
3
شماره 1443 2 خرداد 1398

نائب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی عنوان کرد

نائب رئیس سندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انسانی درباره مصادیق رانت 
و امضاهای طالیی در سازمان غذا و 

دارو توضیح داد.
به گزارش سپید، عباس کبریایی زاده، 
نائب رئیس سندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انسانی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره برخی مصادیق 
رانت و امضا های طالیی در سازمان 
غذا و دارو اظهار کرد: »اگر بخواهیم 
در مورد شکل گیری امضا های طالیی 
کنیم  بحث  دارو  و  غذا  سازمان  در 
می توان گفت این احتمال وجود دارد 
که امضا های طالیی در کمیسیون ساخت 
و ورود، قیمت گذاری و داروخانه های 
سازمان غذا و دارو شکل بگیرد؛ بنابراین 
این  افراد  همه  که  داشت  توجه  باید 
کمیسیون ها را وزیر بهداشت منصوب 
می کند.« وی ادامه داد: »وزیر بهداشت 
برای پیشگیری از رانت در سازمان غذا 
و دارو باید در انتصاب کمیسیون های 
سازمان غذا و دارو مراقبت های الزم 

را داشته باشد.«

بدنه کارشناسی سازمان غذا و 
دارو از سالم ترین بدنه هاست

 نائب رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو های انسانی 
تصریح کرد: »من به عنوان کسی که مسئولیتی در وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو داشتم اذعان می کنم 
که بدنه کارشناسی سازمان غذا و دارو از سالم ترین 

بدنه ها در سیستم وزارت بهداشت است.«
کبریایی زاده به برخی مصادیق رانت در سازمان غذا 
در صنعت  ما  »متأسفانه  و گفت:  کرد  اشاره  دارو  و 
داروسازی برخی تولیدنما داریم که بخشی از محصوالت 
خود را به صورت نیمه ساخته وارد کشور و پس از آن 

به اسم تولید داخل وارد بازار می کنند که امیدواریم 
مسئوالن سازمان غذا و دارو تالش کنند تا از ورود 
داخل  تولید  مشابه  یا  تولیدنما  دارویی  محصوالت 
جلوگیری شود.« وی با بیان اینکه متأسفانه در برخی 
موارد شاهد واردات مواد اولیه دارویی مشابه تولید 
داخل هستیم، گفت: »دلیلی ندارد که وقتی ماده اولیه ای 
در داخل کشور تولید می شود آن را به کشور وارد کنیم 
و این یکی از بحث هایی است که مسئوالن سندیکا به 
آن تأکید دارند چراکه این واردات به تولیدکنندگان 

ضربه وارد می کند.«

سود باال در واردات داروست
نائب رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو های انسانی 
با اشاره به حاشیه سود باال در واردات دارو، اظهار کرد: 
»حاشیه سود در حوزه دارو متوجه واردات است و ما 
بیش از 2۰۰ شرکت وارداتی فوریتی و عادی داریم و 
این میزان تعداد شرکت واردکننده دارو نشان از مزیت 

رقابتی و سود باال در واردات داروست.«
کبریایی زاده تأکید کرد: »وزیر بهداشت باید تالش کند 
دارو  تا در کمیسیون ساخت و ورود سازمان غذا و 
این  به نفع تولید داخل رقم بزند و  مزیت رقابتی را 

تولیدنما ها  مزیت رقابتی به سمت 
هدایت نشود و منافع تولید بر واردات 

ترجیح داشته باشد.«
صاحبان  سندیکای  رئیس  نائب 
اشاره  با  انسانی  دارو های  صنایع 
به برخی بروکراسی های اداری در 
سازمان غذا و دارو که روند تولید را 
با چالش مواجه می کند، گفت: »در 
بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که به 
دلیل بروکراسی های اداری تولید یک 
دارو دچار وقفه هایی می شود و روند 
تولید دارو را خدشه دار می کند و این 
مسئله فرصت در اختیار واردکننده 
برای تأمین نیاز بیماران قرار می دهد.«

واردات فوریتی دارو از 
مصادیق رانت است

وی با بیان اینکه یکی از رانت های 
بزرگی که در وزارت بهداشت شکل 
گرفته واردات فوریتی دارو است، 
گفت: »ما برای تأمین دارو یا باید 
آن را تولید کنیم یا خط تولید آن 
دارو در کشور وجود نداشته باشد 

و طبق ضوابط وارد شود«
صاحبان  سندیکای  رئیس  نائب 
داد:  ادامه  انسانی  دارو های  صنایع 
»واردات فوریتی دارو ساخته و پرداخته سیستم دارویی 
ماست که به تولیدکنندگان و سیستم دارویی کشور ضربه 
وارد می کند و امیدواریم با اصالحات این مسئله مرتفع 
شود.« کبریایی زاده به تولیدات دارویی تحت لیسانس 
اشاره کرد و گفت: »در مواردی شاهد آن بودیم که به 
برخی تولیدکنندگان مجوز تولید تحت لیسانس داده 
شد، اما متأسفانه در برخی از موارد این تولیدات دارویی 
همچنان از خارج کشور وارد و فقط در داخل کشور 

بسته بندی می شود.«

اخبــار

درخواست سندیکای صاحبان صنایع دارو
 از سازمان غذا و دارو؛

توقف درج بارکد 2 بعدی 
بر روی داروهای تولید داخل

با توجه به مشکالت اقتصادی و مالی به وجود آمده در صنعت 
داروسازی به دلیل درج بارکد 2 بعدی بر روی داروهای تولید 
ایران در  انسانی  داخل، سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
نامه ای به ریاست سازمان غذا و دارو  پیشنهاد توقف و حذف 

این بارکد را  اعالم کرد.
به گزارش سپید، در این نامه که به امضای احمد شیبانی، رئیس 
هیئت مدیره سندیکا رسیده، آمده است: »همانگونه که استحضار 
دارید، در سال های گذشته پیرو ابالغ آن سازمان مقرر گردید، 
شرکت های تولیدکننده دارو نسبت به درج بارکد 2 بعدی بر 
روی بسته بندی داروهای خود اقدام و در ازاء آن هزینه های 
مربوطه )15۰۰ ریال( برای هر بسته در قیمت گذاری لحاظ و 
اطالعات و آمار الزم از سوی آن سازمان در اختیار اعضاء و این 
سندیکا جهت تهیه آمارنامه قرار گیرد، که شرکت های تولیدی 
یک طرفه نسبت به درج بارکد 2 بعدی بروی اقالم خود اقدام 
ولی از طرف آن سازمان اقدام الزم و کافی صورت نگرفت .
بارکد 2 بعدی یک حلقه از یک زنجیر است و ارزش آن مشروط 
به ایجاد سایر حلقه ها است و شرایط فعلی آن را با فراز و 
نشیب زیاد مواجه ساخته است و عماًل از اهمیت آن کاسته 
است هرچند شرکت ها می توانند بروی آن ارزش افزوده هایی 
داروی  از  را  اصلی  داروی  و  نموده  ایجاد  مارکتینگ  برای 

تقلبی تمیز دهند .
در حال حاضر با توجه به مشکالت اقتصادی و مالی مترتب بر 
صنعت داروسازی ازجمله افزایش روزافزون هزینه های تهیه و 
تدارک دارو و سایر هزینه ها، بخصوص چند برابر شدن هزینه 
جوهر و کارتریج و مشکالت تهیه آن )واردات( و باال رفتن 
توقف ها در پروسه بسته بندی )بیشتر برای داروهای عمومی و 
ژنریک(، افزایش ضایعات، مشکالت درج بر روی جعبه های 
دارو  قیمت  در  هزینه ها  این  تمامی  نشدن  لحاظ  و  کوچک 
پیشنهاد توقف و حذف درج بارکد 2 بعدی بروی داروهای 

تولید داخل را درخواست داریم.«

در نامه رئیس سازمان غذا و دارو به ستاد مبارزه با 
مواد مخدر عنوان شد؛

افزایش قیمت مواد اولیه 
موجب افزایش قیمت 
محصول نهایی می شود

رئیس سازمان غذا و دارو در نامه ای به ستاد مبارزه با مواد 
مخدر نسبت به برنامه این ستاد برای افزایش مواد پایه مکشوفه 

واکنش نشان داد.
به گزارش سپید، در نامه مهدی پیرصالحی به ستاد مبارزه با 
مواد مخدر آمده است: »احترامًا به استحضار می رساند قیمت 
مواد مخدر  از  پراهمیت تسکینی و درمانی مشتق  داروهای 
بر  و  بوده  سازمان  این  کنترل  تحت  قیمت  دارای  مکشوفه 
اساس قیمت تمام شده قیمت گذاری شده اند. برحسب اطالعات 
واصله از شرکت های تولیدکننده، ظاهراً آن ستاد محترم قصد 
افزایش قیمت مواد پایه مکشوفه را دارد. لذا ضمن آنکه به 
پایه  مواد  قیمت  افزایش هر 1۰ درصد  استحضار می رساند 
از  عبور  نهایی در طی  افزایش 17 درصد محصول  موجب 
زنجیره تولید دارو از ابتدای تولیدکنندگان مواد اولیه، داروی 
نهایی، شرکت های پخش و نهایتًا داروخانه، خواهد گردید. 
ازآنجاکه سیاست های عمومی کشور مبنی بر پیشگیری از افزایش 
قیمت دارو با وضع ارز حمایتی اختصاصی دارو بخصوص در 
شرایط جاری کشور، می تواند اهمیت عدم تغییر قیمت مواد پایه 
را بیشتر روشن نماید، تقاضا دارد دستور فرمایید از هرگونه 
افزایش قیمت امتناع نموده و چنانچه ضرورت خاصی برای 
بررسی بیشتر وجود دارد این سازمان را در جریان قرار دهید. 
همچنین کاهش ذخایر استراتژیک این دسته از داروهای حیاتی 
در شرایط جاری کشور بسیار خطرساز است. لذا تقاضا دارد 
دستور فرمایید نسبت به تحویل مواد پایه بر اساس حواله های 
پایه  مواد  قیمت  بررسی  مقوله  و  گردد  اقدام  سریعًا  صادره 

موجب توقف خطوط تولید قرار نگیرد.«

مصادیق رانت و امضاهای طالیی در سازمان غذا و دارو

نخستین سانتریفیوژ بانک خون با امضای تفاهم نامه ای بین 
سازمان انرژی اتمی و سازمان انتقال خون ساخته می شود.

به گزارش سپید، نخستین سانتریفیوژ بانک خون تولید داخل 
به دنبال امضا تفاهم نامه ای بین سازمان انرژی اتمی ایران و 
سازمان انتقال خون ایران توسط سازمان انرژی اتمی ایران 

برای مصارف بانک خون ساخته می شود.
اساس  بر  ملی  وظیفه  به  عمل  راستای  در  تفاهم نامه  این 
رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولیدات 
ملی و پیرو مکاتبات و مذاکرات بین سازمان انرژی اتمی ایران 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شده است.
بر اساس این تفاهم نامه سازمان انتقال خون ایران برای تکمیل 
تجهیزات استراتژیک خود اعالم نیاز برای ساخت 5۰ عدد 
این  تاکنون  که  بانک خون کرده است  دستگاه سانتریفیوژ 
تجهیزات توسط شرکت های خارجی ساخته و تأمین می شد. 
بر اساس این تفاهم نامه سازمان انرژی اتمی ایران با استفاده 

از تجهیزات داخل و دانش بومی و به منظور رفع همیشگی وابستگی 
به شرکت های خارجی اعالم آمادگی کرده است.

سازمان انرژی اتمی ایران با بهره گیری از دانش تولید سانتریفیوژهای 

آزمایشگاهی و صنعتی بر پایه تجربیات موفق موجود در شرکت های 
مرتبط برای طراحی و ساخت تجهیزات مورد نظر سازمان انتقال خون 
اعالم آمادگی کرده است که این 5۰ عدد سانتریفیوژ بانک خون را 
بسازد و در اختیار سازمان انتقال خون قرار دهد. این تفاهم نامه به 

امضای اصغر زارعان، دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی 
اتمی و علی اکبر پورفتح اهلل، مدیرعامل سازمان انتقال خون 

ایران رسید.
گفتنی است سازمان انتقال خون به منظور جداسازی اجزای 
دستگاه های  از  خون  اهدای  داوطلبان  اهدایی  خون های 
پالسما،  مانند  خون  اجزای  جداسازی  برای  سانتریفیوژ 

پالکت و گلبول قرمز استفاده می کند.
علی اکبر پورفتح اهلل، رئیس سازمان انتقال خون کشور در 
حاشیه این مراسم گفت: »سازمان انتقال خون در سالیان 
مورد  ملزومات  تولید  زمینه  در  خوب  قدم هایی  گذشته 
نیاز خون انجام داده است و در حال حاضر بیش از 14 
شرکت در بخش خصوصی ملزومات مورد نیاز سازمان 
انتقال خون مانند سیستم های خون گیری و کیسه های خون 

را تولید می کنند.«
وی افزود: »با توجه به توانمندی های سازمان انرژی اتمی 
در زمینه تولید سانتریفیوژ های شرکت ملی نفت و انستیتو پاستور 
تصمیم گرفته شد در راستای تولید سانتریفیوژ خود با کیفیت باال و 

قابل قبول قراردادی با سازمان انرژی اتمی امضا شود.«

نخستین سانتریفیوژ بانک خون ساخته می شود 

رئیس مرکز تحقیقات ایدز و عضو کمیته کشوری ایدز درباره توزیع 
تست خودارزیابی اچ آی وی که قرار بود از سوی وزارت بهداشت در 
داروخانه های کشور توزیع شود، گفت: »ما با توزیع تست خودارزیابی 
کنار  در  باید  تست  این  اما  نیستیم،  مخالف  داروخانه ها  در  اچ آی وی 

یک مشاور انجام شود.«
به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه وزارت 
بهداشت برای توزیع تست های خودارزیابی اچ آی وی در داروخانه ها، 
گفت: »باید توجه کرد که تست خودارزیابی یا Self-test برای جامعه ای 
که آگاهی ندارد، به تنهایی مؤثر نیست. در این زمینه ما به وزارت بهداشت 
اعالم کردیم که یک نفر باید به عنوان مشاور در داروخانه حضور داشته 

باشد و اگر تست فردی مثبت شد، او را راهنمایی کند.«
وی افزود: »بنابراین اینطور نیست که فردی تست اچ آی وی دهد و بعد 
برود و مورد پیگیری قرار نگیرد. بلکه هدف از انجام تست اچ آی وی این 
است که افراد مشکوک به اچ آی وی، تست داده و افراد مبتال شناسایی 
شوند؛ به طوری که اگر جواب تست فردی مثبت بود، به مراکز ما متصل 
شده و دارو دریافت کند تا بیماری را به سایر افراد جامعه منتقل نکند؛ 

بنابراین باید این افراد را راهنمایی کرد.«
محرز ادامه داد: »بر این اساس ما با این شرط قبول کردیم که تست 
به عنوان  فردی  که  شود  توزیع  داروخانه ها  در  اچ آی وی  خودارزیابی 
راهنما و مشاور در داروخانه حضور داشته باشد و افرادی را که تست 
خودارزیابی می دهند، راهنمایی کند. متأسفانه عده ای کیت هایی را وارد 

و تالش می کنند که وارد داروخانه کنند.«
تأکید کرد: »وقتی  ایدز  رئیس مرکز تحقیقات و عضو کمیته کشوری 
جامعه هیچگونه آگاهی درباره اچ آی وی ندارد، چطور باید تست دهد؟ 
حال اگر مثبت شد، چه اقدامی می کند؟ یا خودش را از بین می برد و یا 
اقدامات خطرناک انجام می دهد؛ بنابراین باید کسی در داروخانه باشد 

تا به او مشاوره دهد و راهنمایی اش کند.«
محرز گفت:  »ما در کمیته کشور ایدز در جلسه ای که با وزارت بهداشت 
اچ آی وی  در حوزه  تست خودارزیابی  با  ما  که  کردیم  اعالم  داشتیم، 
مخالف نیستیم، اما این تست باید در کنار یک مشاور انجام شود تا به 
افرادی که تمایل دارند تست دهند،  راهنمایی کند، اما هنوز این اتفاق 

نیفتاده است.«

رئیس مرکز تحقیقات ایدز پاسخ داد

توزیع کیت های تست ایدز در داروخانه ها به کجا رسید؟


