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باهدف جلوگیری از نشت دارو در بازار آزاد؛

حمایت های  و  درمان  مدیرکل 
اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
بیان اینکه به منظور هولوگرام دار کردن 
داروهای آگونیست مورد استفاده در 
تدابیر  متادون   ازجمله  اعتیاد  درمان 
بسیاری در دستور کار جلسات کمیته 
درمان ستاد قرار گرفته است، گفت: »با 
توجه به اینکه کددار کردن داروهای 
متادون بر عهده سازمان غذا و دارو 
قرار دارد، هم اکنون این سازمان در 
حال اجرای پیش نیازها، مقدمات و 

زیرساخت های این کار است.«
جمعه پور  حمید  سپید،  گزارش  به 
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در 
در  متادون  تولید  وضعیت  آخرین 
از  یکی  »متادون  کرد:  بیان  کشور، 
داروهای اصلی مورد استفاده در حوزه 
درمان اعتیاد و از منظر درمان اعتیاد، 
ماده استراتژیکی محسوب می شود، 
و  بهداشت  وزارت  دلیل  همین  به 
سازمان غذا و دارو همه تالش خود 
را می کنند تا این ماده به اندازه کافی 
و مورد نیاز تولید و به موقع توزیع و 
عرضه شود، به طوری که طبق آخرین 
اطالعات به دست آمده از سازمان غذا 

و دارو، در حال حاضر هیچ مشکلی در تولید داروی 
متادون در کشور وجود ندارد.«

وی با اشاره به آخرین وضعیت نشت داروی متادون 
در بازار آزاد، گفت: »با توجه به اینکه مراحل مختلفی 
از تولید تا مصرف داروی متادون طی می شود، ممکن 
است نشت دارو از قسمت های مختلفی از این فرآیند 
دارو  این  نشت  از  که صحبت  زمانی  لذا  دهد،  رخ 
می شود، نباید تنها روی بیمار یا مرکز درمان تأکید و 
تمرکز داشت.« جمعه پور افزود: »البته تدابیر بسیاری 
در این زمینه در دستورکار جلسات کمیته درمان ستاد 
مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است و سازمان غذا و 
دارو نیز مکلف شده اقداماتی را به منظور هولوگرام دار 
کردن داروهای مخدر مورد استفاده در درمان اعتیاد 
انجام دهد. همچنین تدابیری اندیشیده شده تا بتوان 
در  که  کرد  رصد  مصرف  تا  تولید  زمان  از  را  دارو 

صورت نشت، منبع نشت مشخص شود.«
مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه 
دارویی  متادون،   داروی  اینکه  بیان  با  مخدر  مواد  با 

مخدر و تحت کنترل است، اظهار کرد: »اجرای کددار 
کردن این دارو بر عهده سازمان غذا و دارو است، 
سازمان  این  از  به دست آمده  گزارش های  طبق  البته 
مقدمات و زیرساخت های هولوگرام دار شدن آن در 
حال اجرا است و بنده نیز به عنوان دبیر کمیته درمان 
اعتیاد، پیگیر این موضوع هستم، زیرا تا زمانی که این 
به صورت  موجود  آگونیست  داروهای  سایر  و  دارو 
و  رصد  قابل  و  نشود  توزیع  سامانه ای  و  سیستمی 
محل  و  منبع  با  رابطه  در  نمی توان  نباشد،  پیگیری 
نشت آن به خارج از چرخه درمان اظهارنظر کرد.«

جمعه پور در پاسخ به این سؤال که عمده ناخالصی هایی 
که با داروی متادون ترکیب می شوند، چیست؟ اظهار 
هر  یا  عطاری  از  اعتیاد  درمان  داروی  »تهیه  داشت: 
مرجع دیگری به عنوان بازار قاچاق محسوب می شود، 
زیرا داروهایی که با نظارت وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو تهیه می شوند، فاقد ناخالصی بوده و تولید، 
نگهداری، پخش و توزیع آن تحت شرایط استاندارد 
انجام می شود، درحالی که وقتی دارو از بازار قاچاق و 

خارج از چرخه مجاز درمان اعتیاد تهیه می شود )نظیر 
ناخالصی  هر  با  است  ممکن  عطاری ها(  از  آن  تهیه 

به فروش برسد.«
داروی  ارائه  را  اعتیاد  درمان  اهداف  از  یکی  وی 
مورد  )دوز(  میزان  به  و  استاندارد  خالص،  مجاز، 
»یکی  داد:  ادامه  و  دانست  بیمار  به  مناسب  و  نیاز 
دیگر از اهداف درمان اعتیاد قطع شدن ارتباط بیمار 
نظارت  امکان  ایجاد  و  مخدر  مواد  فروشندگان  با 
بر وضعیت و شرایط درمان وی و همچنین  مستمر 
ایجاد امکان بهره مندی بیمار از خدمات روانشناختی، 
مشاوره ای و مددکاری است، این در حالی است که 
وقتی بیمار داروی خود را از خارج از چرخه درمان 
دریافت کند و به صورت خودسرانه و بدون تجویز به 
مصرف آن مبادرت می کند لذا بخش قابل توجهی از 
خدمات ضروری موجود در بسته درمان را از دست 

داده و از آن محروم می شود.«
مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با 
مواد مخدر در بخش دیگری از این  گفت وگو با اشاره 

به عمده ناخالصی های ماده مخدر 
شیشه و تأثیرات مخرب آن بر مغز 
نیز افزود: »یکی از نگرش های اشتباه 
مصرف کنندگان مواد مخدر آن است 
که اگر ماده خالصی مصرف کنند، 
کمتری  وابستگی  و  عارضه  دچار 

خواهند شد.«
محرک  مواد  که  است  معتقد  وی 
آنها  اصلی  ماده  که  شیشه  مانند 
است،  »متامفتامین«  یا  »آمفتامین« 
به دلیل تحریک هایی که بر سیستم 
باعث  می کنند،  وارد  مغز  مرکزی 
فرد  در  توهم  و  تحریک  ایجاد 
مصرف کننده و وارد شدن آسیب های 
روانی و جسمانی به وی می شود؛ 
و  نظر صنعتی تر  مورد  مواد  هرچه 
نسبت  همان  به  باشد  شیمیایی تر 
به  اما  بود،  خواهد  آسیب زننده تر 
دلیل اینکه ترکیب شیمیایی یکسان 
مواد  ساخت  برای  استانداردی  و 
آثار  ندارد،  وجود  شیشه  ازجمله 
روان پزشکی و جسمانی آن وابسته 
به ترکیبات شیمیایی موجود در آن 

است.
جمعه پور ادامه می دهد: »بر اساس 
با  مبارزه  پلیس  آزمایشگاه های  اطالعات  و  آمارها 
کشور  در  محرک  مواد  به عنوان  آنچه  مخدر،  مواد 
ازجمله  افیونی   مواد  از  دارد حاوی درصدی  وجود 
دیازپام،  دیفنوکسیالت،  مانند  داروهایی  و  هروئین 
ناخالصی  درصورتی که  که  است  دکسترومتورفان 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  به  بارز  به صورت  مواد 
گزارش شود، ستاد به مراکز درمانی هشدار می دهد 
تا ضمن آگاهی و هوشیاری الزم، در صورت مراجعه 
بیماران دارای عالئم و نشانه های مسمومیت، اقدامات 
اورژانسی الزم و ارجاع به مراکز تخصصی مورد نظر 

را انجام بدهند.«
اجتماعی  حمایت های  و  درمان  مدیرکل  گفته  به 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، بیش مصرفی )اوردوز( از 
عوامل مرگ ومیر برخی از معتادان به شمار می رود، 
اما بسیاری از دالیل مرگ معتادان مرتبط به عواملی 
همچون مسمومیت های ناشی از مصرف متادون توسط 
کودکان، خوردن مواد مخدر به منظور حمل آن و... 

مرتبط است.

خبــر

رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت عنوان کرد؛

تعمیم الگوی قرارگاه دارو 
و تجهیزات به ستاد طرح تحول

بهداشت  وزارت  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  مرکز  رئیس 
گفت: »قرارگاه رصد و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی با نوعی 
سازمان دهی ویژه در ماه های اخیر، شرایط اقدام سریع در این 

حوزه را فراهم کرده است.«
مدیریت  »الگوی  گفت:  جهانپور  کیانوش  سپید،  گزارش  به 
دستور  با  بهداشت  وزارت  در  جهادی  رویکرد  با  قرارگاهی 
وزیر بهداشت مبنی بر تشکیل قرارگاه رصد و تأمین دارو و 
تجهیزات پزشکی در 1۴ خرداد سال جاری عماًل کلید خورد و 
به دنبال آن شاهد اتخاذ این رویکرد در ستاد تحول سالمت و 
نیز تداوم آن در تشکیل قرارگاه های استانی رصد و تأمین دارو 
و تجهیزات پزشکی در استان ها هستیم و ارزیابی سه ماه گذشته 
حاکی است که این الگو و رویکرد توانسته است با پر کردن 
تأمین دارو و تجهیزات  بسیاری از خألهای موجود در مسیر 
پزشکی، چشم انداز روشنی از هماهنگی و همکاری بین بخشی 
و درون بخشی در رفع مشکالت و معضالت آتی این حوزه 
ترسیم کرده و حتی بسیاری از دغدغه های موجود در حوزه رونق 
تولید داخلی، مقابله با فساد و ارتقای شفافیت را نیز مرتفع کند.«
وی اظهار داشت: »اگرچه بر اساس سوابق ذهنی این الگو عمومًا 
نوعی  به عنوان  مقابل دشمن،  نظامی و دفاع در  در حوزه های 
سازمان دهی ویژه  برای مدیریت جنگی و در هنگام پیش بینی 
بوده  معمول  و  مرسوم  عادی،  مواقع  از  متفاوت  موقعیت های 
است، لکن به شرایط جنگ نرم، فرهنگی و اقتصادی قابل تعمیم 
بوده و ارزیابی کوتاه مدت آن در نظام سالمت حاکی است این 
سازمان دهی ویژه و با اختیارات خاص قرارگاه، در همین بازه 
نظام  منابع  الزامات  و  امکانات  است  توانسته  سه ماهه،  زمانی 
اتالف زمان در مکان ها و  با کمترین  و  با چابکی  را  سالمت 

موقعیت های الزم مستقر کرده و مورد بهره برداری قرار دهد.«
وی افزود: »قرارگاه رصد و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، با 
یک نوع سازمان دهی ویژه در ماه های اخیر، شرایط اقدام سریع 
در این حوزه را فراهم نموده و وضعیت عادی مدیریت و راهبری 
با  سازمانی در حوزه کار ویژه خود را به وضعیت قرارگاهی 

فرماندهی وزیر بهداشت تبدیل کرده است.«

جهانپور ادامه داد: »در این الگو ملزومات اقدام و عمل به صورت 
متمرکز در اختیار فرمانده و هیات اجرایی قرارگاه، قرار گرفته 
و انحرافات و تعارضات احتمالی در الگوی مفهومی و قالب 
اجرایی  الزم  منابع  و  است  رسیده  ممکن  به حداقل  عملیاتی 
برای اقدام فوری و در راستای رسالت قرارگاه، در اختیار هیات 
اجرایی قرار گرفته و یک روند تکاملی را در پیش گرفته است.«
سخنگوی قرارگاه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی افزود: »تجربه 
مدیریت قرارگاهی رصد و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی شاید 
در نوع خود در نظام سالمت، تجربه نخست قلمداد شود و طبیعتًا 
قواعد و ضوابط و شیوه نامه و آیین نامه های خاص و مدونی از 
پیش برای آن موجود نبوده و بسته به شکل و ماهیت تهدیدها و 
تحریم های فعلی، تعریف شده یا در حال تدوین است. چنانکه 
همین رویکرد از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت 
بهداشت، برای ایجاد هماهنگی، تمرکز در تصمیم گیری و نظارت 
تحول سالمت  ستاد  مدیریت  در  اقدامات،  بر  مؤثر  و  مستمر 
دانشگاه ها نیز مدنظر قرار گرفته و رویکرد الگوی قرارگاهی و 
مدیریت جهادی ستاد تحول سالمت وزارت بهداشت و دانشگاه ها 

در مقابله با تحریم ها در حال تدوین است.«
بنابر اعالم وبدا، جهانپور عنوان کرد: »قرارگاه رصد و تأمین دارو 
و تجهیزات پزشکی در قالب یک هیات اجرایی به عنوان یک 
قرارگاه مرکزی و راهبردی و یک شورای مشورتی متشکل از 
نمایندگان صنوف، انجمن ها، اتحادیه ها و سندیکاهای ذینفعان 
و 31 قرارگاه استانی به عنوان قرارگاه  منطقه ای و تاکتیکی در 
سراسر کشور تشکیل شده و مطابق دستور اولیه وزیر بهداشت 
استکبار  ظالمانه  تحریم های  و  تهدیدها  دوره  پایان  تا  حداقل 

جهانی فعالیت خواهند داشت.«
وی در پایان اظهار داشت: »اگرچه تشکیل قرارگاه های غیرنظامی 
در دهه اخیر در کشور شاید بیش از هر چیز بیانگر احساس نیاز 
به ایجاد هماهنگی بین بخشی و حتی درون بخشی و احساس 
عدم کفایت ساختارها و فرآیندهای موجود برای پاسخگویی 
به نیازهای اساسی، فوری و موقتی است، اما با توجه به فلسفه 
وجودی آنها، ضروری است با اصالح نظام اداری ازجمله ساختار 
حوزه سالمت، با رویکرد آینده نگرانه و همه جانبه نگر، جانمایی، 
بازطراحی و جایگزین گردند و این موضوع ازجمله مواردی 
است که با دستور وزیر بهداشت در نظام سالمت به طور اخص 

در دستور کار قرار گرفته است.«

داروهایمخدرهولوگرامدارمیشوند

و سازمان  بهداشت  »وزارت  دارو گفت:  و  رئیس سازمان غذا 
داروخانه ها  در  متادون  عرضه  که  می کنند  تالش  دارو  و  غذا 
بازار  به  دارو  این  نشت  کمترین  شاهد  که  باشد  به گونه ای 

باشیم.« غیررسمی 
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با فارس در 
خصوص عرضه متادون در داروخانه ها توضیح داد: »بر اساس 
قانون دارو باید در داروخانه ها عرضه و به دست بیماران برسد 
و ما در زمینه اجرای این کار منافع و بیمار و پزشک آن را در 
این  با  انتقادها  برخی  به  واکنش  در  وی  گرفت.«  خواهیم  نظر 
با عرضه متادون در داروخانه ها شاهد  عناوین که ممکن است 
نشان  ارقام  »اعداد  گفت:  باشیم،  غیررسمی  بازار  به  آن  نشت 

در  ترامادول  مانند  خاص  داروهای  عرضه  بر  نظارت  می دهد 
داروخانه ها شدید بوده و داروخانه ها حساسیت الزم را به کار 
می گیرند.« شانه ساز با بیان اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر در 
زمینه عرضه متادون در کلینیک های ترک اعتیاد ایراد و سواالتی 
بهداشت  راستا وزارت  »در همین  را مطرح کرده است، گفت: 
متادون  عرضه  که  کرد  خواهد  تالش  دارو  و  غذا  سازمان  و 
این  نشت  کمترین  شاهد  که  باشد  به گونه ای  داروخانه ها  در 
افزود:  بهداشت  وزیر  معاون  باشیم.«  غیررسمی  بازار  در  دارو 
برای  را  ماهه ای  دو  مهلت  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  »مصوبه 
می کنیم  تالش  نیز  ما  و  است  گرفته  نظر  در  طرح  این  اجرای 

اجرایی شود.« این طرح  مقرر  مهلت  در 

رئیس سازمان غذا و دارو مطرح کرد

تالش وزارت بهداشت برای مقابله با نشت »متادون« به بازار غیررسمی

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: »رقم 
صادرات تجهیزات پزشکی در سال گذشته 2۷ میلیون دالر بود و امیدواریم 

بتوانیم این رقم را در سال جاری افزایش دهیم.«
به گزارش سپید، سیدحسین صفوی در بازدید وزیر بهداشت اندونزی از 
شوروم صادراتی و خط تولید یک شرکت تجهیزات پزشکی، با اشاره به 
جایگاه رگوالتوری اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا 
و دارو، اظهار کرد: »بازار واردات تجهیزات پزشکی در ایران به بیش از 
یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر می رسد که بازار بزرگی محسوب می شود 
و ما می توانیم در زمینه اشتراک  دانش و تکنولوژی با کشور اندونزی  
با اشاره به مراحل ثبت کاالهای  همکاری دوجانبه داشته باشیم.« وی 
وارداتی تجهیزات پزشکی گفت: »پس از ثبت نمایندگی خارجی، در 
مرحله اول تمامی قطعات تولید شده در کشور خارجی مراحل قانونی را 
سپری کنند و در مرحله بعدی، محصوالت کیفیت سنجی شده و گواهی 
بین المللی آنها ازجمله CE و FDA بررسی فنی شده و در مرحله سوم 
در کمیسیون های قیمت گذاری، تعیین نرخ می شوند.« مدیرکل تجهیزات 

و ملزومات پزشکی خاطرنشان کرد: »برخی از کارخانه های تولیدکننده 
تجهیزات پزشکی ایران دارای استانداردهای بین المللی بوده و محصوالت 
خود را به کشورهای متعدد صادر می کنند.« وی با اشاره به وجود زمینه های 
همکاری بیشتر در حوزه تجهیزات پزشکی بین دو کشور، عنوان کرد: 
انتقال  زمینه  در  همکاری  توسعه  به  عالقه مند  ایران  بهداشت  »وزارت 
تکنولوژی به اندونزی و بالعکس است و در مورد محصوالتی که در 
ایران تولید نداریم، در بحث انتقال تکنولوژی از اندونزی به ایران آماده 
همکاری هستیم.« صفوی تصریح کرد: »در جلسات با مسئوالن کشور 
اندونزی و در برنامه عملیاتی که با آن ها در حال تدوین داریم، حاضریم 

زمینه بیشتر فعالیت و انتقال تکنولوژی را در دستور کار قرار دهیم.«
الزم به ذکر است، هم اکنون تعدادی از تجهیزات پزشکی ساخت ایران 
ازجمله مانیتورهای عالئم حیاتی، تخت اتاق عمل، انکوباتور و الکتروکوتر 
به اندونزی صادر می شوند و در جریان بازدید وزیر بهداشت اندونزی از 
خط تولید شرکت پویندگان راه سعادت، تعدادی از محصوالت تجهیزات 

پزشکی صادراتی دیگر نیز در قالب شوروم صادراتی ارائه شدند.

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد؛
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