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شماره 1496 27 مرداد 1398

گزارششاخصجهانینوآوریدرسال۲۰۱۹تصریحمیکند

شاخص   اخیر  گزارش  اساس  بر 
جهانی نوآوری در سال 2۰19، بخش 
عمده نیاز بازار دارویی ایران توسط 
می شود؛  تأمین  داخلی  شرکت های 
7۰ درصد از بازار داخلی 4.۵ میلیارد 
دالری دارو، در اختیار شرکت های 

است. داخلی 
شاخص  گزارش  سپید،  گزارش  به 
با   2۰19 سال  در  نوآوری،  جهانی 
تمرکز بر حوزه موضوعی سالمت، 
و  بررسی  به  اختصاصی  فصل  در 
تحلیل وضعیت نوآوری و توانمندی 
ایران در حوزه دارویی با تمرکز بر 
بر  پرداخته است.  داروهای زیستی 
اساس این گزارش، ظهور و گسترش 
بخش داروهای زیستی در ایران که 
بخشی پیچیده و با فناوری پیشرفته 
است، میزبان تعداد نسبتًا زیادی بنگاه 

موفق صادراتی است.

سهم ۷۰ درصدی شرکت های 
داخلی از بازار دارویی

دارو  دالری  میلیارد   4.۵ بازار  در 
داخلی  شرکت های  سهم  ایران،  در 
در  است.  درصد   7۰ بازار  این  از 
سال 1397، 97 درصد اقالم دارویی 

مصرف شده تولید داخل بوده و 67 درصد از ماده 
تولید  برای  استفاده  مورد   )APIs( دارویی  مؤثره 
ارزش  است.  شده  تولید  کشور  داخل  در  داروها 
میلیارد   2.۵ ایران  در  نیز  پزشکی  تجهیزات  بازار 
از  بازار در اختیار بیش  این  3۰ درصد  دالر است، 

است. داخلی  تولیدکننده   1۰۰
 2۰19 سال  در  نوآوری  جهانی  شاخص  گزارش 
از  یکی  را  ایران  در  سالمت  تحول  طرح  اجرای 
خدمات  به  دسترسی  افزایش  در  اثرگذار  گام های 

حوزه سالمت می داند و عنوان می کند با اجرای این 
 37 از  پرداختی،  هزینه های  از  بیماران  سهم  طرح، 
درصد کل هزینه ها به 1۰ درصد در مناطق شهری و 

۵ درصد در مناطق روستایی رسیده است.

صادرات ۶۰ میلیون دالری 
زیستی داروهای 

به  داروهای زیستی  به بخش  این گزارش همچنین 
عنوان یکی از حوزه های موفق و پیشرفته سالمت در 

ایران اشاره می کند و می افزاید: ایران توانسته عالوه 
قابل توجه ساخت داخلی و خودکفایی  افزایش  بر 
دارویی، 6۰ میلیون دالر صادرات ساالنه برای کشور 
از  توجهی  قابل  بخش  که  باشد  داشته  همراه  به 
این صادرات به کشورهای اروپایی بوده است. این 
تولیدات، صرفه جویی ارزی ساالنه حدود یک میلیارد 

دالر را برای کشور به ارمغان آورده است.
زیست فناوری  بخش  گزارش،  این  اساس  بر 
زمان  )از  قرن  یک  به  نزدیک  قدمتی  با  ایران  در 

موسسه  و  پاستور  انستیتو  تأسیس 
سازمان یافته  حمایت  با  رازی(، 
متعدد  داروهای  توانسته  سیاستی 
انواع  اس،  ام  درمان  در  موفقی  و 
پستان(،  سرطان  )ازجمله  سرطان 
بدن،  ایمنی  سیستم  اختالالت 
و  استخوانی  اختالالت  ناباروری، 
با هزینه  را  ماهیچه ای و هموفیلی 
نمونه  با  مقایسه  در  پایین  بسیار 
خارجی و با قابلیت دسترسی بسیار 

ایرانیان قرار دهد. باال در اختیار 
تازه ترین گزارش شاخص جهانی 
رتبه  این که  به  اشاره  با  نوآوری 
علم جهانی حوزه  تولید  در  ایران 
زیست فناوری  و  مهندسی  زیست 
نهم  ترتیب  به   ،2۰17 سال  در 
بر  است.  بوده  جهان  سیزدهم  و 
مهم ترین  از  گزارش،  این  اساس 
شرکت های موفق و دارای صادرات 
در حوزه داروهای زیستی می توان 
دارو،  آریوژن، روناک  به سیناژن، 
سازمان دارو، زیست دارو دانش، 
داروسازی  و  اکسیر  دارو،  پویش 
اسوه اشاره کرده که هریک تعداد 
پرمصرف  و  پیچیده  دارو  زیادی 
داخلی را به صورت درون زا توسعه 

با قیمت بسیار کم تولید می کنند. داده و 
فناوری  و  علمی  معاونت  اعالم  اساس  بر 
نوآوری  ریاست جمهوری، گزارش شاخص جهانی 
را  کشورها  وضعیت  موضوعی  به صورت  هرساله 
بررسی می کند. گزارش سال  در یک حوزه خاص 
حوزه  بررسی  به  نوآوری  جهانی  شاخص   2۰19
در  بار  نخستین  برای  و  پرداخته  موضوعی سالمت 
فصلی جداگانه به وضعیت جمهوری اسالمی ایران 

در این حوزه پرداخته است.

اخبــار

مدیرعامل انجمن هموفیلی ایران عنوان کرد؛

خودداری شرکت های پخش از 
تحویل سهمیه دارو به استان ها

مدیرعامل انجمن هموفیلی ایران با بیان اینکه داروخانه ها توان پرداخت 
بدهی  خود به شرکت های پخش را ندارند، گفت: »در حال حاضر 
شرکت های پخش از تحویل سهمیه دارو به دوازده استان خودداری 

می کنند.«
به گزارش سپید، احمد قویدل در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره مشکل کمبود داروی بیماران هموفیلی، اظهار کرد: »در 
دو ماه گذشته بزرگ ترین مانع دسترسی بیماران به دارو، بدهی های 

سازمان های بیمه گر به مراکز درمانی بوده است.«
وی افزود: »شرکت های پخش باید بین دارو و سایر کاال ها فرق 
اساسی بگذارند چراکه دارو، کاالیی عادی نیست و اگر از عرضه 
آن خودداری شود، جان بیماران به خطر می افتد.« قویدل اظهار کرد: 
»شرکت های پخش از تحویل سهمیه دارو به 12 استان خودداری 
می کنند و در سایر استان های کشور نیز این چالش به صورت دوره ای 
وجود دارد.« قویدل با تأکید بر اینکه چالش نقدینگی، زنجیره تأمین 
دارو را با مشکل مواجه کرده است، گفت: »به دنبال طرح موضوع 
بدهی مراکز درمانی و داروخانه ها به شرکت های پخش، سازمان های 
بیمه گر از بیست روز پیش جهت گیری هایی داشتند و امروز مطلع 
شدیم که بیمه سالمت، بدهی دو ماه سال 97 را پرداخت کرده است.« 
مدیرعامل انجمن هموفیلی ایران ادامه داد: »امیدواریم با پرداخت 
بدهی ها، کمی از مطالبات شرکت های پخش کم شود و بیماران 
برای تأمین داروی خود با مشکل مواجه نشوند.« وی افزود: »بیماران 
استان های آذربایجان غربی، البرز، خراسان رضوی، قزوین، کردستان، 
کرمانشاه، همدان، گیالن و کهگیلویه و بویراحمد در تأمین دارو های 
خود دچار مشکل هستند و برای ما تعجب برانگیز است که حتی 
داروخانه آستان قدس رضوی که از حمایت های مالی آستان برخوردار 

بوده، دارو های بیماران را توزیع نکرده است.«
قویدل بیان کرد: »امیدواریم دولت برای برون رفت بیماران از بحران 
دارویی تالش کند و با پرداخت بدهی بیمه ها، چالش نقدینگی در 
زنجیره تأمین دارو را از بین ببرد.« وی اظهار کرد: »در شرایط کنونی، 
جمع آوری پوکه های دارو و تحویل داروی جدید با پوکه، همچنین 
از بین بردن انحصار در تولید و واردات می تواند به تأمین داروی 
بیماران کمک کند.« مدیرعامل انجمن هموفیلی ایران ادامه داد: »به دلیل 
اینکه بودجه دارو در دانشگاه های علوم پزشکی در مسیر های دیگری 
هزینه می شود، مراکز درمانی و داروخانه های دولتی توان پرداخت 
پول شرکت های پخش را ندارند و نمی توانند دارو خریداری کنند؛ 
ازاین رو بیماران با وجود آنکه دارو در کشور وجود دارد، نمی توانند 

دارو تهیه کنند و به همین دلیل جان بیماران به خطر می افتد.«

هشدار مجدد انجمن داروسازان ایران؛

از سایت های اینترنتی 
دارو  نخرید

رئیس مرکز روابط عمومی انجمن داروسازان ایران گفت: »باید توجه 
داشته باشیم که داروخانه اینترنتی صرفاً یک وب سایت نیست بلکه 

این سایت ها باید متعلق به یک داروخانه  دایر باشند.«
به گزارش سپید، حمید خیری در گفت وگو با فارس،  درباره فعالیت 
داروخانه های اینترنتی اظهار داشت: »داروخانه های اینترنتی در حال 
حاضر جایگاه مهمی را در دنیا به خود اختصاص داده اند که این 
موضوع با توجه به رشد تکنولوژی و اینترنت در کشور بیش از 
پیش مورد توجه قرار گرفته است.« وی تصریح کرد: »به همین دلیل 
سازمان غذا و دارو به این موضوع ورود کرد و در این زمینه آئین نامه 
منسجمی را برای فعالیت این داروخانه ها تدوین و ابالغ کرد.« خیری 
با بیان اینکه نکته قابل توجه در خصوص فعالیت این داروخانه ها 
این است که آنها محلی برای عرضه دارو نیستند، گفت: »داروها 
باید صرفاً از طریق داروخانه های فیزیکی و تحت نظر مسئول فنی 
عرضه شوند.« رئیس مرکز روابط عمومی انجمن داروسازان ایران 
تأکید کرد: »بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو اینگونه داروخانه ها 
مجاز هستند اقالم غیر دارویی نظیر تجهیزات پزشکی، آرایشی و 
بهداشتی و برخی اقالم ارتوپدی را به فروش برسانند.« خیری گفت: 
»باید توجه داشته باشیم که داروخانه اینترنتی صرفاً یک وب سایت 
نیست بلکه این سایت ها باید متعلق به یک داروخانه های دایر باشند 
که در صورت نیاز بتوانند به افراد و بیماران مشاوره های الزم را 
ارائه داده و پاسخگوی سؤاالت آنها باشند.« وی ی در پایان افزود:  
»اینگونه داروخانه ها باید مسئولیت فروش هرگونه اقالم دارویی، 

 بهداشتی و تجهیزات پزشکی را بر عهده بگیرند.«

توانمندی باالی ایران در تولید داروهای زیستی پیشرفته
صادرات۶۰میلیوندالریداروهایساختایران

رئیس هیئت امنای انجمن پخش دارو و مکمل انسانی گفت: 
»دانشگاهی 3 ماهه پول را داده است، ولی دانشگاهی هم 
هست که از سال 9۵ و 96 همچنان به ما مقروض است.«

به گزارش سپید، ابراهیم هاشمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
ضمن انتقاد از عملکرد برخی دانشگاه های علوم پزشکی گفت: 
»مهم ترین مشکل ما ساختار معیوب در دانشگاه های علوم 
پزشکی است. مظلوم ترین بخش در مجموعه دانشگاه های 
علوم پزشکی معاونت غذا و دارو و مدیر داروئی دانشگاه 
است. سفارش دهنده دارو و پاسخ گوی دسترسی دارو به 
بیماران با آنها است، اما پول دست معاونت پشتیبانی قرار 
گرفته است. معاونت غذا و دارو در دانشگاه نیاز های داروئی 
را اعالم و درخواست می کند ولی پول را کس دیگری باید 

بدهد که به هیچ وجه از اولویت های داروئی خبر ندارد.«
مانند  داروهایی  دانشگاه  یک  اولویت  »وقتی  افزود:  وی 
هموفیلی با این سطح حساسیت است، دانشگاه ملزم است 

که ابتدا بدهی های مربوط به این داروها را پاسخگو باشد؛ که دارو 
بالک نشود و بیماران تاالسمی، هموفیلی، پیوندی و در کل بیماران 
صعب العالج دچار مشکل کمبود دارو نشود نه که اولویت دانشگاه 

سایر پرداخت ها باشد.«
هاشمی گفت: »در گذشته من رئیس بیمارستان بودم. در بیمارستان 
نمی شود به بیماری که در تخت است غذا نداد، اما می توانیم به بیماران 
بگوییم که دارویتان را از بیرون از بیمارستان تهیه کنید. وقتی دارو 
نداریم در دفترچه بیمار می نویسیم و می گوییم بروید و از بیرون از 
بیمارستان تهیه کنید. منظور من این است که اولویت پرداخت در 

دانشگاه ها دارو نیست. من بی انصافی نمی کنم، دانشگاه  با دانشگاه 
فرق دارد. برخی دانشگاه ها واقعًا اولویت دارو برایشان مهم است. 
برخی از این دانشگاه ها خیلی خوب پول دارو را می دهند، اما نه 

همه دانشگاه ها.«
رئیس هیئت امنای انجمن پخش دارو و مکمل انسانی افزود: »یک مطالعه 
درست وحسابی در کشور صورت گرفت و به رؤیت خیلی ها رسید. 
طبق آمار برآمده از این گزارش بین 22 تا 2۵ درصد کل هزینه های 
مجموعه های سالمت مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی است. بسته 
به نوع بیمارستان آموزشی آن دانشگاه هر پولی که به دانشگاه می رود 
باید برای دارو و تجهیزات پزشکی نشان گذاری شود و باید ابالغ 

کنند که این پول تنها متعلق به دارو است.«
را  دارو  پول  که  است  شده  گفته  »گرچه  افزود:  هاشمی 
نشانه دار کردند و حرف  در این زمینه بسیار زیاد زده شده 
است. به طور عملیاتی یک بار بابت هزینه کرد ۵۰۰ میلیون 
یورو برداشت از ذخیره ارزی توضیح بدهند. صرفًا نگویند 

به دارو اختصاص دادیم بلکه عدد بدهند.«
وی در ادامه گفت: »مگر نمی گویند که اعتبارات نشان دار بوده 
است؟ پس چرا واضح آمار و ارقام منظم منتشر نمی کنند. 
اینکه چقدر  ما آمار مطالباتمان را هر ماه منتشر می کنیم. 

فروختیم، چقدر گرفتیم و چقدر طلب داریم.«
رئیس هیئت امنای انجمن پخش دارو و مکمل انسانی در 
به تولیدکنندگان و  باقی مانده دانشگاه ها  توضیح مطالبات 
توزیع کنندگان داروئی اظهار کرد: »بدهی دو ماه هیچ وقت 
کسی  اگر  است.  نبوده  موضوع  پخش  شرکت های  برای 
می گوید دو ماه بدهی باعث انسداد عرضه دارو است دروغ 
می گوید. عمدتًا شرکت های پخش دارو تا ۵ ماه طلب را به هیچ وقت 
مدنظر قرار نداده اند. زمانی معترض می شویم یا اقدام به بالکه کردن 
داروخانه ها می کنیم که مطالباتمان بیش از ۵ ماه در دانشگاه ها باقی 
بماند. با عدد و رقم حساب شده می گویم، اکنون حدود 2 هزار و 8۰۰ 
میلیارد تومان کل مطالبات شرکت های توزیع دارو از دانشگاه ها است. 
این رقم اگر تقسیم بر میزان فروش ما در ماه به این دانشگاه  ها شود، 
8 ماه و نیم میانگین مطالبات ما به احتساب زمان است. دانشگاهی 
3 ماهه پول را داده است ولی دانشگاهی هم هست که از سال 9۵ 

و 96 همچنان به ما مقروض است.«

رئیسهیئتامنایانجمنپخشداروعنوانکرد

بدهی برخی دانشگاه ها علوم پزشکی به شرکت  های دارویی از سال ۹۵

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »حذف ارز 42۰۰ تومانی از صنعت 
با آن موافقیم  این شرط  با  ما  نیازمند شرایط خاص است و  دارویی 
تخصیص  دارو  صنعت  و  بیمه گر  سازمان های  به  آن  مابه التفاوت  که 

داده شود.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با فارس، در خصوص 
موضع سازمان غذا و دارو در خصوص حذف ارز دولتی از صنعت 
سازمان های  و  بیمار  توانمندسازی  ما  »سیاست  داشت:  اظهار  دارو 

بیمه گر برای خرید و تأمین داروهای مورد نیاز است.«
وی افزود: »حذف ارز 42۰۰ تومانی از صنعت دارویی نیازمند شرایط 
خاص خود است و ما با این شرط با آن موافقیم که مابه التفاوت آن 
به سازمان های بیمه گر و صنعت دارو تخصیص داده شود تا هزینه ای 

اضافی به مردم تحمیل نشود.«
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: »اگر قرار باشد نرخ ارز دولتی تغیر 
کند و پوشش و حمایتی از بیماران در قالب ارائه مابه التفاوت آن به 

مشکل ساز  مردم  برای  موضوع  این  نشود  ارائه  بیمه گر  سازمان های 
خواهد بود و ما مخالف این اقدام هستیم.«

گفتنی است بسیاری از نهادهای درگیر با بحث دارو ازجمله سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی، اتحادیه واردکنندگان دارو، اعضای 
فعاالن صنعت  از  بسیاری  و  تهران  بازرگانی  اتاق  کمیسیون سالمت 
داروسازی بر موضوع حذف یارانه دارو اتفاق نظر دارند و تخصیص 

ارز دولتی به این حوزه را موجب بروز فساد در آن می دانند.

شرط سازمان غذا و دارو برای حذف ارز دولتی »دارو«


