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رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی در مراسم رونمایی از سامانه فروش آنالین دارو؛

رئیس هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی 
ایران با اشاره به چالش های حوزه 
در کشور، گفت:  پزشکی  تجهیزات 
ارز 42۰۰  با  »تجهیزات پزشکی که 
تومانی تهیه می شود، به طور کامل به 
دست مصرف کننده اصلی نمی رسد.«
به گزارش سپید، نخستین فروشگاه 
کارپول  توزیع  برای  دارو  آنالین 
حضور  با  دندان(  بی حسی  )داروی 
ازجمله  سالمت  حوزه  مسئوالن 
و  غذا  سازمان  صمت،  وزارت 
اجتماعی،  تأمین  سازمان  دارو، 
انجمن  حکومتی،  تعزیرات  سازمان 
دندانپزشکان ایران، انجمن داروسازان 
ایران و مسئوالن شرکت داروپخش 

راه اندازی شد.
مدیره  هیئت  رئیس  تاجرنیا،  علی 
این  در  ایران  دندانپزشکی  جامعه 
عمده  »بخش  داشت:  اظهار  مراسم 
و  مواد  حوزه  در  مشکالت  از  ای 
تجهیزات دندانپزشکی و پزشکی در 
سال گذشته ناشی از نوسانات ارزی 
افتد،  می  اتفاق  امروز  آنچه  و  بود 
با  پزشکی  تجهیزات  که  است  این 

مصرف  دست  به  کامل  طور  به  تومانی   42۰۰ ارز 
کننده اصلی نمی رسد.«

وی با انتقاد از عدم شفافیت در مسیر تولید، واردات 
گفت:  دندانپزشکی،  و  پزشکی  تجهیزات  توزیع  و 
کننده  توزیع  دو  »کارپول«  حوزه  در  گذشته  »سال 
اصلی داشتیم که هر دو بخش خصوصی بودند و با 
دندانپزشکی  این محصول در  به  نیاز  اینکه  به  توجه 

زیاد است، دچار بحران شدیم.«
تاجرنیا با بیان اینکه تولید سال گذشته کارپول کمتر 
که  ای  »نکته  افزود:  بود،  دندانپزشکی کشور  نیاز  از 
می  دولت  اگر  که  است  این  شد،  غافل  آن  از  نباید 
خواهد این محصول را تولید یا وارد کند، باید به دست 
دندانپزشک برسد.« وی با اشاره به اعالم آمادگی جامعه 
دندانپزشکی ایران برای توزیع کارپول در کشور، ادامه 
داد: »با توجه به شرایط حاکم بر بازار توزیع کارپول، 
دندانپزشکی  جامعه  تعاونی  طریق  از  شدیم  مجبور 

ایران وارد این کار شویم.«
تاکید  ایران  دندانپزشکی  جامعه  مدیره  هیئت  رئیس 
کرد: »هر جا انحصار باشد، عدم شفافیت و فساد بروز 
می کند. به طوری که یک بسته کارپول که در کارخانه 
73 هزار تومان قیمت دارد و باید با قیمت 1۰۰ هزار 

تومان به دست دندانپزشک برسد، برای دندانپزشکان 
به قیمت 28۰ هزار تا 32۰ هزار تومان پیامک می شد.«
وی ادامه داد: »بروز این وضعیت ناشی از قاچاق این 
محصول نیست، بلکه بخشی از کارپول هایی است که 
وارد بازار غیر رسمی فروش شده است. به طوری که 
از تهران به  اتوبوس، کارپول  با وانت و  همین حاال 

شهرستان ها می رود و توزیع می شود.«
تاجرنیا افزود: »بر اساس آنچه در سازمان غذا و دارو 
توافق شده بود، قرار بود از اول خرداد 98 کار توزیع 
7۰ درصد کارپول به تعاونی جامعه دندانپزشکی واگذار 
شود و 3۰ درصد مابقی توسط شرکت داروپخش و...، 
صورت بگیرد. در حالی که قرار بود تعاونی جامعه 
دندانپزشکی سه ماه این کار را انجام دهد، اما حاال 
که مهلت سه ماهه تمام شده است، حتی یک بسته 

کارپول دریافت نکرده است.«
وی با انتقاد و گالیه از روند توزیع کارپول در کشور، 
گفت: »عدالت در توزیع باید از کارخانه آغاز شود تا 
همه امکان خرید را داشته باشند.« تاجرنیا تاکید کرد: 
»آنچه مسلم است، اراده ای برای تعداد مراکز توزیع 
و رقابت وجود نداشته تا کارپول به درستی و عادالنه 
هم  بخش خصوصی  باید  که  حالی  در  شود.  توزیع 

بتواند در این رقابت حضور داشته باشد.«

تخصیص ارز دولتی 
عامل قاچاق دارو به خارج

مدیرعامل سرمایه گذاری دارویی تأمین اجتماعی )تی 
پی کو( نیز در این مراسم گفت: »هنگامی که ارز 42۰۰ 
تومانی به دارو داده می شود، بستری برای سوءاستفاده 
کنندگان فراهم می شود تا دارو را به کشورهای دیگر 

قاچاق کنند.«
پویا فرهت افزود: »اتفاقاتی مانند راه اندازی فروشگاه 
آنالین دارو می تواند بر توزیع مناسب دارو رصد کند.« 
وی اضافه کرد: »هنگامی که به شرکت سرمایه گذاری 
دارویی تأمین اجتماعی )تی پی کو( آمدم مشکل کارپول 
)ماده بی حسی دندان( در بازار آزاد وجود داشت و طبق 
بررسی ها مشخص شد مقدار تولید نسبت به سال های 
گذشته بیشتر شده است، اما متأسفانه درست توزیع نشده 
بود.« فرهت ادامه داد: »بنابراین با راه اندازی فروشگاه 
آنالین کارپول عالوه بر اطمینان از اصالت و شرایط 
نگهداری دارو، میزان سفارش ها و چگونگی توزیع آن 

مشخص می شود.«
مدیرعامل سرمایه گذاری دارویی تأمین اجتماعی )تی 
پی کو( گفت: »این شرکت از 2۶ شرکت مختلف ایجاد 
تشکیل  را  کشور  دارویی  بخش  بزرگ ترین  که  شده 
می دهد و شامل شرکت های تحقیق و توسعه، تولیدکننده 

مواد اولیه، محصول نهایی انسانی و 
توزیع کننده و شرکت های  حیوانی، 

بازرگانی و خدماتی است.«
»شرکت  کرد:  خاطرنشان  فرهت 
تأمین  دارویی  سرمایه گذاری 
اجتماعی )تی پی کو( 7۰ درصد تولید 
مواد اولیه دارویی در کشور را انجام 
می دهد.« وی تصریح کرد: »همچنین 
بیش از 3۰ درصد محصوالت دارویی 
از سوی این شرکت تولید می شود و 
3۵ درصد محصوالت دارویی را نیز 

این شرکت توزیع می کند.«
دارویی  سرمایه گذاری  مدیرعامل 
تأمین اجتماعی )تی پی کو( یادآور 
شد: »1۰ هزار نفر با میانگین سنی 
سرمایه گذاری  شرکت  در  سال   38
دارویی تأمین اجتماعی )تی پی کو( 

فعالیت دارند.«

نخستین فروشگاه آنالین دارو
مدیرعامل  محالتی،  وحید 
کارخانجات داروپخش نیز در مراسم 
رونمایی از این فروشگاه آنالین به 
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ir/ گفت: »این فروشگاه آنالین کارپول )داروی بی حسی 
دندان( را توزیع می کند و دندانپزشکان از این به بعد این 
دارو را مستقیمًا از این سایت، دریافت می کنند.« وی 
اضافه کرد: »کارپول دارویی است که برای بی حسی دندان 
در دندانپزشکی به افراد، تزریق می شود؛ با راه اندازی 
آنالین، واسطه های فروش حذف می شوند  فروشگاه 
با قیمت اضافه تری به دست دندانپزشکان  و کارپول 
نمی رسد بلکه به صورت مستقیم و با همان قیمت مصوب 
و کیفیت مناسب در اسرع وقت، در مطب دندانپزشکی 

تحویل داده می شود.« 
محالتی ادامه داد: »متقاضیان کارپول بعد از مراجعه به 
سایت در قسمت ثبت نام، اطالعات خود را دریافت 
می کنند و ما پس از استعالم از نظام پزشکی و انجمن 
به  پیامکی  ساعت،   24 در  حداکثر  دندانپزشکان 
دندانپزشکان فرستاده می شود و آنان به محض دریافت 
این پیامک می توانند سفارش خود را ثبت کنند و درب 
مطب تحویل بگیرند.« وی در ادامه به مشکالت صنایع 
دارویی اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که مقررات 
برای  مرکزی  بانک  گیر  و دستورالعمل های دست وپا 
صنایع فعال در حوزه دارو ازجمله صنعت پخش دارو، 

تسهیل شود.

اخبــار

رئیس سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر:

برای واردات مواد اولیه 
دارو دچار مشکل هستیم

رئیس سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر گفت: »متأسفانه 
به دلیل مشکالت انتقال ارز، در واردات و تهیه مواد اولیه خارجی 

دارو با مشکل روبرو هستیم.«
به گزارش سپید، علی فرجی در گفت وگو با مهر در خصوص کمبود 
دارو در کشور گفت: »همواره در تأمین برخی داروهای داخلی در 

کشور کمبود داشته ایم که در حال حاضر نیز وجود دارد.«
وی با بیان اینکه تعداد این کمبود دارویی نسبت به گذشته افزایش 
نیافته است، افزود: »با برنامه ریزی سازمان غذا و دارو، این تعداد 
تحت کنترل است و خوشبختانه در این زمینه مشکل جدی نداریم.« 
فرجی با بیان اینکه مشکل اصلی ما فقدان مواد اولیه خارجی است، 
اظهار داشت: »به طور کلی منبع تولید داروها مواد اولیه داخلی و 
خارجی است که متأسفانه در حال حاضر بسیاری از کارخانه های 
تولید دارو در کشور به دلیل عدم داشتن مواد اولیه خارجی دچار 
مشکل هستند.« رئیس سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر تصریح 
کرد: »به دلیل عدم امکان انتقال ارز و اختالل در تبادالت بانکی، 
مدت ها است قادر به واردات مواد اولیه تولید دارو نیستیم و این 
موضوع نیز تولید برخی داروها را دچار مشکل و حتی متوقف کرده 
است.« وی ابراز امیدواری با اقدام بانک مرکزی و سازمان غذا و 
دارو هرچه سریع تر این مشکل رفع شود تا مشکل کمبود برخی 
داروها نیز رفع شود. فرجی یادآور شد: »در حال حاضر ما به وزارت 
بهداشت به عنوان یک نهاد بین المللی پیشنهاد کمک در واردات مواد 
اولیه دارو را داده و در این زمینه اعالم آمادگی کرده ایم. آنها نیز در 

حال بررسی پیشنهاد ما هستند اما هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.«

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران:

برای مشکالت داروسازان 
چاره اندیشی کنید

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به عمده ترین 
مشکالت داروسازان گفت: »علی رغم همه تالش هایی که صورت 
گرفته، متأسفانه باید اذعان کنیم که شرایط داروسازان، وضعیت 
ناگواری است و مشکالت آنها از حد گذشته است و باید در این 

خصوص چاره اندیشی ریشه ای صورت گیرد.«
به گزارش سپید، محمد منفرد در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با 
مشکالت داروسازان اظهار داشت: »یکی از بزرگ ترین آنها افزایش 
بی رویه دانشجو و نداشتن چشم انداز مدون برای اشتغال آنها است. 
بدون برنامه ریزی و آینده نگری در خصوص آینده شغلی، داروسازان 
روحیه و امید خود را روزبه روز، بیش از گذشته از دست خواهند 

داد و این برای کشور خطری جدی است.«
منفرد افزود: »در خصوص داروخانه ها نیز باید بگوییم که برخالف 
اصل 44 قانون اساسی، بخش دولتی در عرصه دارو روزبه روز 
بزرگ تر می شود و برنامه ای برای تقویت بخش خصوصی دیده 
نمی شود. نزدیک به ۵۰ درصد گردش مالی داروخانه های کشور 
در اختیار بخش غیرخصوصی است و این به معنای آن است که 

فشار زیادی بر اقتصاد داروخانه های خصوصی وارد می شود.«
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران ادامه داد: »نقش داروسازان 
محدود به تولید و عرضه دارو شده است؛ این در حالی است که 
در دنیا بخش خدمات دارویی بسیار پررنگ است.« وی افزود: 
»بحث بسیار مهم دیگری که مطرح است، در مورد ارزش خدمات 
داروسازان است. متأسفانه هیچ کدام از خدمات داروسازان آن چنان که 
شایسته است، ارزش گذاری نمی شود. واقعیت این است که اگر 
قرار است سطح بهداشت و سالمت مردم ارتقاء پیدا کند، باید به 
داروسازان نیز توجه ویژه ای از سوی سیاست گذاران صورت گیرد.«

داد:  ادامه  بیمارستان ها،  در  داروسازان  نقش  به  اشاره  با  منفرد 
»متأسفانه جایگاه داروسازان در بیمارستان ها جدی گرفته نمی شود. 
باید به ازای 3۰ تخت بیمارستانی، حتماً یک داروساز در بیمارستان 

حضور داشته باشد، ولی با این استاندارد فاصله زیادی داریم.«
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: »اگر دنبال 
کاهش سرانه مصرف دارو هستیم، اگر دنبال کاهش مصرف خودسرانه 
دارو هستیم، اگر دنبال کاهش عوارض دارویی هستیم، باید نقش 

داروسازان بیش از این پررنگ شود.«
منفرد در پایان تصریح کرد: »مشکل بعدی داروسازان، سازمان های 
بیمه گر هستند. بیمه ها با تأخیرهایی که حتی بیش از ۶ ماه به طول 
می انجامد، سرمایه های شخصی داروخانه ها را بایکوت کرده و 
داروسازان مؤسس داروخانه ها را مجبور به گرفتن وام با درصد 

باال از بانک ها می کنند.«

عدالت در توزیع کارپول دندانپزشکی وجود ندارد

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »بعضی از شرکت های 
و  دارو  تحویل  از  صراحتًا  اروپایی  و  آمریکایی  دارویی 

تجهیزات پزشکی به ما خودداری می کنند.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در گفت وگو با ایلنا، در 
تشریح اظهارات اخیر خود مبنی بر اینکه به دلیل تحریم هایی 
که دشمنان  علیه کشور انجام داده اند، در منابع محدودیت هایی 
ایجاد شده است، گفت: »مهم ترین فشاری که نظام درمانی 
ایران، به علت تحریم ها و دشمنی های خارجی متحمل شده 

است، محدودیت انتقال ارز است.«
وی افزود: »دولت در زمینه تخصیص ارز و تأمین اقتصادی 
برای نیاز دارو و تجهیزات پزشکی کشور حمایت بسیار 
خوبی می کند، اما ما برای انتقال ارز و خرید کاالهای مورد 
نظر نیازمند مراودات بانکی هستیم. ما نیاز داریم برای خرید 

از شرکت های خارجی این ارز را برای فروشندگان جابه جا کنیم و 
آمریکائی ها این راه را مسدود کرده اند.«

حریرچی در ارتباط با خدعه دولت آمریکا گفت: »آمریکایی ها دروغ 
همه  است.  نشده  تحریم  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  که  می گویند 
معامالت نیاز به تبادالت بانکی دارد که شدیداً برای ما مشکل شده 
است، به طوری که هزینه های مازادی را در هزینه های انتقال ارز برای 

ما ایجاد کرده است.« معاون کل وزارت بهداشت گفت: »ما گاهی 
بتوانیم  تا  کنیم  هزینه  را  پول  ارزش  برابر  چندین  هستیم،  مجبور 
اموراتی  برای  مازاد  این هزینه های  کنیم، درحالی که  منتقل  را  پول 
حریرچی  بود.«  آن ها صفر  هزینه  و  بودند  رایگان  سابقًا  که  است 
گفت: »البته تنها این نیست، بلکه بعضی از شرکت های آمریکایی و 
اروپایی صراحتًا از تحویل دارو و تجهیزات پزشکی به ما خودداری 

می کنند. متعاقبًا این عملکرد غیرانسانی آنها در چرخه تأمین 
داروی ما مشکالتی را ایجاد می کند. این خصومت آشکار 
و جلوگیری از تبادالت ارزی و مراودات بانکی دو مشکل 

عمده ما هستند.«
معاون کل وزارت بهداشت گفت: »با تمام این مشکالت، با 
تکیه بر تدابیری که در وزارت بهداشت انجام شده است و 
حمایتی که دولت کرده و برنامه ریزی های خوبی که صورت 
گرفته است، به مردم این اطمینان را می دهیم که در زمینه 
مشکل  کشور  داخل  در  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  تأمین 
عمده ای نخواهیم داشت. به یاری خدا همانگونه که تا به 
از این  نیامده است، بعد  امروز مشکل شدیدی به وجود 
هم شرایط قابل کنترل خواهد بود و ان شاهلل مشکلی برای 

مردم پیش نخواهد آمد.«
حریرچی گفت: »ذکر این نکته هم الزم است که سیاست ما، حتی 
پیش  از تحریم  ها هم این بوده است که ضمن توجه به دانش کارآمد 
در داخل کشور و ضمن تکیه بر همت و توان دانشمندان و داروسازان 
ایرانی، از واردات داروئی که تولید داخلی قابل و با کیفیتی در ایران 
دارد، پرهیز کنیم. ممکن است این تغییر سیاست که به نفع آینده مردم 

و کشور است، در ابتدای امر از سمت مردم کمبود احساس بشود.«

معاون کل وزارت بهداشت:

شرکت های آمریکایی و اروپایی از تحویل دارو به ایران خودداری می کنند

وزیر بهداشت فهرست کاالهای آسیب رسان سالمت مشمول عوارض 
در سال 98 را اعالم کرد.

به گزارش سپید به نقل از سازمان غذا و دارو، متن نامه وزیر بهداشت 
به شرح زیر است:

در راستای اجرای ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت )بند 1۰( سیاست های کلی سالمت ابالغی مقام معظم 
رهبری و با هدف کاهش بار بیماری های غیر واگیر اصالح فرموالسیون 

صنایع تولید کاالهای آسیب رسان به سالمت و تأمین مالی پایدار برای 
نظام سالمت فهرست کاالهای آسیب رسان به سالمت مشمول عوارض 

و درصد عوارض پیشنهادی از سوی وزارت بهداشت اعالم می شود.
بر این اساس عوارض مصوب برای نوشابه های گازدار مبنی بر وضعیت 
FSA، با امتیاز ناسالم ۶، نوشابه انرژی زا با امتیاز ناسالم 2، انواع نوشیدنی 
میوه ای گازدار یا بدون گاز با محتوای آب میوه کمتر از 2۵ درصد، با امتیاز 
ناسالم 2، چیپس سیب زمینی با امتیاز ناسالم 1۶، فرآورده های حجیم شده 

غالت با امتیاز ناسالم 1۵، تولید داخل 8 درصد و وارداتی 1۰ درصد و 
برای فراورده های گوشتی اعم از سوسیس کالباس و ژامبون با امتیاز ناسالم 
12، برای تولید داخل ۶ درصد و واردات 1۰ درصد پیش بینی شده است.

الزم به ذکر است بر اساس تقسیم بندی FSA، امتیاز باالتر از یک برای 
نوشیدنی ها و امتیاز باالی 4 برای سایر مواد غذایی به عنوان آسیب رسان 

به سالمت شناخته می شود.

فهرست کاالهای آسیب رسان سالمت در سال ۹۸ اعالم شد


