرایشی- بهداشتی، مکمل ها 
و حتی تجهیزات پزشکی غیر بیمارستانی هم عرضه کند.«
شعیبی در خصوص راهکاری برای بهتر شدن اوضاع 
اقتصادی داروخانه ها، اظهار کرد: »اوضاع اقتصادی نامناسب 
داروخانه ها با یک تصمیم بهتر نمی شود، انجمن داروسازان 

و سازمان غذا و دارو باید با برگزاری جلسات متعدد 
و تعدیل قیمت دارو و توزیع مناسب دارو به اقتصاد 
داروخانه ها کمک کنند.« وی در ادامه بیان کرد: »به عنوان 
مثال پرداختی بیمه ها به داروخانه ها معموالً تأخیر چهار 
تا شش ماهه دارد که بر این اساس سازمان غذا و دارو و 
انجمن داروسازان مکاتباتی دارند تا پرداخت ها زمانش 
بسیار کمک  داروخانه ها  اقتصاد  به  زیرا  کوتاه تر شود، 
می کند. در حال حاضر بدهی ها زیاد و داروخانه ها از 
نظر اقتصادی مشکالت بسیاری دارند، اما شرایط اقتصادی 
جامعه نیز مناسب نیست. البته مدیریت داروخانه ها باید 

کمی اصالح شود.«

قاچاق »ب کمپلکس« صرفه اقتصادی ندارد
سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص خبر قاچاق 
شربت »ب کمپلکس« که به صورت بشکه ای از کشور 
خارج می شود، گفت: »ب کمپلکس جزو مکمل ها است 
ارز  واردات محصولش  یا  اولیه  ماده  تولید  برای  که 
اقتصادی  قاچاق آن صرفه  بنابراین  نمی گیرد؛  دولتی 
ندارد. ممکن است داروهایی که از ارز دولتی استفاده 
می کنند در خارج از مرزها قیمتشان بیشتر باشد، شاید 
قاچاق برایشان صدق کند، اما برای این شربت، چنین 
زمینه  در  گزارشی  هم  تاکنون  نیست.  مطرح  چیزی 
قاچاق این دارو نداشته ایم، اگر قاچاق این دارو به ما 

اعالم شود با آن برخورد می کنیم. اگر 
قاچاق دارو مورد تأیید است باید به ما 
ارجاع داده شود تا ما با آن برخورد کنیم. 
برای  اقتصادی  ارزش  دارو حتی  این 
این موضوع  ندارد و من  قاچاقچی ها 

را تکذیب می کنم.«
وی در خصوص کمبود داروی خوراکی 
»جیدنیو« و مشکالت دسترسی به این 
گفت:  تاالسمی  بیماران  برای  دارو 
دارد،  وجود  کافی  اندازه  به  »جیدنیو 
اما با توجه به اینکه قیمت آن از نوع 
قبلی این دارو باالتر است، ممکن است 
انجام  را  خریدها  این  درمانی  مراکز 
اینکه چون پرداخت بیمه ها  یا  ندهند 
به تعویق افتاده شرکت ها این دارو را 
عرضه نکنند که این مشکل به وجود 
از طریق  باید  فرآیند  این  آمده است. 
بیمه اصالح شود، زیرا ما فقط وظیفه 
تأمین و تدارک دارو را داریم و دارو 
به اندازه کافی وجود دارد. بیمه ها باید 
در زمینه پرداخت ها همکاری بیشتری 
داشته باشند. اینکه دارو به اندازه کافی 
وجود داشته باشد، رسالت ماست، اما 
اینکه پرداختی صورت نمی گیرد و یا 
بیمه بدهی ها را نمی پردازد از حوصله 

کاری ما خارج است.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو در پاسخ به سؤالی درباره 
سهمیه  بندی  با  دارد  »امکان  گفت:  دارو  سهمیه بندی 
برعکس  نتیجه ای  و  نشود  بهتر  اقتصادی  مشکالت 
هم داشته باشد. شرایط اقتصادی به گونه ای است که 
داروخانه ها باید خودشان سیستم خود را در خریدها 
و فعالیت های اقتصادی شان مدیریت کنند و در زمینه 
فرآورده های غیر دارویی که در داروخانه ها بیشتر به 
هر  در  باشند.  داشته  فعالیت  بیشتر  می رسد،  فروش 
صورت این شرایط وجود دارد، اما اگر مدیریت باشد، 

شرایط بهتر می شود.«

یادداشت

امان از این همه نخبه کشی
محمدبشری، عضو سابق هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو

  

متأسفانه حافظه تاریخی ما ایرانی ها خیلی کوتاه است. مروری 
بر تحریم های دوره قبلی، یادآور روزهای تلخی در هفت سال 
گذشته است که تحریم های بین المللی، سیستم های کشور را به 
چالش جدی کشیده بود و برخی قسمت ها با مشکالت فراوان 
دست وپنجه نرم می کردند. در آن روزها، مدیران موفق، سالم 
و دلسوزی در اداره دارو توانستند نظام دارویی را با درایت و 
شجاعت از آن مهلکه خارج کنند و زمانی که مشکالت کمتر 

شد، جوانمردانه جای خود را به نسل بعد سپردند.
اما روزگار چرخید و در دوره دوم وزارت آقای دکتر هاشمی، 
افرادی پاک دست اما ناآشنا با سیستم دارو بر مسند اداره سازمان 
غذا و دارو نشستند و به دلیل عدم آشنایی رئوس هرم، زمینه برای 
ایجاد رانت توسط برخی از کارشناسان که البته تعداد محدودی 
بودند، فراهم شد که هنوز هم پس از گذشت قریب به یک 
سال از تغییرات اساسی در سازمان غذا و دارو، پس لرزه های 
این التهاب غیر مدبرانه هنوز دیده می شود. دقت کنید وقتی که 
یک سیستم با تخصص ناکافی بر سازمانی حکم می راند، تبعات 

تصمیم آنها گاهًا تا چند سال گریبان سیستم را می گیرد.
خوشبختانه سال گذشته در یکی از تصمیم سازی های خوب در 
وزارت بهداشت، مدیران اداره دارو در سطح مدیرکل و سپس 
با تغییر وزیر در سطح ریاست سازمان غذا و دارو تغییر کردند 
که به اعتراف تمامی فعاالن صنعت دارو، تیم مدیریتی جدید، 
پاک دست ترین و متخصص ترین تیم در چند سال گذشته بوده 
است و از همه مهم تر اینکه تعقل و تجربه چگونگی برخورد 
با کش وقوس های خاص تحریم را از سال 91 و 92 با خود به 
همراه دارند و علیرغم تنگ تر شدن حلقه محاصره تحریم ها، 
همین تجربه و تعقل منجر به این شده که بازتاب تحریم ها در 
تأمین دارو، چه در حوزه تولید و چه در حوزه واردات، بسیار 
کمتر از سایر قسمت ها بر مردم تأثیر بگذارد و مدیرت بسیار 
البته هیچ کس مدعی  زمینه صورت گرفته که  این  خوبی در 

بی نقص بودن آن نیست.
اخیر،  ویژه در چند روز  با هماهنگی  و  یکپارچه  در حرکتی 
شاهد بودیم که هجمه زیادی علیه سازمان غذا و دارو صورت 
گرفت که بر هر کسی که از بیرون نگاه می کرد، این امر مشتبه 
تاراج  می شد که در داخل سازمان غذا و دارو، همه مشغول 
اکنون  آنچه  باال  توضیح  با  آنکه  غنائم هستند، حال  تقسیم  و 
تیم مدیریتی حد فاصل سال های  می بینیم، حاصل بی تدبیری 

96 و اوایل 97 است.
اگر قصد بر صالح است و به دنبال گل آلود کردن آب برای 
منافع شخصی خود نیستیم، باید منصفانه قضاوت کنیم و درگیر 
جوسازی نشویم. به هرحال این مدیران فعلی سازمان که به دلیل 
فشارهای روانی و مطبوعاتی اخیر و صحبت های عمومی که در 
فضاهای مختلف گفته شده و همچنین بحث امضاهای طالیی را 
متوجه آنها می دانند، به ستوه آمده اند و هر کس دیگر هم جای 
آنها بود، استعفا می داد و دوباره چرخه انتصاب افراد ناالیق و 

یا با غرایض تکرار می شود.
باید منصف باشیم و مدیران الیقمان را مورد عتاب قرار ندهیم 
و  بتپد، تحمل حرف گزاف  برای وطن  آنها  که هرچقدر دل 
ناعادالنه را ندارند و یکجا شانه خالی می کنند و دوباره تمام 

کشور با چالش مواجه می شود.
اگر واقعًا قصدمان اصالح است، به جای درشت نمایی مشکالت 
در تلویزیون و تریبون های عمومی، باید به ریشه یابی مشکالت 
فعلی بپردازیم. خوشبختانه وزیر محترم بهداشت، خود داروساز 
هستند و واقف بر تمامی این سیر و با درایتی که از ایشان سراغ 
داریم، قطعًا در بازی جوسازان و غوغا ساالرانی که به دنبال منافع 
شخصی هستند، گرفتار نخواهند شد و مدیران الیق سازمان 

غذا و دارو را حفظ و حمایت خواهند کرد.

مدیریت داروخانه ها باید اصالح شود

 اداره کل بازرگانی صداوسیما در خصوص ادعای سازمان 
ابراز  تبلیغ یک محصول  ممنوعیت  بر  مبنی  دارو  و  غذا 
شگفتی و اعالم آمادگی کرد در صورت نیاز مدارک مربوطه 

به مراجع قانونی ارائه خواهد شد.
به گزارش سپید، اداره کل بازرگانی صداوسیما در خصوص 
ادعای سازمان غذا و دارو، مبنی بر ممنوعیت تبلیغ یک 
محصول ابراز شگفتی و اعالم آمادگی کرد در صورت نیاز 
مدارک مربوطه به مراجع قانونی ارائه خواهد شد. جوابیه 

اداره کل بازرگانی به شرح زیر است:
چند روزی است که در پی برخی زمینه سازی ها، مطالبی 
غیر مستند در فضای مجازی و برخی پایگاه های خبری و 
روزنامه ها با محوریت پخش تبلیغات محصوالت بهداشتی 
»بدون مجوز« از شبکه های مختلف رسانه ملی منتشر شده 
نمونه، در برخی خبرگزاری ها در مطلبی  به عنوان  است. 
ندارد«  بهاره مجوز  موی  تقویت کننده  »لوسیون  عنوان  با 

به نقل از سخنگوی سازمان غذا و دارو چنین ادعا شده که سازمان 
صداوسیما با وجود اینکه این محصول مجوز ندارد، آن را تبلیغ می کند 
و جالب آنجاست که این ادعا، بدون استعالم و هرگونه بررسی از 
بخش های مربوطه سازمان و دریافت واقعیت ماجرا، در فضای مجازی 
و برخی سایت ها و روزنامه ها با عناوین دیگری بازنشر و موجب 

ایجاد ابهامات زیادی شد.

در پاسخ به این مطالب، ضمن تکذیب ادعاهای فوق اعالم می شود که ر 
سازمان صداوسیما، تبلیغ هر یک از محصوالت، اعم از بهداشتی، آرایشی، 
غذایی و... مشروط به داشتن مستندات الزم از مراجع ذیصالح است و 
در این زمینه هیچ استثناء، تبصره و مسامحه ای وجود ندارد. محصول 
ذکر شده نیز دارای پروانه بهداشتی ساخت به شماره 1۰317/ 13۵/ 
ص/ 96 به تاریخ 22 آذر سال 96 وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی معاونت غذا و دارو است و مدارک آن به سازمان صداوسیما 

ارائه شده و در پرونده این شرکت، موجود است. یادآوری این 
نکته ضروری است که اداره کل بازرگانی صداوسیما در مرحله 
پیش از تبلیغ انواع محصوالت در شبکه های مختلف اعم از 
رادیویی و تلویزیونی، با در نظرگرفتن حقوق مخاطبان به عنوان 
اصلی حیاتی، مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیصالح را 
اخذ می کند و البته بررسی کیفیت محصول به عهده مراجع 
مربوطه )صادرکننده( است.  اداره کل بازرگانی با هدف تنویر 
افکار عمومی در صورت نیاز آمادگی ارائه مدارک مربوط به 
این شرکت را در مراجع ذیصالح دارد و ضمن رد ادعای یک 
مقام مسئول در این سازمان، مبنی بر فقدان مجوز، این سؤال 
را مطرح می کند که چطور می شود مجوز و پروانه بهداشتی 
ساخت را صادر کرد اما شرکت ها را از حقوق طبیعی خود 
نظیر بازاریابی و تبلیغات منع کرد؟! که این نوعی تناقض و 

مغایر با سیاست های رونق تولید در کشور است.
 در پایان مجدداً یادآور می شود که شرط اولیه معرفی و تبلیغ 
تمام کاالها و محصوالت، ارائه مجوز معتبر از مراجع ذیصالح است 
و هیچ محصول بدون مستندات الزم از مراجع مربوطه از شبکه های 
رادیویی و تلویزیونی تبلیغ نمی شود. شایسته است اصحاب رسانه نیز 
پیش از انتشار هرگونه مطلب که موجب ایجاد نگرانی و دامن زدن 
به ابهامات در جامعه می شود، نسبت به استعالم مستندات و کسب 

اطالعات دقیق از نهادهای مربوطه، اقدام کنند.

واکنش رسانه ملی به ادعای سازمان غذا و دارو درباره یک تبلیغ

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، گفت: »ساالنه 
بین 6۰۰ تا 7۰۰ هزار دوز واکسن هاری انسانی، نیاز کشور است.«

به گزارش سپید، محمدمهدی گویا در گفت وگو با مهر، افزود: »در سراسر 
کشور به این واکسن نیاز است، اما نکته مهم این است که این واکسن 

برای افرادی که توسط حیوان گزیده شده اند، تزریق می شود.«
وی با تأکید بر ضرورت تزریق واکسن هاری انسانی برای فردی که توسط 
حیوان گزیده شده است، تصریح کرد: »الزم است این واکسن در کنار 
سایر اقدامات درمانی همچون پانسمان و شستشوی زخم، مورد استفاده 
قرار گیرد.« گویا در پاسخ به این سؤال که آیا ما تولیدکننده واکسن هاری 
انسانی هستیم، گفت: »ما این نوع واکسن را تولید نمی کنیم و صد درصد 

نیاز کشور از طریق واردات تأمین می شود.«
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اضافه کرد: »نوع 
اهمیت  به  اشاره  با  تولید می شود.« وی  این واکسن در داخل  حیوانی 

زمان تزریق واکسن هاری انسانی در 24 ساعت اولیه، گفت: »فردی که 
واکسن  اولیه  ساعت   24 در  می بایست  می شود،  گزیده  حیوان  توسط 

هاری را دریافت کند.«
گویا با عنوان این مطلب که واکسن هاری انسانی در سه نوبت روز اول، 
روز سوم و روز هفتم می بایست تزریق شود، اظهار داشت: »نیاز کشور 
ساالنه بین 6۰۰ تا 7۰۰ هزار دوز واکسن هاری انسانی است که تمامی آن 
وارد می شود.« رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با 
اشاره به رایگان بودن این واکسن برای افراد دچار حیوان گزیدگی، گفت: 
»هزینه هر بار تزریق این واکسن برای وزارت بهداشت، 7 یورو است.«
گویا در ارتباط با وضعیت حیوان گزیدگی در مناطق سیل زده کشور، 
افزود: »از ابتدای وقوع سیل در برخی استان های کشور، 3۵۰3 نفر دچار 
حیوان گزیدگی شده اند و برای تمامی این افراد، واکسن هاری انسانی 

تزریق شده است.«

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تشریح کرد

جزئیات تأمین واکسن هاری انسانی

دستور جمع آوری دو 
محصول درمان چاقی 

صادر شد
مدیرکل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو 
دستور جمع آوری دو محصول درمان چاقی غیرمجاز را از سطح 
 body tech عرضه ابالغ و اعالم کرد فرآورده درمان چاقی
apple fat fast می تواند منجر به مرگ مصرف کنندگان شود.

غذا  معاونت های  به  خانوی  مهناز  نامه  در  سپید؛  گزارش  به 
کشور  سراسر  درمانی  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  دارو  و 
مصرف  پایش  و  نظارت  دفتر  اعالم  اساس  »بر  است:  آمده 
مرگ  به  منجر  عارضه  ایجاد  مورد  در  سالمت  فرآورده های 
ایجاد  همچنین  و   body tech apple fat fast فرآورده 
و  فرشت«  چاقی  »کپسول  فرآورده  مصرف  از  پس  عارضه 
تاکنون  فرآورده ها  این  عطاری ها،  در  آن  غیرقانونی  فروش 
در  فروش  و  واردات  توزیع،  تولید،  برای  مجوزی  هیچگونه 
سطح عرضه را از این اداره کل دریافت نکرده اند. لذا مقتضی 
است در صورت مشاهده این فراورده طبق ضوابط و مقررات 

نسبت به جمع آوری اقدام شود.«

خبـــر 


