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سرپرست سازمان غذا و دارو در دهمین همایش داروسازان بالینی:

طرح لیسانس داروساز به جای دکترا  اشتباه است
سرپرست سازمان غذا و دارو با انتقاد از برنامه آموزشی 
تربیت  تئوری  »اینکه عده ای  داروسازی گفت:  رشته 
لیسانس داروسازی را به جای دکترای داروسازی مطرح 

می کنند، تفکر نادرستی است.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در دهمین همایش 
داروسازان بالینی، اظهار کرد: »ما باید از ظرفیت های 
داروسازان بالینی در حوزه دارو و درمان استفاده کنیم.«
شخصی سازی شده  دارودرمانی  اینکه  بیان  با  وی 
از  بسیاری  درمان  برای  اساسی  راهکارهای  از  یکی 
بیماری هاست، گفت: »بیماران می توانند از دارودرمانی 
شخصی سازی شده بیشترین استفاده را ببرند و در درمان 
شخصی سازی شده بر اساس عادت غذایی و ژنتیک روند 

درمانی فرد دنبال می شود.«
شانه ساز اظهار کرد: »رشته داروسازی یک رشته 
بین رشته ای است و از مجموعه علوم بهره می برد و حد 
واسط بین پزشکی، مهندسی، فیزیک، زیست شناسی و 
اقتصاد است.« سرپرست سازمان غذا و دارو با تأکید 
بر نقش داروسازان در درمان بیماری ها و رشد صنعت 
نقشی  می توانند  »داروسازان  کرد:  اظهار  داروسازی 
مؤثر در رشد صنعت داروسازی و درمان بیماری ها 

داشته باشند.«
دوران  مطالب  بودن  تئوری  از  انتقاد  با  شانه ساز 
مشکالتی  از  »یکی  کرد:  اظهار  داروسازان  تحصیل 
که ما در رشته داروسازی داریم این است که حجم 
بسیاری از مطالب به صورت تئوری آموزش داده می شود 
و وقتی داروسازان می خواهند وارد جامعه یا صنعت 
شوند نمی توانند به خوبی توانمندی های خود را به فعلیت 
برسانند و بیشتر فارغ التحصیالن احساس نیاز اذعان دارند 
که دوره های کارآموزی می توانند به آینده کاری آ نها 

کمک بسیاری کند.«
سرپرست سازمان غذا و دارو افزود: »دانشجویان 
داروسازی تالش می کنند تا 5 ساله فارغ التحصیل شوند و 
فارغ التحصیلی با عجله دانشجویان می تواند چالش هایی 
را به دنبال داشته باشد.« شانه ساز اظهار کرد: »در بسیاری 
از کشورهای دنیا دانشجوی داروسازی قبل از ورود به 
عرصه کاری یک یا دو ترم دوره کارورزی زیر نظر یک 
داروسازی در صنعت یا داروخانه می گذراند و در کسب 
توانمندی در داروخانه یا صنعت مشغول می شود، پیشنهاد 
ما این است که دوره کارورزی به رشته داروسازی در 

دوران تحصیل اضافه شود.«
شانه ساز اظهار کرد: »برخی این موضوع را به غلط 
تعبیر می کنند که حال با این شرایط بیاییم به جای دکترای 
داروسازی به لیسانس داروسازی فکر کنیم که این تفکر 
بسیار نادرست است.« وی افزود: »باید شرایطی ایجاد 
کنیم تا فارغ التحصیالن داروسازی بر اساس گرایش کاری 

خود زیر نظر داروساز شناخته شده باسواد و مورد تأیید 
از نظر اخالقی فعالیت کند.«

وی با اشاره به برخی سیاست های دارویی کشور گفت: 
»ما باید ارز را برای داروی تولید داخل اختصاص دهیم 
و علت این سیاست این است که 9۷ درصد دارو های 
تولید داخل ۷00 میلیون دالر ارزبری دارد درحالی که 3 
درصد مابقی 1.3 میلیارد دالر ارز از کشور خارج می کند.«

سرپرست سازمان غذا و دارو با اشاره به توصیه برخی 
داروسازان در داروخانه ها برای خرید داروی خارجی 
گفت: »ما از داروسازان در داروخانه ها خواهش می کنیم که 
به مردم در مورد کیفیت باالی داروهای ایرانی اطالع رسانی 
کنند. متأسفانه در برخی داروخانه ها به دلیل عدم اطالع 
کافی در مورد فرایند های تولید داخل دارو، داروساز 
داروهای خارجی به مصرف کنندگان توصیه می کند، 
اما در شرایط کنونی کشور اینکه بخواهیم به سمت 
داروهای خارجی و تبلیغ آن برویم اقدام درستی نیست 
و امیدواریم داروسازان کمال همکاری را داشته باشند.«

وضعیت دارویی به هیچ وجه بحرانی نیست
وی با تأکید بر اینکه وضعیت داروی کشور به هیچ وجه 
بحرانی نیست، گفت: »اقالم کمبود دارویی در وضعیت 
نرمالی به سر می برد و قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی 
به این منظور راه اندازی شده است که بتوانیم پیش از 

وقوع بحران از بروز آن پیشگیری کنیم.«
ابتدایی جنگ چون  افزود: »در سال های  شانه ساز 
رخداد  یک  از  پس  نداشت  وجود  مناسبی  سازوکار 
تصمیم گیری ها صورت می گرفت، اما بعد از چند دهه 
اداره کشور نباید منتظر باشیم تا وقتی مشکالت گریبان 

بیماران را گرفت آن زمان تدبیر کنیم.«

قرارگاه دارو و تجهیزات نقش پیشگیرانه دارد
سرپرست سازمان غذا و دارو افزود: »به همین منظور 
تصمیم گرفتیم قرارگاه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی 
تشکیل شود و معاونان وزیر و مسئوالن مرتبط به دارو 
و تجهیزات در این قرارگاه حضور دارند و به گونه ای 
بیاید و  عمل می کنیم که اجازه ندهیم مشکلی پیش 
به عبارت دیگر قرارگاه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی 
بیشتر نقش پیشگیرانه دارد.« شانه ساز ادامه داد: »برخورد 
داروسازان با مردم در تدوین وضعیت دارویی کشور 
بسیار نقش دارد و امیدوارم به زودی از تحریم ها عبور 

کنیم و نگرانی ها برطرف شود.«

به جای بیماری فرد را درمان کنیم
همایش  در  نیز  بهداشت  وزارت  آموزش  معاون 
داروسازان بالینی اظهار کرد: »در سمینار داروسازان بالینی 
امسال بحث دارودرمانی شخصی سازی شده مطرح شده 

است و ما بر اساس پزشکی شخصی با توجه به ژنتیک 
افراد درمان را برنامه ریزی می کنیم.«

باقر الریجانی ادامه داد: »بحث پزشکی شخصی امری 
نیست که تازه در ایران و دنیا مطرح شده باشد بلکه در 
طب قدیم ایران نیز به این موضوع توجه داشتند و بر 
اساس مزاج افراد درمان های مختلف را پیگیری می کردند.«
وی اذعان کرد: »هر دارو با توجه به ژنتیک و شرایط 
محیطی که فرد در آن قرار دارد پاسخ متفاوتی در بدن فرد 
ایجاد می کنند و از همین مسئله برای بحث پزشکی شخصی 

و دارودرمانی شخصی سازی شده استفاده می کنیم.«
الریجانی افزود: »یکی از بیماری هایی که پزشکی 
شخصی در آن جایگاه ویژه ای دارد آنکولوژی و سرطان 
است. به عنوان مثال درمان سرطان سینه در خانم ها بر 
اساس ژنتیک می توانند متفاوت باشند و همچنین در 
سرطان خون نیز پزشکی شخصی می تواند نقش خوبی 

داشته باشد.«
معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار کرد: »امیدواریم 
در آینده نه چندان دور متناسب با ژنتیک افراد درمان های 
پیچیده تجویز شود و در این صورت عوارض دارویی 
کاهش و پاسخ به درمان افزایش پیدا می کند.« وی یادآور 
شد: »ما آموزش مجازی در پزشکی شخصی داریم و 
مراکز تحقیقاتی و گروه های درمانی پروژه هایی در این 

زمینه دارند.«

یک شرکت دانش بنیان که در زمینه تولید دارو 
و 10 نوع ماده اولیه دارویی فعالیت می کرد، 

تعطیل شد.
به گزارش سپید به نقل از فارس، فعالیت 
زیرمجموعه  که  »آترا«  دانش بنیان  شرکت 
شرکت های شستا )وابسته به تأمین اجتماعی( 
محسوب می شود و از تولیدکنندگان دارو و 
مواد اولیه دارویی در کشور بوده مدتی به دالیل 

نامعلومی متوقف شده است.
بررسی های نشان می دهد فعالیت های این 

شرکت با مصوبه هیأت مدیره شستا متوقف شده و اعضای هیأت مدیره 

»شستا« بدون حضور در شرکت داروسازی آترا، 
بر تعطیلی آن اصرار داشته اند. این موضوع در 
حالی است که شرکت داروسازی آترا زیان ده 
نبوده و روند رشد آن طی سال های اخیر ادامه 

داشته است.
این شرکت به دلیل تولیدات دارویی، اهمیت 
افزون تری نسبت به شرکت های دیگر دانش بنیان 
دارد؛ چراکه در شرایط کنونی که کشور مورد 
تحریم های شدید قرار داشته و در زمینه تأمین 
برخی مواد اولیه دارویی مشکالتی وجود دارد، 
این اقدام می تواند قدمی منفی در زمینه تأمین داروهای مورد نیاز کشور به 

شمار برود. هرچند در مصوبه شستا تعطیلی این شرکت به بهانه ادغام عنوان 
شده است، اما انتقال زیرساخت های شرکتی که در تهیه داروهای ضد تهوع 
پس از شیمی درمانی، ضد تشنج، ضد دیابت، ضد تهوع و ضد تکرر ادرار 
و... فعالیت دارد، کار آسانی به نظر نمی رسد و آغاز تولید این داروها به زمان 

زیادی نیاز خواهد داشت.
 این شرکت دانش بنیان تولیدکننده داروهای آلزایمر، بهبود اسپاسم های 
عضالنی و درمان فشار چشم، آلزایمر، پارکینسون، سه نوع داروی جلوگیری 
از تهوع بعد از شیمی درمانی، کنترل دیابت نوع 2 و درمان بیماری  پوستی است 
که مدتی است فعالیت آن متوقف شده و حدود سه ماه است که این داروها در 
کشور تولید نمی شود. همچنین کارمندان این شرکت دانش بنیان طی ماه های 

قبل با ارسال نامه ای، وزیر رفاه را در جریان این مسئله قرار داده بودند.

تعطیلی یک شرکت دانش بنیان تولید دارو

یادداشت

تناقض در مدیریت بودجه 
داروهای تحت پوشش بیمه

محمدجوادفروغیمقدم
مشاور فارماکواکونومی شرکت های دارویی

 بر اساس سیاست ملی دارویی جمهوری اسالمی 
ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
موظف است شرایطی را فراهم نماید که داروهای 
و  مناسب  کیفیت  و  سالمت  با  بیماران  موردنیاز 
در  الزم  زمان  در  و  ممکن  قیمت  منطقی ترین  با 

گیرد. قرار  آنان  اختیار 
ابتدایی ترین اصول مدیریت هزینه های  یکی از 
پوشش  سالمت  نظام های  تمامی  در  دارویی 
ایمنی  و  اثربخشی  عین  در  که  است  داروهایی 
برابر، هزینه کمتری دارند. این اصل ساده نیاز به 
مدل سازی  و  اقتصادی  پیچیده  محاسبه  هیچ گونه 
نداشته  آتی  پیامدهای  و  هزینه ها  پیش بینی  جهت 
و با ساده ترین نوع ارزیابی اقتصادی که اصطالحًا 
کمینه سازی هزینه )cost-minimization( نامیده 

است. اعمال  قابل  می شود، 
نمونه ای از نقض آشکار سیاست های حاکم بر نظام 
سالمت در کاهش هزینه های دارویی، پوشش بیمه ای 
داروی  به  دسترسی  عین  در  گران تر  داروی  برای 
اثربخشی است.  ایمنی و  با همان کیفیت،  ارزان تر 
مثال بارز این ادعا در پوشش بیمه ای انسولین های 
مطالعات  ارائه  علی رغم  که  بوده  سریع االثر  قلمی 
بالینی و اقتصادی به مراجع ذی ربط ازجمله دبیرخانه 

است. نشده  کماکان حل  بیمه،  عالی  شورای 

 Insulin( در حال حاضر دو انسولین به فرم قلمی
Pen( از نوع سریع االثر در بازار ایران با نام های ژنریک 
Insulin Glulisine و Insulin Aspart وجود دارد. 
بالینی،  اساس شواهد قوی  بر  که  این دو محصول 
ایمنی و اثربخشی معادل دارند به ترتیب با قیمت های 
31۷.000 و 353.۷00 ریال در بازار عرضه می شوند. 
 Aspart جالب است که پوشش بیمه ای انسولین
در  بوده  درصد   90 معادل  دارد  باالتری  قیمت  که 
حالی که پوشش بیمه ای انسولین Glulisine علی رغم 
پرداخت  بنابراین  است.  ۷0 درصد  پایین تر،  قیمت 
از جیب بیمار مصرف کننده داروی ارزان تر 95.100 
ریال به ازای هر قلم انسولین و پرداخت از جیب 
 35.3۷0 معادل  گران تر  داروی  مصرف کننده  بیمار 

ریال است. 
انسولین  روزانه  متوسط  دوز  گرفتن  نظر  در  با 
که 40 واحد بوده، پرداخت از جیب هر بیمار در 
سال برای داروی ارزان تر حدود 4.628.000 ریال 
مصرف کننده  بیمار  هر  جیب  از  پرداخت  و  بوده 
سال  در  ریال   1.۷21.000 حدود  گران تر  داروی 
و  کیفیت  با  داروی  که  بیماری  یعنی  این  است. 
اثربخشی برابر و قیمت ارزان تر را دریافت می کند 
به نحوی جریمه شده که مجبور است حدود 2.۷ 
تجویز  وی  برای  گران تر  داروی  که  بیماری  برابر 

کند. پرداخت  شده هزینه 
اگر از نقطه نظر وزارت بهداشت به این موضوع 
نگاه کنیم اهمیت بیشتر این موضوع آشکار می شود. 
بر اساس آمارنامه دارویی سال 1396، بیش از 12 
میلیون عدد قلم انسولین Aspart و حدود 463 هزار 
عدد قلم انسولین Glulisine به فروش رسیده است. 
اگر فرض کنیم تمامی این تعداد قلم انسولین تحت 
در حدود  رقمی  بوده  بیمه گر  پوشش سازمان های 
گران تر  داروی  بودجه صرف  ریال  میلیارد   3820
شده است. این در حالی است که تنها حدود 103 
میلیارد ریال برای داروی ارزان تر هزینه شده است.

این  در  اعمال کوچک ترین اصالح  در صورت 
با  دارو  رویه، حتی در شرایطی فرضی که هر دو 
مورد  درصدی   90 پوشش  با  و  فعلی  قیمت های 
بازپرداخت قرار گیرند و مصرف هر دو محصول 
در سال برابر شود کل بودجه پرداختی سازمان های 
بیمه حدود 3۷61 میلیارد ریال شده که نشان دهنده 
صرفه جویی حداقل 59 میلیارد ریالی در سال است. 
چشمگیرتر  بسیار  صرفه جویی  امکان  آنکه  حال 
نیز وجود  دارو  قیمت  پوشش حداقل  در صورت 

داشت. خواهد 

نشست مشترک سازمان غذا و دارو و سازمان تعزیرات حکومتی به همت 
دفتر بازرسی و حقوقی سازمان غذا و دارو به منظور ارتباط تنگاتنگ این 

دو ارگان نظارتی در سازمان غذا و دارو برگزار شد.
به گزارش سپید به نقل از ایفدانا، این جلسه با حضور معاون کل وزارت 
بهداشت و معاونین بهداشت، درمان و سرپرست سازمان غذا و دارو و 
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و مدیران 
کل دارو، تجهیزات پزشکی، دفتر بازرسی و امور حقوقی سازمان غذا و 
دارو، رئیس مرکز سالمت محیط و کار، مدیران ارشد تعزیرات حکومتی 
در امور اقتصادی، مقابله با قاچاق کاال و ارز، امور استان ها و تعزیرات 
تهران برگزار شد. این جلسه به منظور هماهنگی اجرایی برای رسیدگی 
به موقع پرونده تخلفات خدمات و کاالهای سالمت و پیشگیری از بروز 
تخلف برگزار شد. در این جلسه اسالمی تبار، مدیرکل بازرسی و امور 
حقوقی سازمان غذا و دارو موارد مرتبط با پیشگیری و مقابله با قاچاق و 

تقلب کاالهای سالمت در سطوح میدانی 
و بین المللی براساس شاخص های سازمان 
بهداشت جهانی را تشریح کرد. در ادامه ایرج 
حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت با 
اشاره به اهمیت موضوع بررسی رویه افراد 
متخلف برای تکرار تخلف با حفظ شئون 
حرفه ای گروه پزشکان، بر مشارکت فعال 
حوزه های بهداشت، درمان و غذا و دارو 

با سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد.
محمدرضا شانه ساز، سرپرست سازمان 

غذا و دارو نیز با اشاره به ارتباط تنگاتنگ وزارت بهداشت و سازمان غذا و 
دارو با سازمان تعزیرات حکومتی در سطح ستادی و دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور، بر رفع چالش های موجود در قیمت گذاری کاالهای سالمت و 

نظارت بر خدمات اشاره کرد. جمال انصاری، 
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز ضمن 
تاکید بر سیاست گذاری به منظور روز آمدی 
مقررات مربوطه، از برقراری مستمر گشت 
مشترک و ارجاع پرونده ها از کمیسیون ماده 
11 دانشگاه به ادارات کل تعزیرات استان ها 
استقبال کرد. در ادامه معاونین و مدیران کل 
تخصصی وزارت بهداشت، سازمان غذا و 
دارو و سازمان تعزیرات حکومتی آمار و 
گزارشات پرونده های حوزه تخصصی را 
مطرح نموده و بر همکاری بین وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و 
سازمان تعزیرات حکومتی به منظور تسریع در روند رسیدگی به پرونده های 

تخلف خدمات و کاالهای سالمت تاکید شد.

در نشست مشترک سازمان غذا و دارو و سازمان تعزیرات تاکید شد

رسیدگی فوری به پرونده تخلفات کاالهای سالمت


