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جزئیاتعرضهداروهایترکاعتیاددرداروخانهها

کارشناس اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو ضمن تشریح جزییات و چگونگی 
عرضه داروهای ترک اعتیاد در داروخانه ها، 
درباره وضعیت قاچاق و نشت داروهایی چون 

متادون به بازار توضیحاتی داد.
به گزارش سپید، علی بیرامی در گفت وگو با 
ایسنا درباره نحوه توزیع داروهای مخدر در بین 
جمعیت هدف، گفت: »در حال حاضر داروهای 
مخدر به صورت متمرکز از طریق دانشگاه های 
علوم پزشکی به مراکز ترک اعتیاد ارائه می شود. 
البته سازمان غذا و دارو برنامه ای برای ایجاد کد 
رهگیری جهت رصد بهتر داروهای مخدر دارد 
که بر اساس آن بر روی داروهای مخدری که 
تولید می شود، کد رهگیری نصب خواهد شد 

که مختص آن داروست.:«

سرنوشت مبهم نصب کد رهگیری
 بر روی داروهای ترک اعتیاد

وی افزود: »زیرساخت های الزم برای این کار 
در سازمان غذا و دارو فراهم شده، اما متاسفانه 
در شرکت های توزیع داروهای مخدر، هنوز 
زیرساخت های مربوط به کد رهگیری وجود 

ندارد. بر همین اساس در حال حاضر نمی توانیم رهگیری 
را به طور کامل انجام دهیم.«

بیرامی با بیان اینکه البته برچسب اصالت بر روی همه 
داروهای مخدر وجود دارد و مردم می توانند با پیامک کردن 
کد اصالت دارو به شماره ای که بر روی آن درج شده، از 
اصالت دارو مطمئن شوند، افزود: »برای ایجاد کد رهگیری 
داروهای ترک اعتیاد نیز جلساتی را با شرکت های توزیع 
برگزار کرده ایم. آنها برای این اقدام به سخت افزارهایی 
در سیستم توزیع شان نیاز دارند تا بتوانند این اقدام را 
انجام دهند. ضمنا در حال حاضر داروهای مخدر یا ترک 
اعتیاد، از مبدا تا زمانی که به مصرف کننده نهایی برسد در 
سامانه ای که مرتبط با سامانه HIX است، رصد می شوند.«
بیرامی ادامه داد: »به این صورت که یک کد رهگیری 
به  تامین کننده  از  و  داروها درج شده  فاکتور  بر روی 
توزیع کننده و از آنجا به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور می روند، اما رصد دقیق تر و رهگیری الکترونیک 
در حوزه شرکت های  که  دلیل شکافی  به  داروها  این 
پخش وجود دارد، امکان پذیر نیست؛ چراکه این اقدام باید 
به صورت الکترونیک باشد، اما هیچ یک از شرکت های 
پخش زیرساخت الزم برای انجام این کار را ندارند. یعنی 
شرکت های پخش داروهای مخدر، زیرساخت انتقال این 
کدهای یونیک را تا سطح عرضه و به صورت الکترونیک 
ندارند تا بتوانیم تا سطح مصرف کننده دارو را رصد کنیم. 
امیدواریم به زودی این زیرساخت ها فراهم شود. بنابراین در 
حال حاضر داروهای مخدر یا ترک اعتیاد قابلیت رهگیری 

ندارند تا متوجه شویم که دارو از کدام شرکت پخش 
دریافت شده و به کدام مصرف کننده ارائه شده است، 
اما اصالت آن از سوی مصرف کننده قابل ردیابی است.«
در  اعتیاد  ترک  داروهای  عرضه  آزمایشی  اجرای 

داروخانه های ۵ شهر
کارشناس اداره مواد و داروهای تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو با بیان اینکه در این زمینه هماهنگی های الزم را 
با کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر  انجام داده ایم، 
اظهار کرد: »پنج شهر را برای انجام پایلوت این برنامه در 
نظر گرفته ایم. در حال حاضر این برنامه در قم به صورت 
100 درصد انجام می شود و دو داروخانه خصوصی دارو 
را به مراکز ترک اعتیاد ارائه می دهند. همچنین این اقدام 
به صورت ناقص و فقط برای بیماران صعب العالج در 
کرمان هم انجام می شود و در دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، در منطقه یک شهرداری نیز در حال بررسی و 
انتخاب داروخانه هایی هستیم که ارزشیابی شان باال بوده و 
استانداردها و ضوابط مورد نظر ما را مورد توجه قرار دهند.«

داروهای را چه کسی به بیماران می رساند؟
بیرامی ادامه داد: »در عین حال شهرهای گیالن و بیرجند 
نیز اعالم آمادگی کردند که این اقدام را به صورت پایلوت 
انجام دهند. ما هم در حال انجام راستی آزمایی هستیم تا 
بررسی کنیم که آیا این واگذاری ها درست بوده یا خیر. 
البته تاکید می کنم که فعال برنامه ای برای اینکه داروهای 
مخدر را در داروخانه ها عرضه کنیم، نخواهیم داشت؛ 

یعنی اینطور نیست که دارو در داروخانه به بیمار عرضه 
شود، بلکه داروخانه داروی ترک اعتیاد را به مراکز ترک 
اعتیاد ارائه کرده و آن مرکز هم دارو را به بیمار می دهد؛ 
چراکه باید پوکه های دارو جمع آوری شود و بیمار به 
مراکز ترک اعتیاد مراجعه کند. با توجه به بررسی هایمان 
هم بهتر است که داروهای مخدر در مراکز ترک اعتیاد 

به بیماران ارائه شوند.«
وی درباره میزان قاچاق داروهای مخدر نیز گفت: »آمار 
دقیقی از قاچاق داروهای مخدر در دست نداریم، البته 
بعضا درباره نشت متادون صحبت می شود و این نشت 
می تواند از همه جا اعم از مراکز ترک اعتیاد یا از سوی 
تولیدکنندگان متادون اتفاق افتد. از طرفی متاسفانه با توجه 
به اختالف قیمتی که در زمینه داروهای ترک اعتیاد وجود 
دارد، این داروها به صورت زیرپله ای،   غیر مجاز و تقلبی 

هم تولید می شوند.«

۹۰۰ هزار نفر تحت درمان متادون هستند
کارشناس اداره مواد و داروهای تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو تاکید کرد: »البته در سازمان غذا و دارو آمارمان از 
نظر تعداد بیمارانی که در سامانه آیداتیس ثبت شده اند، 
با میزان دوز متادونی که ارائه می دهیم، برابری می کند، اما 
اینکه آیا مراکز ترک اعتیاد آماری که به ما ارائه می دهند، 
درست است یا خیر را نمی دانیم. اعالم می شود که متوسط 
دوز داروی متادون برای هر بیمار باید 100 میلی گرم باشد. 
طبق میزان دارویی که ما به مراکز می دهیم، حدود 900 

با متادون  هزار نفر در کشورتحت درمان 
هستند و این عدد با میزان متادونی که ما در 
سال 139۷ تولید و ارائه کردیم که بالغ بر ۲3 
تن بود، برابری می کند. پیش بینی می کنیم که 
امسال حدود ۲4 تن متادون در کشور تولید 
شود. باید توجه کرد که مراکز ترک اعتیاد، 
بیماران را در سامانه آیداتیس ثبت کرده و 
با  ما  میزان دوز دارو را مشخص کرده و 
توجه به این سامانه میزان مصرف داروها و 

... را بررسی می کنیم.«

یقه سفیدهایی که از بازار سیاه 
متادون می خرند

بیرامی با بیان اینکه مراکز ترک اعتیاد داروهای 
مخدری را بین بیماران توزیع می کنند که از 
دانشگاه ها دریافت کرده اند و بنابراین این 
داروها اصالت دارند، گفت: »نگرانی ما بابت 
افرادی است که اصطالحا به آنها یقه سفید 
می گوییم و افرادی هستند که می خواهند 
داروی مخدری مانند متادون مورد نیازشان 
را مستقیما از بازار سیاه تهیه کنند و به مراکز 
ترک اعتیاد مراجعه نمی کنند. باید توجه کرد 
که در این موارد امکان تقلبی بودن دارو وجود دارد. در 
حال حاضر حدود ۷300 مرکز ترک اعتیاد در کشور داریم 
که از دانشگاه های علوم پزشکی دارو دریافت می کنند.«

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم بحث رهگیری الکترونیک را در 
تمام زنجیره تامین، توزیع و مصرف داروهای مخدر ایجاد 
کنیم، می توانیم از بخشی از نشت این داروها جلوگیری 
کنیم، اظهار کرد: »ما اصال آماری از میزان نشت داروهای 
مخدر نداریم. البته آنچه روی کاغذ می آید درست است، 
یعنی تعداد بیماری که به ما اعالم می کنند، با میزان دوزی 
که توزیع می کنیم، درست است، اما ممکن است تعدادی 
از افراد تحت درمان، فِیک باشند و برخی از مراکز از 
کد ملی افراد مختلف استفاده کنند و یا دوزهای باالتری 

را استفاده کنند.«
بیرامی درباره هزینه داروهای ترک اعتیاد برای بیماران 
نیز گفت: »داروهای مخدر دارای تعرفه هستند و برای 
درمان هر بیمار تعرفه مشخصی در نظر گرفته شده است. 
در بسته درمانی این افراد، درمان دارویی هم دیده شده 
است. البته قرار بود درمان اعتیاد تحت پوشش بیمه قرار 
گیرد و بودجه ای هم در سال 139۶ و 139۷ برایش در 
نظر گرفتند که متاسفانه انجام نشده و بودجه برگشت. 
بنابراین در حال حاضر بیمار برای پکیج درمانی خود در 
مراکز درمانی ترک اعتیاد هزینه می پردازد که در این پکیج، 
درمان دارویی هم دیده شده است. به عنوان مثال اگر بیمار 
1۷۶ هزار تومان پرداخت کند، معادل یک ماه دریافت 

دارو و چهار بار ویزیت پزشک و روان پزشک است.«

اخبــار

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت:

در تولید ایمپلنت های ارتوپدی
 به خودکفایی رسیده  ایم

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با بیان اینکه ایران 
خودکفا  ارتوپدی  پالک های  و  پیچ  تولید  در  تا  شده  موفق 
شود، گفت: »اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو 
از شرکت های دانش بنیان تولیدکننده ایمپلنت های ارتوپدی، 

می کند.« حمایت 
سیدحسین  خبرنگاران،  باشگاه  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
صفوی گفت: »تفاهم نامه ای با معاونت علمی ریاست جمهوری 
کنیم و شرکت ها  دریافت  تسهیالتی  تا  است  انعقاد  در حال 
مجوزهای  الزم  استاندارهای  و  کیفیت ها  گرفتن  نظر  در  با 
الزم و پروانه های تولید را دریافت و محصالت خود را در 

بازار عرضه کنند.«
و  تروما  جراحی های  و  ارتوپدی  حوزه  »در  داد:  ادامه  وی 
ستون فقرات سیاست های حمایتی وزارت بهداشت باعث شده 
تعداد تولیدکنندگان رشد چشمگیری داشته باشد و عالقه مندان 

بسیاری در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند.«
صفوی افزود: »خوشبختانه ما در تولید پیچ و پالک تروما به 
خودکفایی رسیده ایم و ارزبری محصوالت در حوزه ارتوپدی 
بسیار کم است و با توجه به توان تولید داخل، پیچ و پالک های 
مورد استفاده در ستون فقرات، امسال در لیست کاالهای که 

در آن به خودکفایی رسیده ایم قرار می گیرند.«
مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: 
»با توجه به افزایش توان تولیدکنندگان داخلی در سال های 
از  حمایت  برای  پزشکی  تجهیزات  کل  اداره  سیاست  اخیر، 
کاالی ایرانی، ایجاد محدودیت های فنی و قیمتی برای ثبت 
در  این سیاست  که  است  بوده  مشابه  واردات محصوالت  و 
سال 98 به محدودیت تعدادی واردات تا حداکثر 10 درصد 
نیاز کشور  نیاز کشور تسری پیدا کرده و حداقل 90 درصد 

توسط تولید کنندگان داخلی تامین می شود.«
صفوی در پایان اضافه کرد: »سیاست صدور مجوز حداقلی 
تا سقف 10 درصد برای محصوالت شناخته شده جهانی با 
کیفیت های برتر به منظور حفظ بازار رقابتی در بازار داخلی و 
ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و همچنین، امکان برخورداری 
بیماران خاص از آخرین فناوری ها در کشور، برای صیانت 

از حقوق بیماران بوده و برای کلیه کاالها رعایت می شود.«

افزایش ذخایر دارویی 
هالل احمر به 5 ماه

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر اعالم کرد: »با 
توسعه ای که در انبار داروخانه ها داشتیم ذخایر دارویی برای 
خدمت رسانی به موقع و تأمین اقالم دارویی مورد نیاز مردم در 
داروخانه مرکزی هالل احمر از ۲ ماه به ۵ ماه افزایش یافت.«

به گزارش سپید به نقل از ایرنا، علی فرجی افزود: »این سازمان 
در یکسال گذشته به ثبات نسبی رسیده و بر اساس آمار فروش 
داروخانه های تحت پوشش، افزایش فروش معقولی نسبت به 
مدت مشابه داشته است و با تدابیری که در نظر گرفته شده تا 
پنج ماه آینده بسیاری از نیازهای دارویی مراجعین ذخیره شده 
است.« وی ادامه داد: »عالوه بر آن با تحوالتی که در بخش های 
مختلف ازجمله تأیید نسخ در داروخانه و ادغام فضای داروخانه 
مرکزی و تک نسخه ای داشتیم بسیاری از سردرگمی های مردم 

در تهیه اقالم دارویی رفع شده است.«
فرجی در پاسخ به این سوال که آیا تحریم ها بر سیستم دارویی 
هالل تأثیر داشته است، اظهار داشت: »تا این لحظه این تحریم ها 
ما تمام  نداشته و  قابل توجهی  تأثیر  بر سیستم دارویی هالل 
تالشمان را کرده ایم که از تأمین کننده های داخلی و واردکنندگان 
این  بازرگانی سها کیش تحت پوشش  از شرکت  و همچنین 
سازمان در واردات برخی از داروها کمک بگیریم تا راهبری 
فعالیت های مرتبط با امور دارویی و تجهیزات پزشکی در راستای 
البته اگر مشکلی هم  انجام شود.  نیازهای درمانی کشور  رفع 
کمبودهای کشوری  به  مربوط  داشته  داروها وجود  تأمین  در 
است و این کمبودها به دالیل مختلف و طی سالیان گذشته نیز 

وجود داشته است.«

یقهسفیدهاییکهازبازارسیاه،متادونمیخرند

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه لوزارتان موجود 
در داروخانه ها سالم است، گفت: »این دارو به صورت سهمیه ای 

در داروخانه ها توزیع می شود.«
به گزارش سپید، شهرام شعیبی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، 
درباره کمبود داروی لوزارتان در داروخانه اظهار کرد: »بر اساس 
اعالم جهانی در ماده اولیه دارویی لوزارتان در درمان پرفشاری 

خون مانند والسارتان ناخالصی سرطان زا وجود داشت.«
وی ادامه داد: »دارو های لوزارتان شرکت هایی که ماده اولیه تولید 
جمع آوری  داروخانه ها  از  و  ریکال  بودند،  سرطان زا  آنها  شده 
شدند.« شعیبی گفت:  »افزون بر جمع آوری لوزارتان سرطان زا، 
شد.  ممنوع  کشور  به  دارو  این  سرطان زای  اولیه  ماده  واردات 
دارد، سالم  لوزارتان که در داروخانه ها وجود  بنابراین دارو های 

هستند و بیماران مبتال به فشارخون باال، نگران سرطان زایی این 
دارو نباشند زیرا همه لوزارتان ها با ماده اولیه سرطان زا ریکال 

و جمع آوری شدند.«
شعیبی بیان کرد: »در مقطع کوتاهی با کمبود جهانی لوزارتان و 
ماده اولیه آن روبه رو بودیم و اکنون داروی لوزارتان به صورت 
»با  کرد:  تاکید  وی  می شود.«  توزیع  داروخانه ها  در  سهمیه ای 
وجود اینکه این دارو در داروخانه ها وجود دارد، اما به طور کامل 
بازار از لوزارتان اشباع نشده است؛ چراکه با فروش بیشتر این 
دارو، بیماران دارو را خریداری و ذخیره می کنند.« سخنگوی 
سازمان غذا و دارو یادآور شد: »دیگر با مشکلی در تامین داروی 
روبه رو  باال  فشارخون  به  مبتال  قلبی  بیماران  برای  والسارتان 

نیستم و کمبود تا حدودی رفع شده است.«

سخنگویسازمانغذاوداروخبرداد

توزیع سهمیه ای لوزارتان در داروخانه ها

رییس سازمان غذا و دارو در نامه ای به رییس کانون سردفتران و دفتر 
یاران تاکید کرد: 

»قبل از انعقاد هرگونه قرارداد مابین موسس داروخانه )دارای پروانه یا مجوز 
تاسیس( و سایر افراد، از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه استعالم شود.«

به گزارش سپید، در متن نامه محمدرضا شانه ساز خطاب به رییس کانون 
سردفتران و دفتر یاران آمده است: »طبق گزارشات واصله تعدادی از 
موسسین داروخانه های کشور بدون اطالع دانشگاه علوم پزشکی ذی ربط 
و قبل از تایید صالحیت کمیسیون قانونی ماده ۲0، به اشکال متفاوت 
اقدام به واگذاری داروخانه در دفاتر اسناد رسمی به افراد غیر می نمایند 

که این موضوع مغایر با ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی 
و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/3/۲9 بوده و باید پرونده فرد 
واگذار کننده غیرقانونی پروانه، به مراجع ذیصالح قضایی ارجاع شود.«
معاون وزیر بهداشت  در ادامه خطاب به رییس کانون سردفتران و دفتر 
یاران تصریح کرده است: » به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و تبعات 
بعدی احتمالی آن، به کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور ابالغ نمایند 
که قبل از انعقاد هرگونه قرارداد مابین موسس داروخانه )دارای پروانه یا 
مجوز تاسیس( و سایر افراد، از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه )معاونت/ 

مدیریت غذا و دارو( استعالم شود.«

رییسسازمانغذاوداروخطاببهرییسکانونسردفتران؛

واگذاری داروخانه در دفاتر اسناد رسمی به افراد غیر، ممنوع است


