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رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به 
مشکالت ناشی از تحریم ها در تأمین 
مواد اولیه دارویی و فشارهای وارده 
بر کمپانی های خارجی، گفت: »وقتی 
درخواستی برای تأمین مواد اولیه به آنها 
می دهیم بعد از چند ماه پیگیری از ما 
تعهد می گیرند که این مواد اولیه را فقط 
برای صنعت داروسازی مصرف کنیم.«
ایسنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
هجدهمین  در  شانه ساز  محمدرضا 
داروسازان  انجمن  سالیانه  همایش 
و  پزشک  روز  تبریک  ضمن  ایران 
داروساز، گفت: »پیشکسوتان عرصه 
داروسازی  امروز جایگاه  داروسازی 
یک  به  که  رسانده اند  نقطه ای  به  را 
نقطه قوت بدل شده است. واقعًا امروز 
داروسازی به یک نقطه قوت در کشور 
بدل شده است. هرچند که ما به عنوان 
و  نداریم  کمی  گالیه های  داروساز 
سال های  در  بسیاری  بی مهری های 
اخیر، دل داروسازان را آزرده است.«
وی افزود: »امروز اتفاق بسیار بزرگ 
و مبارکی رخ داده است. شاید یکی 
درخشانی  نقاط  و  برجستگی ها  از 
که در تحریم های ظالمانه اخیر علیه 
درخشش  داشت،  وجود  کشورمان 

صنعت داروسازی بود. این درخشش ناشی از برنامه ریزی 
دشمنان خارجی  برنامه ریزی  و  بوده  داروسازان  شما 
کمک  با  مردم،  داروی  تأمین  در  مشکل  ایجاد  برای 

شما خنثی شد.«
شانه ساز ادامه داد: »اگرچه گفته می شود که در تحریم ها 
دارو و غذا استثناء است، اما بنده به عنوان کسی که در 
این  که  دارد، می گویم  به عهده  را  نقشی  دارو  تأمین 
حرف یک دروغ بزرگ است و اتفاقًا برنامه ریزی شده 
که تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مردم ایران به عنوان 
اولویت دشمن، دچار مشکل شود، اما توانمندی شما 

این نقشه شوم آنها را نقش بر آب کرد.«

فشار بر شرکت های داروسازی برای همکاری 
نکردن با ایران

رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: »در حال حاضر 
مشخصًا شاهدیم که شرکت های دارویی و تجهیزات 
برخی  هستند.  تحت فشار  ایران  با  کار  برای  پزشکی 
می گویند یکی از مشکالت ما در حوزه تأمین دارو و 
تجهیزات پزشکی بحث نقل وانتقال پول است، اما قضایا 
فراتر از این موضوع است؛ به طوری که مشخصًا و عمداً 
شرکت های داروسازی که سال ها با ایران کار می کنند 
و در دوره قبلی تحریم ها نیز کارشان را با ایران ادامه 
می دادند، تحت فشار قرار می گیرند و به زبان می آورند 

که ما تحت فشار هستیم. برخی شرکت ها بیش از پنج 
دهه است که با ایران در حوزه تأمین مواد اولیه کار 
می کنند، اما در حال حاضر با تأخیر فراوان، مواد اولیه 
ما را تأمین می کنند؛ زیرا تحت فشار هستند. به عنوان مثال 
ما درخواستی برای تأمین مواد اولیه به آنها می دهیم اما 
مدت زیادی طول می کشد و بعد از سه ماه پیگیری از 
ما تعهد می گیرند که این مواد اولیه را فقط برای صنعت 
داروسازی مصرف کنیم، درحالی که این مواد به جز در 

داروسازی کاربرد دیگری ندارند.«
انگیزه ای  برایمان  فشارها  این  اینکه  بیان  با  شانه ساز 
می شود که بتوانیم به خودکفایی برسیم، گفت: »اگر در 
زمینه تولید مواد اولیه دارویی ۵۰ تا ۶۰ درصد تولید 
می کردیم، امیدواریم در کوتاه مدت بتوانیم تولید مواد 
اتفاق  بسیار  برسانیم که  تا 9۰ درصد  به 8۵  را  اولیه 
بزرگی است. افرادی که آشنایی زیادی با علم داروسازی 
ندارند، همیشه موضوعی را به عنوان یک نقطه ضعف 
اعالم می کردند و می گفتند وقتی مواد اولیه از خارج 
می آید شما چگونه داروسازی می کنید؟ که این حرفشان 
را به پای ناآشنا بودن آنها با علم داروسازی می گذاریم.«
وی افزود: »امروز با فشاری که از خارج به ما تحمیل 
می شود، ما به این توانمندی رسیده ایم که همت کنیم 
و مواد اولیه دارویی را در داخل تولید کنیم و همان طور 
نیازمان را در  که توانستیم 9۷ درصد داروهای مورد 
کشور تولید کنیم، می توانیم در حوزه تولید مواد اولیه 

نیز به این اعداد و ارقام برسیم. در حال حاضر از نظر 
عددی می توانیم 99 درصد داروهای کشور را تأمین 
کنیم. مابه التفاوت بین 9۷ درصد تا 99 درصد که دو 
درصد است، داروهایی هستند که وارد می شوند، اما 
مشابه تولید داخلشان نیز وجود دارد که البته برای آنها 
محدودیت هایی را ایجاد کردیم و بازار را در اختیار 
از  برخی  اگرچه که  داده ایم.  قرار  دارو  تولیدکنندگان 
کمبودهایی که منعکس می شود در همین دو درصد است.«
شانه ساز با بیان اینکه عزمان را جزم کرده ایم که کشور را 
در زمینه داروهای ساخته شده و مواد اولیه به مرزهای 
خودکفایی برسانیم و بعد هم به عنوان صادرکننده عمده 
شناخته شویم، گفت: »باید توجه کرد که در حوزه مواد 
اولیه ظرفیت و مزیت ما بیش از داروهای ساخته شده 
است؛ چراکه در این مملکت خداوند ثروت های زیادی 
در زمینه مواد نفتی، مواد پتروشیمی، کانی ها و... به ما 
عطا کرده است که می تواند به عنوان حلقه اولیه تولید 

مواد اولیه مورد استفاده قرار گیرند.«
 شانه ساز در ادامه گفت: »مشکالتی با دستگاه های نظارتی 
داریم که البته علتش این است که تصور می کنند که 
اگر ما حرفی می زنیم، از نگاه صنفی است. درحالی که 
نگاه ما نگاهی ملی است. یکی از عللی که می خواهیم 
درباره نحوه ارائه خدمات داروسازی در داروخانه تحول 
ایجاد کنیم، این است که این دوستان هم از اشتباهات 

خودشان درآیند.«

شرایط سخت اقتصادی 
داروخانه ها

وی افزود: »همکاران ما در سازمان 
غذا و دارو سال هاست که زحمات 
ماه  سه  دو  طی  و  کشیدند  زیادی 
انجمن داروسازان و  با کمک  اخیر 
...، سند جامع خدمات سالمت در 
داروخانه های ایران را تدوین کردند 
که این سند باعث می شود که از کاال 
فروشی در داروخانه ها خارج شویم و 
به کسب درآمد از محل ارائه خدمات 
این  بتوانیم  امیدواریم  آوریم.  روی 
مصوبات و بندها را اجرایی کرده و در 
کنار آن یک حلقه مفقوده و نقیصه ای 
که ارائه خدمات داروسازان است و 
شاید به دلیل مشکالت اقتصادی و 
شرایط سخت داروخانه ها باعث شده 
این بخش خدمات داروسازی کمتر 
گیرد،  قرار  داروسازان  توجه  مورد 

برطرف شود.«
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: 
»می دانم که داروسازان شرایط سختی 
در داروخانه ها تحمل می کنند و فشار 
مضاعفی را طی سال های گذشته از 
نظر اقتصادی تحمل کرده اند. هرچند 
که تالش شده تا با اصالح حداقلی 
قیمت ها به آنها کمک کنیم البته نمی خواهیم فشار مضاعفی 
به مردم وارد شود، اما در حد مجوز زیر 1۰ درصدی 
که برای اصالح قیمت دارو صادر شد، تالش کردیم که 
بسیاری از داروهای تولید داخل را از زیان خارج کنند.«
شانه ساز ادامه داد: »متأسفانه چندین سال به داروهای 
تولید داخل قیمت نداده بودیم و به همین دلیل بسیاری 
از داروها در حاشیه زیان قرار گرفته بودند. از طرفی 
مجبور شده بودیم با ارزبری و قیمت چندین برابر بعضًا 
از کارخانه های با کیفیت بسیار پایین و با اسامی گمنام 
این اقالم را وارد کنیم. بر همین اساس سعی کردیم با 
این اصالح قیمت داروها از زیان خارج شده و کمکی 

به نفس تنگ اقتصادی داروخانه ها داده شود.«
وی تأکید کرد: »بااین حال می دانم که طوالنی بودن دوره 
نقدینگی  تأمین  و مشکالت  بیمه ها  از  پول  بازگشت 
داروخانه ها، این واحدها را به فشار مضاعف انداخته و 
بسیاری از داروخانه ها مجبور به استقراض و استفاده از 
تسهیالت بانکی شده اند که به همین دلیل در حاشیه زیان 
قرار گرفتند. می دانم که به دلیل مشکل نقدینگی صنعت 
به گرفتن وام های  ما و شرکت های دارویی و پخش 
بسیار سنگین از منابع مالی و بانک ها روی آورده اند که 
فشار مضاعفی را بر آنها تحمیل کرده است. درعین حال 
باید  قائل به این هستیم که ما به عنوان خادمان مردم 

در فشاری که مردم تحمل می کنند، سهیم باشیم.«

اخبــار

رئیس داروخانه های سازمان غذا و دارو خبر داد

ساماندهی مجدد توزیع 
متادون در داروخانه ها

رئیس اداره داروخانه های سازمان غذا و دارو با اشاره به همکاری 
مشترک سازمان غذا و دارو با ستاد مبارزه با مواد مخدر برای 
برای  پایلوتی  بازار، گفت: »طرح  در  متادون  جلوگیری نشت 

ساماندهی توزیع این دارو داریم.«
به گزارش سپید، سعید برومند در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، 
اظهار کرد: »ستاد مبارزه با مواد مخدر تصمیم گرفته است که 
متادون از طریق داروخانه ها توزیع شود تا به وضعیت توزیع 
داروی متادون سروسامان بدهیم و با نشتی این دارو در بازار 

مواجه نشویم.«
وی افزود: »در حال حاضر بحث رهگیری داروی ترک اعتیاد 
متادون را از تولید به مصرف با همکاری ستاد مبارزه با مواد 
پایلوت  بیان کرد: »طرح  مخدر کشور دنبال می کنیم.« برومند 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروخانه های  در  متادون  توزیع 
بهشتی در حال انجام است و کلینیک های ترک اعتیاد در این 

منطقه داروی متادون خود را از داروخانه ها دریافت می کنند.«
متادون در  اعتیاد  برومند گفت: »در طرح توزیع داروی ترک 
داروخانه ها بیماران و کلینیک های ترک اعتیاد با تحویل پوکه، 
اداره  اعتیاد داروی جدید دریافت می کنند.« رئیس  دارو ترک 
داروخانه های سازمان غذا و دارو یادآور شد: »اگر طرح پایلوت 
موفقیت آمیز باشد آن را به شکل کنونی در سراسر کشور اجرایی 

می کنیم.«

ماجرای واردات 
لوازم آرایشی با پول دارو

رئیس سازمان غذا و دارو درباره برخی اظهارات مبنی بر واردات 
لوازم آرایشی- بهداشتی با ارز دارو توضیح داد.

به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز گفت: »به هرحال در بحث 
تغییرات نرخ ارز و چند قیمتی شدن ارز کسانی هم هستند که 
سوءاستفاده می کنند. برنامه ریزی ما این است که با ارتباط بهتر 
سامانه ها میان وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت بهداشت 

از بروز سوءاستفاده ها جلوگیری کنیم.«
وی افزود: »مواردی از تخلف در این زمینه وجود داشته و اتفاقاتی 
افتاده است که متخلفین شناسایی شدند و به دستگاه های قضایی 
و امنیتی که در رسیدگی به این امور صالحیت دارند، معرفی 
شده اند و پرونده هایشان به جریان افتاده است. امیدواریم دیگر 

چنین موضوعاتی تکرار نشود.«
شانه ساز با اشاره به اظهاراتی مبنی بر اینکه بخش اعظم ارز دارو 
دچار سوءاستفاده شده است، گفت: »اگر بخش اعظم ارز دارو 
مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود که در حال حاضر با کمبود 
دارویی شدیدی مواجه بودیم و بخش اعظم ارز دارو نبوده است، 
اما سوءاستفاده هایی انجام شده که در این زمینه با کمک گمرک 
و دستگاه های امنیتی و ناظر، متخلفان را شناسایی کرده و با آنها 
این  در  برخوردها  امیدواریم  البته  برخورد جدی خواهد شد. 
حوزه برخوردهای بازدارنده باشد تا چنین تخلفاتی تکرار نشود.«
شانه ساز درباره انتشار اسامی شرکت های متخلف، گفت: »قطعًا 
باید تنبیهات بازدارنده باشد. ضمنًا اعالم اسامی متخلفین باید از 
سوی دستگاه قضایی انجام شود که قطعًا بعد از ورود دستگاه 
قضا و بررسی های اولیه به اطالع مردم خواهد رسید. خواهش 
انجام  باشند؛ به طوری که  بازدارنده  این است که برخوردها  ما 
چنین تخلفاتی چه به صورت فردی و چه به صورت ساماندهی 

شده، صرف نکند.«

تعهد گرفتن کمپانی های خارجی از ایران برای فروش مواد اولیه

وزیر بهداشت گفت: »داروی اوستین موجود در داروخانه های 
راحت  خیال  با  می توانند  بیماران  و  ندارد  مشکلی  هیچ  کشور 

کنند.« استفاده  دارو  این  از 
به گزارش سپید، سعید نمکی در گفت وگو با ایرنا افزود: »اینکه 
دارد، صحیح  مشکل  تزریق  برای  اوستین  داروی  می شود  گفته 
نیست؛ داروهای موجود در داروخانه هیچ مشکلی ندارند. اگر 
مشکلی از این نوع دارو وجود داشته، مربوط به گذشته است.«
ندارد  مانعی  هیچ  موجود  اوستین  »تزریق  کرد:  تصریح  وی 
این  از  خود  بیماری  درمان  ادامه  برای  می توانند  بیماران  و 
هیچ  دارو  این  نباشند  نگران  مردم  بنابراین  کنند؛  استفاده  دارو 

ندارد.« مشکلی 
نیز در یک نشست خبری در مورد ثبت  وزیر بهداشت پیش تر 

یک داروی تقلبی در سامانه »تیتک« گفته بود: »کارمند متخلف 
تحویل مراجع امنیتی و قضایی شده است. همه پرونده ها بدون 
که  زمانی  تا  هستند.  پیگیری  حال  در  عمومی  اذهان  تشویش 
به همه همکاران  ندارد.  نفوذ  اعمال  من وزیر هستم کسی حق 

کنند.« رعایت  را  عدالت  پرونده ها  بررسی  در  کردم  توصیه 
دارو  و  پشتیبانی غذا  علیه سامانه  اتهامات مطرح  درباره  نمکی 
موسوم به »تیتک«، گفته بود: »تیتک سامانه ای برای ثبت اطالعات 
بود اما نارسایی هایی داشت. چهار ماه است روی آن کار می کنیم 
تا شفاف تر شود و در حال نصب امکانات پایش مدیریتی روی 
آن هستیم. دیروز پنج پرونده فساد در حوزه بهداشت و درمان 
اختیار  در  تیتک  سامانه  باید  دادیم.  قضایی  مقامات  تحویل  را 

گیرد. قرار  حاکمیتی  بخش های 

وزیر بهداشت:

داروی اوستین موجود در داروخانه ها مشکلی ندارد

مؤسسه دارویی آستان قدس رضوی به اظهارات 
در  ایران  هموفیلی  انجمن  محترم  مدیرعامل 
خصوص عدم تأمین مناسب داروهای بیماران 
هموفیلی در داروخانه آستان قدس پاسخ داد.
به گزارش سپید، متن این جوابیه که در اختیار 

است:  این شرح  به  گرفته  قرار  روزنامه 
»مؤسسه دارویی آستان قدس رضوی درمجموع 
1۰ داروخانه را تحت پوشش دارد که در تمامی 

در  هموفیلی  بیماران  نیاز  مورد  داروهای  آنها 
حال توزیع است و علیرغم بدهی بیمه ها، هیچ 
خللی در تهیه و توزیع این داروهای خاص در 
داروخانه های آستان قدس رضوی وجود ندارد.
به  وابسته  ثامن  داروسازی  شرکت  همچنین 
هشت  فاکتور  تولیدکننده  رضوی  قدس  آستان 
بیماران هموفیلی با توجه به تعهداتی که نسبت 
در  داشته  دولت  با  جامعه  دارو  نیاز  تأمین  به 

حال  در  به طوری که  است،  وظیفه  انجام  حال 
حاضر بیش از 1۰۰ هزار ویال محصول فاکتور 
هشت آماده توزیع دارد و با توجه به هزینه های 
هیچ  در  محصول،  این  نگهداری  باالی  بسیار 
طبق  و  نکرده  متوقف  را  خود  تولید  مقطعی 
تعهداتی که با وزارت بهداشت دارد آماده تأمین 
هموفیلی  بیماران  دارویی  نیاز  درصدی   1۰۰

است.« کشور 

جوابیه مؤسسه دارویی آستان قدس رضوی به اظهارات مدیرعامل انجمن هموفیلی؛

هیچ خللی در تأمین داروهای هموفیلی وجود ندارد


