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مدیرعامل سازمان بیمه سالمت تشریح کرد؛

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در واکنش 
کرایه ای،  بیمه های  دفترچه  ماجرای  به 
درباره چگونگی تأمین داروهای بازار سیاه 
ناصرخسرو، نحوه عرضه داروهای خاص و 
آنها و سوءاستفاده های  گران قیمت، ردیابی 
احتمالی از دفترچه های بیمه و ... توضیح داد.
به گزارش سپید، طاهر موهبتی در گفت وگو 
با ایسنا، گفت: »باید توجه کرد که دارویی 
به  شبیه  بازارهای  یا  ناصرخسرو  در  که 
ناصرخسرو دیده می شود، منشأهای مختلفی 
دارد. به عنوان مثال ممکن است داروی قاچاق 
باشد یا دارویی باشد که در فارماکوپه و نظام 
دارویی کشور وجود ندارد و به همین دلیل 
داروخانه ها نمی توانند آن را عرضه کنند و 
حتی تجویز چنین دارویی طبق قانون برنامه 
ششم توسعه تخلف است و در صورت تجویز 
چنین دارویی باید طبق جزء یک ماده ۲8 قانون 
نظام پزشکی، با متخلف و کسی که آن را 
تجویز کرده است،  برخورد قانونی انجام شود.«

دارویناصرخسروازکجامیآید؟
وی افزود: »از طرفی بخشی از این بازار هم 
است  ممکن  که  است  تخلفاتی  به  مربوط 
داروخانه ها یا شرکت های توزیع داشته باشند 

که البته من از حد و حجم آن اطالعی ندارم. تأمین داروِی 
بازار ناصرخسرو به شیوه های مختلفی انجام می شود؛ 
به عنوان مثال فکر کنید، فردی داروی گران قیمتی را مصرف 
می کند و بعد از مدتی فوت می کند. حال خانواده اش 
نمی توانند داروهای آن فرد را به داروخانه پس دهند؛ 
بنابراین می روند و در ناصرخسرو آن ها را می فروشند؛ 
یا در برخی موارد می بینیم که پزشک  پروتکل درمانی 
بیمار را تغییر داده و حاال بیمار داروهای گران قیمت 
باقی مانده را که داروخانه هم آن ها را پس نمی گیرد، به 
ناصرخسرو برده و می فروشد یا حتی بخش بسیار اندکی 
از فروشندگان دارو در داروخانه ها داروی تاریخ مصرف 
از موارد  بازار می کنند. یکی  این  را وارد  گذشته شان 
تخلف در این حوزه می تواند دفترچه های بیمه هم باشد.«
موهبتی با بیان اینکه ما باید اقداماتی انجام دهیم که امکان 
سوءاستفاده در این حوزه به حداقل برسد،   ادامه داد: 
»در گزارشی که اخیراً درباره بازار غیررسمی دارو در 
صداوسیما پخش شد، آمده بود که عده ای می روند و 
دفترچه بیمه اجاره می کنند. البته اسمی از بیمه سالمت 
برده نشد که نشان می دهد در حوزه ما این اتفاق بسیار 
کم رخ می دهد. درهرحال برخی می توانند دفترچه ای را 
کرایه کنند و بنام بیمه شده دارویی را دریافت کرده و آن 
را وارد بازار غیررسمی کنند. ما برای جلوگیری از این 
تخلفات پیش بینی هایی انجام دادیم و زیرساخت های 
آی تی فراهم کردیم که مشکل را به حداقل می رساند 

و رسانده است.«

بیماراننشانداروداروهایپروندهدار
وی تأکید کرد: »اولین اقدامی که انجام داده ایم این بود 
از اقالم دارویی که از گران قیمت ترین  که 10 درصد 
داروها و جزو داروهای خاص بودند و 80 درصد از 
هزینه های ریالی دارویی سازمان بیمه سالمت را شامل 
می شدند،   وارد سامانه ای به نام سامانه تأیید دارو کرده 
و از طریق این سامانه خدمت را ارائه می دهیم. بر این 
اساس از آی تی کمک گرفته ایم. درعین حال در این سامانه 
380 قلم دارو را پرونده ای کردیم که شامل داروهای 
گران قیمت بوده و تمام بیماران خاص هم در این بخش 
که  است  معنی  این  به  بودن  پرونده دار  دارند.  پرونده 
قبل از اینکه بیمار به پزشک مراجعه کند و بخواهد از 
پوشش بیمه سالمت استفاده کند، باید مستنداتی چون 
نمونه برداری، آزمایش خون، پاتولوژی و... را یکبار به 
اداره کل بیمه سالمت  آورد تا برای بیمار پرونده تشکیل 
دهیم. سپس در سامانه خودمان نام بیمار را به عنوان بیمار 
خاص نشان دار می کنیم؛ بنابراین اگر کسی خواست از 
تأمین داروهای گران قیمت و خاص  برای  دفترچه ای 
استفاده کند، درحالی که صاحب دفترچه بیمار خاص 
نیست، اما داروی خاص در دفترچه تجویز شده، دارو 

به فرد ارائه نمی شود.«
برای  می تواند  واقعی  بیمار  فقط  »بنابراین  افزود:  وی 
بیمار واقعی  کند. درباره  داروها مراجعه  این  دریافت 
هم خیلی بعید به نظر می رسد که دارو را دریافت کند 
و در بازار آزاد بفروشد؛ چراکه می داند این دارو سقف 
دارد و مجدداً دارو را به او نمی دهیم؛ بنابراین باید از 

داروی خودش بزند. به عنوان مثال اگر قرار است تعداد 
10 دارو در ماه استفاده کند، اگر پنج تا را بفروشد، به 
برای  انگیزه ای  طبیعتاً  می زند.  ضرر  خودش   سالمتی 
بیماران خاص برای فروش داروهایشان در بازار آزاد 
وجود نخواهد داشت؛ بنابراین در حوزه بیماران خاص 

طبیعتاً امکان اجاره دفترچه وجود ندارد.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با بیان اینکه در حال 
طراحی سازوکاری هستیم که اگر فردی در یک ماه سه بار 
برای دریافت دارو مراجعه کرد، سیستم هشدار می دهد، 
گفت: »البته در حال حاضر این سیستم وجود ندارد و 
در حال طراحی آن هستیم. حال یکسری داروها مانند 
آلبومین که البته در حوزه داروهای سرپایی نیست و در 
حوزه بستری مورد استفاده قرار می گیرند،   داروهایی 
هستند که فرد برای هر بار مصرف باید به اداره کل بیمه 
سالمت مراجعه کند تا نیازش به این دارو احراز شود. 
جالب است که در هر سه ماه و در برخی بیماری ها هر 
شش ماه یکبار بیمار باید به اداره کل مراجعه کند تا 
بررسی شود که وضعیت این بیمار رو به بهبودی است 
یا خیر. به عنوان مثال وزارت بهداشت اعالم کرده است 
که اگر در بیماران سرطانی عدم پیشرفت دیده شود، 
دیگر دارو را به بیمار نمی دهید؛ زیرا دیگر اثر ندارد و 

باید پروتکل درمانی بیمار تغییر کند.«
موهبتی با بیان اینکه داروهایی که پوکه دارند و بیمار 
باید پوکه اش را تحویل دهد، اندک هستند، گفت: »وقتی 
می کند،  مراجعه  دارویش  دریافت  برای  مجدداً  بیمار 
پوکه اش را هم به ما می دهد و ازآنجایی که این اقدام 

جدید است، هنوز عکس العمل خاصی از 
سوی بیماران نداشته ایم. درعین حال افرادی 
که پاکیزه اند، چرا باید از چنین اقدامات کنترلی 

ناراحت شوند.«

ردیابی۴۹۰قلمدارویگران
موهبتی با بیان اینکه درعین حال سامانه تأیید 
داروی ما با سامانه کد اصالت دارو به صورت 
آنالین ارتباط دارد، گفت: »در حال حاضر 
کد اصالت 490 داروی گران قیمت کنترل 
می شود. بر این اساس از زمانی که دارو وارد 
کشور می شود، قابل ردیابی است و مشخص 
می شود که چه زمانی وارد انبار داروخانه شده 
و چه زمانی به دست مشتری رسیده است؛ 
بنابراین با این کنترل ها نمی توان یک دارو 
را دو بار فروخت. به محض اینکه این دارو 
بخواهد در بازار آزاد فروخته شود، اطالع 
دارویی  استفاده  زمان  از  اگر  پیدا می کنیم. 
گذشته باشد باز هم داروخانه نمی تواند آن را 
بفروشد. مهم ترین اقدام در زمینه کد اصالت 
این است که اگر بیمه شده هم دارو را دریافت 
کرد و خواست آن را در بازار آزاد بفروشد، ما 
می توانیم این دارو را ردیابی کنیم و مشخص 
می شود که کدام بیمه شده این اقدام را انجام 
با بیمه شده متخلف هم برخورد خواهد  داده است و 
شد.« وی افزود: »انجام این اقدامات برای کلیه داروها، 
مستلزم این است که ۲457 قلم دارویی که بیمه تحت 
پوشش قرار دارند، کد اصالت دریافت کنند. در حال 
حاضر بین 490 تا 500 دارو دارای کد اصالت هستند 

که اتفاق مبارکی است.«

نگرانیهاازارزدولتییاآزاددارو
موهبتی درباره مباحث مطرح مبنی بر آزاد شدن نرخ 
ارز دارو نیز گفت: »برخی به دو دلیل می گویند نرخ ارز 
دارو را آزاد کنیم؛ اول اینکه معتقدند با ارائه ارز دولتی 
به تولیدکننده و واردکننده، آنها را اذیت می کنیم. دومین 
دلیلشان هم بحث قاچاق معکوس است و می گویند 
وقتی در کشور با ارز دولتی دارو را تهیه می کنید، اما 
بنابراین  است؛  برابر  دارو سه  قیمت  مرز  آن سوی  در 
می ارزد که دارویی را در کشور به قیمت دولتی تهیه 
کنند و سپس به آن سوی مرزها برند که در حال حاضر 

این اتفاق می افتد.« 
وی  ادامه داد: »حال برخی معتقدند اگر نرخ ارز دارو 
را آزاد کنیم مشکل قاچاق معکوس حل می شود؛ چراکه 
قیمت ها در بازار پایین نیست و دیگر انگیزه ای برای 
قاچاق کاال نخواهد بود. در پاسخ باید گفت که برای 
بازار ثانویه ای که در بازار ناصرخسرو وجود دارد، شاید 
این انگیزه باشد. آیا ممکن است با یکسری زیرساخت ها 

این معضل را حل کنیم؟ بله ممکن است..

اخبــار

وزیربهداشت:

جریانیبرایواردات
داروهایبرندجوسازیمیکند

وزیر بهداشت گفت: »نسبت به سال قبل وضعیت بهتری در 
زمینه کمبودهای دارویی داریم، اما جریانی به طور خاص در 
وزارت  که  می کند  تالش  و  شده  ایجاد  برند  داروهای  زمینه 
بهداشت را با جوسازی برای باز کردن مسیر واردات داروهای 

برند تحت فشار قرار دهد.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، سعید نمکی درباره جوسازی های 
انجام شده در زمینه واردات داروهای برند، افزود: »به سازمان 
پزشکی  و  علمی  انجمن های  با  که  دادیم  دستور  دارو  و  غذا 
جلسه هایی برگزار کنند و اگر دالیل قانع کننده ای برای واردات 
به خصوص در مورد  برند تجاری خاصی  از  داروهای خاص 
بیماران خاص و صعب العالج وجود دارد، آن دارو با دارویی 

که احتماالً مشکلی دارد، جایگزین شود.«
وی ادامه داد: »برای نمونه دارویی وجود داشت که قبل از ورود 
من به وزارت بهداشت، مواد اولیه آن از یک شرکت هندی تأمین 
می شد و نارضایتی هایی در این زمینه وجود داشت که در جلسه ای 
با اساتید آنکولوژی اطفال، مستندات مربوطه را بررسی کردیم و 
مقرر شد که با مواد اولیه معتبر شرکت های شناخته شده اروپایی 
جایگزین شود، همچنین دستور بررسی چند داروی نورولوژی 
و اعصاب را هم صادر کردیم تا اگر به هر دلیل کیفیت آنها زیر 

سؤال است، به سرعت جایگزین شوند.«
وزیر بهداشت افزود: »برخی از این موارد، ماده اولیه آسیایی داشته 
و یک یا دو مورد هم تولید داخلی دارند که بیماران شکایت هایی 
مطرح کردند و خواستیم همکاران ما در انجمن های علمی در 
بیماران  تا اگر نظر انجمن های علمی و  این زمینه نظر بدهند 
نتوانست استانداردها  نارضایتی بود و تولیدکننده هم  مبنی بر 
و انتظارات الزم را برآورده کند، این داروها نیز بدون تعارف 
با داروی وارداتی ازجمله برند، جایگزین شوند، اما این موارد 
معدود و محدود هستند و قابل تعمیم به اغلب داروها نیست.«

تأکید کرده ام من وزیر بهداشت  »بارها  پایان گفت:  نمکی در 
این مملکت هستم و وزارت بهداشت متولی سالمت این مردم 
است، بنابراین سالمت مردم برای ما اصل اولیه و خدشه ناپذیر 
است و اجازه نمی دهیم هیچ صرفه جویی به قیمت پایمال شدن 

یا خدشه بر سالمت مردم انجام شود.«

درنامهرئیسسازمانغذاودارو

بهمعاونارزیبانکمرکزیعنوانشد؛

ارزدارو
تخصیصنیافتهاست

رئیس سازمان غذا و دارو در نامه ای به بانک مرکزی از عدم 
تخصیص ارز به کارخانجات داروسازی به دلیل عدم رفع تعهدات 

ارزی ناشی از صادرات و واردات خبر داد.
به گزارش سپید به نقل از فارس، با وجود اینکه ادعا می شد ارز 
مربوط به دارو قابلیت نقل وانتقال دارد، اما محمدرضا شانه ساز، 
معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در نامه ای به 
غالمرضا پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی اعالم کرد: »در سه هفته 
اخیر تعداد زیادی از کارخانجات داروسازی بنا به دالیل مختلف 
ازجمله عدم رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات در 
پرتال بانک مرکزی به عنوان شرکت غیرمجاز در تخصیص ارز 
رؤیت می شوند که امکان تخصیص ارز جهت تأمین واردات 
دارو و مواد اولیه دارویی مورد نیاز امکان پذیر نیست. ازآنجایی که 
تأمین داروهای مورد نیاز کشور بر مبنای برنامه ریزی و تعهدات 
این شرکت ها شکل گرفته است، با ادامه روند فعلی دچار کمبود 
و بحران بی سابقه ناشی از کمبود دارو در کشور خواهیم شد و 
صدمات غیرقابل جبرانی را به سالمت جامعه وارد می سازد. با 
توجه به طوالنی بودن دوره وصول مطالبات شرکت های دارویی 
از مراکز درمانی و مشکل نقدینگی شرکت های مذکور، خواهشمند 
است در صورت امکان دستور فرمایید تدابیری اندیشیده شود تا 
ضمن اعطای مهلت مشخص جهت تسویه حساب بعدی در اسرع 
وقت نسبت به رفع مسدودی تخصیص ارز برای کارخانجات 

دارویی اقدام مقتضی به عمل آید.«

جنجال دفترچه های کرایه ای در بازار سیاه دارو

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم 
کرد: »شبه مافیای واردات دارو و مکمل بدانند که وزارت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو با این روش های کهنه و هجمه ها رسانه ای، زیر 
بار واردات بی رویه و بدون منطق دارو نخواهد رفت و این نمایش ها 

قطعًا منتج به صدور مجوز بی دلیل نخواهد شد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، کیانوش جهانپور برخی اظهارات در 
خصوص کمبود دارو در کشور را نمایشی هدف دار عنوان کرد و 
گفت: »آنچه در مورد کمبود دارو در برخی از رسانه ها منتشر می شود، 
اغراق آمیز است و وقتی مصادیق ادعا پیگیری می شود، در اغلب موارد 
فضاسازی و نمایش عوامل پشت پرده برای باز شدن دوباره باب 
واردات بی دلیل و بی رویه دارو است و به طور قاطع می گویم که 
وضعیت دارو در کشور حتی از زمان مشابه سال گذشته به مراتب 
بهتر بوده و به هیچ وجه حتی به بحران دارویی نزدیک هم نشده و 
نخواهیم شد.« وی برخی مشکالت دارویی به ویژه در تراکنش های 

اثر برخی مسائل تحریمی را تأیید و تأکید کرد:  بانکی بر  مالی و 
»به رغم تمام این تحدیدها، کمبودی در زمینه دارو به ویژه دارو های 
اساسی در کشور وجود ندارد و تا پایان بهار سال 99 نیز دغدغه 

جدی از این بابت نداریم.«
جهانپور به افراد پشت پرده سیاه  نمایی در عرصه دارو اشاره و تصریح 
کرد: »حساب واردکنندگان و فعاالن اصیل و محترم دارو جدا است، 
اما شبه مافیای واردات دارو و مکمل بدانند که وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو با این روش های کهنه و هجمه ها رسانه ای، زیر 
بار واردات بی رویه و بدون منطق دارو نخواهد رفت و این نمایش ها 

قطعًا منتج به صدور مجوز بی دلیل نخواهد شد.«
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت در پایان 
اضافه کرد: »سیاست اصولی وزارت بهداشت در حوزه دارو مشخص 
است، اصل بر عدم واردات دارو است مگر خالف آن با دالیل موجه 

ثابت شود.«

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت:

بانمایشهایشبهمافیاییمجوزوارداتدارونمیدهیم

معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت گفت: 
با  تبادل اطالعات  امکان  باید   98 آبان  تا  »تمام داروخانه های کشور 

باشند.« الکترونیک سالمت را داشته  پرونده 
»نسخه نویسی  داشت:  اظهار  انصاری  علی اصغر  سپید،  گزارش  به 
که  است  فرآیندهایی  مهم ترین  از  یکی  الکترونیک  نسخه پیچی  و 
اصلی  اولویت  و  شود  متصل  سالمت  الکترونیک  پرونده  به  باید 
نشست  هشتمین  تصمیمات  از  که  است  الکترونیک  نسخه پیچی  ما، 

»با  افزود:  وی  است.«  بوده  الکترونیک  نظام  سیاست گذاری  شورای 
ایران و تهران، شرکت های  از انجمن داروسازان  حضور نمایندگانی 
نرم افزاری داروخانه و سازمان غذا و دارو نشستی برگزار شد که با 
هم افزایی و همکاری مشترک، برنامه ای را برای اجرای بهتر نسخه پیچی 

باشیم.« داشته  الکترونیک 
ابتدای  تا  داروخانه  نرم افزارهای  »گواهی  کرد:  خاطرنشان  انصاری 
آبان  تا  کشور  داروخانه های  تمام  و  می شود  صادر  و  ارزیابی  پاییز، 

ماه باید به سامانه های جدید ارتقا پیدا کنند تا امکان تبادل اطالعات 
الکترونیک سالمت را داشته باشند.« با پرونده 

از  بهداشت  وزارت  اطالعات  فناوری  و  آمار  مدیریت  مرکز  معاون 
کدینگ دارو به عنوان یکی از زیرساخت های مهم و اساسی نسخه نویسی 
و نسخه پیچی الکترونیک یاد کرد و گفت: »خوشبختانه کدینگ دارو 
تهیه و به تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور، شرکت های نرم افزار 

دارو و سازمان های مربوطه ابالغ شد.«

اتصالداروخانههابهپروندهالکترونیکسالمتتاآبان۹۸


