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گفت و گوی سپید با مسئوالن وزارت بهداشت و کارشناسان حوزه دارو در خصوص ضرورت واردات داروهای جدید؛

علی ابراهیمی
 

از دیرباز در همه جوامع بشری واردات یکی 
از اضالع تأمین نیازهای مردم بوده و در این 
بین همه کشورها خود را نیازمند به واردات 
می دانستند، اما همواره کسانی بودند که درصدد 
انحصار در تأمین نیازهای مردم بودند و تالش 

می کردند تا تنها تأمین کننده نیازها باشند.
امروزه با گسترش جوامع مدرن و پیشرفت های 
علمی و صنعتی دیگر هیچ فرد یا شرکتی 
نمی تواند بازار مصرف را در انحصار خود 
تولیدکننده  شرکت های  فراوانی  زیرا  بداند 
محصوالت مورد نیاز امکان انتخاب را فراهم 
آورده و شرکت ها و افراد ملزم هستند تا بخشی 
از بازار را در اختیار دیگر تولیدکنندگان قرار 
دهند. حال اگر بخواهیم از محصولی مانند 
دارو که با سالمت و حیات مردم سروکار 
دارد سخن به میان آوریم حساسیت ها بیشتر 

می شود.
از کشورهای  در کشور ما همپای بسیاری 
توسعه یافته، پیشرفت های شگرفی در تولید 
دارو به وجود آمده، اما بیماران ما نیز همانند دیگر 
کشورها نیازمند داروهای به روز و های تک 

هستند و این نیاز تصمیم گیران نظام سالمت را به لزوم 
ادامه واردات داروهای جدید و حتی در نگاهی فراتر 
به تأمین ماشین آالت نوین داروسازی وادار کرده است.
بر اساس آمار در حال حاضر در کشور ما بیش از 8۰ 
شرکت دارویی ثبت شده در عرصه واردات دارو مشغول 
هستند که این رقم نشانگر توجه به واردات داروهای 
جدید برای بیماران است، اما اتفاقی که در دور جدید 
وزیر  آمدن  کار  روی  با  و  بهداشت  وزارت  مدیریتی 
جدید بهداشت به وقوع پیوسته توجه بیشتر به تولید 
داخل و نگرانی از غفلت در ورود داروهای جدید به 
فهرست دارویی کشور و حتی در پاره ای موارد امکان 
بروز کمبود دارو در بازار مصرف است. ازاین رو به سراغ 
مسئوالن وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو رفته ایم 
تا سیاست وزارت بهداشت در مواجهه با واردات دارو 
را جویا شویم و در ادامه به سراغ یک صنعت گر کهنه کار 
دارو و یک مقام سابق سازمان غذا و دارو رفته ایم تا از 
لزوم توجه به واردات دارو و فراهم آوردن شرایط مساعد 

برای واردکنندگان سخن بگوییم.

همچناناجازهوارداتمیدهیم
سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
پاسخ به سؤال خبرنگار سپید در خصوص مغفول ماندن 
واردات از زمان آغاز دور جدید مدیریتی در وزارت بهداشت 
و نگرانی از احتمال کمبود دارو در بازار گفت: »دارویی که 
تولید داخل آن را نداشته باشیم و یا تولید داخل به علت 
کمبود تولید و کسری بازار تکاپوی نیاز مردم و بیماران را 
نداشته باشد حتماً اجازه واردات خواهیم گرفت. البته در 
حال حاضر هم این امکان برای واردکنندگان داروهایی 

که مورد نیاز بازار است، داده می شود.«
وی افزود: »حتی اگر وزارت بهداشت به این نتیجه برسد 
که داروی تولید داخل کیفیت الزم را ندارد بالفاصله برای 
جلوگیری از کمبود دارو در بازار اجازه واردات را خواهد 
داد. ازاین رو اجازه واردات در کمترین زمان ممکن صادر 
می شود تا نیاز بازار در کمترین زمان ممکن برطرف شود.«
به  را  خاطر  اطمینان  این  اینکه  بر  تأکید  با  نمکی 
مصرف کنندگان و واردکنندگان می دهیم که نگرانی از 
بابت تأمین داروهای مورد نیاز و واردات آنها نخواهند 
داشت، اظهار داشت: »این خواهش را از همکاران پزشک 
داشته ایم که داروهای برندی را که نمونه مشابه داخلی 
دارد و استانداردهای وزارت بهداشت را کسب کرده 
است، نسخه نکنند تا مردم دچار سرگردانی نشوند و 

جو روانی در بازار ایجاد نشود.«

مخالفوارداتنیستیم
محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو هم در 
گفت و گو با سپید در خصوص ضرورت واردات داروهای 
جنگ  در  حاضر  حال  »در  گفت:  کشور،  به  های تک 
اقتصادی هستیم و در مقطع خاصی به سر می بریم و 

ازاین رو سیاست فعلی ما سیاست انقباضی است. البته این 
روش عملکرد، سیاست طوالنی مدت وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو نبوده و سیاست های فعلی به مفهوم 
بستن درهای بازار دارویی کشور به روی داروهای جدید 
و جلوگیری از ورود داروهای به روز به فهرست دارویی 
کشور نخواهد بود.« وی افزود: »با توجه به اینکه در حال 
حاضر در شرایط جنگی به سر می بریم برنامه ریزی ها 
و واکنش های ما متناسب با شرایط فعلی است؛ بنابراین 
اگر شرایط عوض شود و گشایش صورت گیرد سازمان 

غذا و دارو از ورود داروهای جدید استقبال می کند.«
شانه ساز درباره واردات ماشین آالت و تجهیزات به روز 
داروسازی به کشور هم اظهار داشت: »در خصوص واردات 
تجهیزات نوین داروسازی به کشور هم باید بگویم که 
مانع اصلی بر سر راه ورود این تجهیزات به کشور بحث 
قیمت گذاری دارو است؛ زیرا پایین بودن قیمت دارو در 
کشور این امکان را از تولیدکنندگان گرفته است و اگر 
قیمت دارو صرفه اقتصادی داشته باشد تولیدکننده رغبت 
بیشتری برای واردات ماشین آالت به روز خواهد داشت.«

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه گفت: »در حال حاضر 
برنامه اصلی سازمان غذا و دارو و در رأس آن وزارت 
بهداشت این است که تولیدکننده داخلی متضرر نشود، 
زیرا چند سال پیش قیمت دارو را بسته بودند و قیمت 
جدید نمی دادند. لذا ما دیدیم که در گذشته نه چندان دور 
این اتفاق افتاده بود و تولیدکننده داخلی به دلیل پایین 
بودن قیمت امکان تولید نداشت و مجبور بود خطوط 

تولید را تعطیل کند.«
شانه ساز تصریح کرد: »البته در حال حاضر دولت و وزیر 
بهداشت به هیچ عنوان راضی نیستند که کنترل قیمت به جایی 
برسد که کارخانه های تولید دارو زیان ده شوند و دارویی 
را تولید نکنند و ما مجبور شویم که برای تأمین نیاز بازار 
واردات کنیم آن هم با چندین برابر قیمتی که داروساز 
داخلی امکان تولید آن را دارد. از طرف دیگر اگر تکلیف 
نرخ ارز هم مشخص شود کارخانه های داروسازی انگیزه 
بیشتری برای سرمایه گذاری در بخش تولید و خرید ماشین 

آالن جدید را خواهند داشت.«
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه سازمان غذا و دارو 
مخالف واردات داروهای جدید نیست و اگر واردکننده ای 
این توان را داشت که داروی به روز را به کشور وارد 
کند از او حمایت می کنیم، افزود: »اگر فرد یا شرکتی 
امکان واردات دارویی که نمونه مشابه آن در داخل تولید 
نمی شود را داشته باشد ما به عنوان سازمان غذا و دارو با 
آن همراهی می کنیم. البته یک سیاست مشخص در بحث 
واردات داریم و آن این است که واردات باید منجر به 
تولید شود؛ بنابراین ما به تولیدکننده ای که متعهد شود 
تا داروی وارداتی که نمونه مشابه داخلی ندارد را پس 
از مدتی در داخل تولید کند امتیاز ویژه خواهیم داد و 
حمایت خواهیم کرد تا دارو را به کشور وارد کرده و 
پس از مدتی دارو وارداتی در کشور تولید شود. همچنین 

دست واردکننده ای که بتواند داروی برند را وارد کشور 
کرده و پس از مدتی خط تولید مشابه آن را در داخل 

راه اندازی کند، می بوسیم.«
وی اضافه کرد: »خوشبختانه سیاست واردات به شرط تولید 
داخل که از سال 89 در کشور آغاز شد ثمرات فراوانی 
داشته و ما امروز شاهد افتتاح بسیاری از خطوط تولید 
داروهای وارداتی در داخل کشور هستیم. نمونه عینی آن 
هم چندین خط تولیدی است که تا پایان فصل تابستان 

توسط وزیر بهداشت افتتاح خواهد شد.«
رئیس سازمان غذا و دارو در پایان گفت: »همچنین اگر 
واردکننده ای نتواند و یا نخواهد که خط تولیدی برای 
داروهای وارداتی راه اندازی کند می تواند از خطوط و 
ظرفیت های خالی کارخانه های داخلی برای تولید استفاده 
کند تا از این طریق بتوانیم هم از ظرفیت کارخانه های 
داخلی استفاده کنیم و هم این امکان را به واردکننده 
بدهیم که بدون نیاز به سرمایه گذاری برای راه اندازی 
بازار  به  و  تولید  داخل  در  را  داروی خود  تولید  خط 

مصرف عرضه کند.«

تحتتأثیرجوناسالمممانعتازوارداتنباشیم
صنعت  پیشکسوت  و  دانشگاه  استاد  منتصری،  علی 
داروسازی هم در پاسخ به سؤال خبرنگار سپید در خصوص 
ضرورت واردات دارو بخصوص داروهای های تک، گفت: 
»واردات داروهای مورد نیاز بیماران طبق فهرست مصوب 
کمیسیون مربوط جهت درمان یک ضرورت و الزام آور 
در  سیاست گذار  اینکه  مگر  است.  هر حکومتی  برای 
مورد تولید داخل مثل همه کشورها حامی صنعت ملی 
باشد و آن گروه از داروهایی را که نمونه مشابه داخل 
داشته باشد را اجازه ورود ندهد. البته تعدد شرکت های 
تک نسخه ای و ورود بی رویه دارو از آن طریق مشکالت 
خاص خود را دارد و نیاز مبرمی به سامان دهی است. 
ضمن اینکه در شرایط تحریم، تأمین داروهای بسیار نادر 
موجود در لیست دارویی می بایست از طریق شرکت های 
تک نسخه ای وارد گردد و نه داروهای عمومی.«  وی با 
اشاره به لزوم توجه به واردات ماشین آالت نوین تولید 
دارو اظهار داشت: »هر صنعتی نیاز به نوسازی و تعویض 
ماشین آالت و قطعات یدکی دارد و صنعت داروسازی هم 
از این قاعده مستثنا نیست. ولی ورود ماشین آالت با ارز 
آزاد و قیمت گذاری دارو توسط دولت نادرست است، 
بنابراین باید ارز دولتی که برای واردات مواد اولیه تولید 
دارو داده می شود به ماشین آالت هم تسری داده شود تا 
صنعت بتواند توان نوسازی خطوط تولید را داشته باشد.«
منتصری با بیان اینکه امروزه محتاج فناوری های نوین 
و خرید دانش فنی هستیم، افزود: »با توجه به رشد و 
بالندگی صنعت داروسازی در برهه ای قرار داریم که 
دولت به عنوان اولویت کیفی سازی می بایست این مقوله 
را تحت حمایت خود قرار دهد و راهکارهایی را جهت 
انتقال و تأمین ارز مورد نیاز صنعت در اختیار این بخش 

قرار دهد.« پیشکسوت صنعت داروسازی در 
خصوص چرایی حمایت از واردکنندگان دارو 
در شرایط فعلی اظهار داشت: »تأمین داروهای 
مورد نیاز مردم و بیماران مخصوصاً داروهایی 
که در لیست داروهای وارداتی بوده و نمونه 
مشابه داخلی ندارد، الزام آور بوده و نباید تحت 
تأثیر جو ناسالم ممانعت از واردات منطقی 
و ضروری دارو قرار گیرد؛ بنابراین باید از 
واردکنندگان و فعاالن این حوزه حمایت کامل 
و کافی صورت گیرد.« وی با اشاره به سیاست 
قطع واردات و تمرکز بر تولید داخل و تجویز 
»با  دارویی کشور گفت:  فهرست  از  خارج 
توجه به اینکه هر کشوری فهرست رسمی 
دارویی خود را دارد تجویز خارج از لیست 
دارویی در همه جای دنیا مجاز نیست مگر 
اینکه دارو از خارج از کشور نوشته شده و 
یا از خارج تهیه شود. ازاین رو به بهانه جدید 
بودن دارو نمی توان قوانین را زیر پا گذاشت 
دارو  بودن تخلف تجویز  بهانه جدید  به  و 
خارج از فهرست رسمی دارویی مجاز نیست.«
منتصری تصریح کرد: »در کنار تولید ملی، نیاز 
مبرمی به واردات دارو داریم. داروهایی که غالبًا 
بسیار حیاتی بوده و ورود آنها برای درمان بیماران الزامی 
است؛ بنابراین انجام این مأموریت توسط واردکنندگان 
نه تنها مشکل ساز نیست بلکه واردکنندگان با تسهیل روند 
واردات به موقع، در درمان بیماران نقش بسزایی دارند، 
و  قدرت  رانت  از  استفاده  واردات  اساسی  اما مشکل 
رقابت ناسالم در واردات است که به اشکال مختلف 
اتفاق می افتد.« وی در بیان الزامات واردات صحیح به 
کشور گفت: »یکی از مشکالت این است که شرکت های 
خارجی که انحصار تولید یک داروی بسیار حیاتی را دارند 
می توانند قیمت باالیی را برای فروش پیشنهاد کنند و یا 
ممکن است واردکننده ای برای کسب منافع حداکثری در 
این امر دخالت کند؛ بنابراین مسئوالن بایستی با داشتن 
اینگونه سوءاستفاده ها را  قیمت های بین المللی جلوی 
بگیرند. همچنین به جهت اینکه ورود دارو از منبع برند 
اصلی گران تر است، اقدام به واردات اینگونه داروها از 
شرکت های ژنریک ساز، قیمت نهایی را کاهش خواهد 
داد. به همین علت منبع سازنده دارو باید به دقت توسط 
مسئوالن وزارت بهداشت شناسایی و از ورود داروی با 

کیفیت نازل جلوگیری شود.«
پیشکسوت صنعت داروسازی تأکید کرد: »در هر صورت 
واردات به علت نقش مهمی که در درمان بیماران دارد 
امری واجب و ضروری است و واردکننده مسئولیت پذیر 
از نظر برنامه ریزی و قیمت گذاری هم بسیار محترم است.«

وارداتبایدادامهپیداکند
محمدحسین حریری، معاون سابق توسعه مدیریت و 
این سؤال  به  پاسخ  در  دارو هم  و  غذا  منابع سازمان 
که به عنوان کارشناس مخالف واردات هستید؟ به سپید 
گفت: »نه تنها مخالف واردات نیستم بلکه معتقدم باید 
داروهای جدید و به روز و حتی داروهایی که نمونه مشابه 
داخلی دارند اما تولیدکننده داخلی توان تأمین نیاز بازار 
را ندارد هم وارد شود. البته تا جایی که مطلع هستم اگر 
دارویی تأییدیه کمیته های علمی سازمان غذا و دارو را 
کسب کرده و صرفه اقتصادی هم داشته باشد، اجازه 

واردات داده می شود.«
و  غذا  سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  سابق  معاون 
دارو تصریح کرد: »مشکلی که در شرایط فعلی با آن 
مواجه هستیم این است که علیرغم تأکیدات سازمان های 
بین المللی مدافع حقوق بشر مبنی بر مستثنا بودن دارو و 
غذا از فهرست تحریم ها، همچنان شاهد مانع تراشی ها 
بر سر راه نقل وانتقال پول برای تأمین دارو و مواد غذایی 
هستیم و این محدودیت ها را چندین برابر می کند، اما 
خوشبختانه هم تولیدکنندگان داخلی و هم واردکنندگان 
با دوراندیشی و برنامه ریزی درستی که داشتند، توانسته اند 
تا به امروز نیاز بازار را به درستی تأمین کنند و تنها در 
موارد جزئی شاهد کمبودهای موردی بودیم که آن هم 
با تأمین اورژانسی دارو و یا جایگزین کردن داروهای 

مشابه حل شده است.«

اخبــار

وزیربهداشت:

درمقابلورودذرتهایآلوده
ایستادهایم

 وزیر بهداشت گفت: »خبرهای مطرح شده در مورد ذرت های 
آلوده دروغ محض است، چراکه اجازه ورود ذرت های آلوده را 

به هیچ سیستم و چرخه ای نداده ایم.«
 به گزارش سپید به نقل از ایرنا، سعید نمکی افزود: »ذرت های 
آلوده قباًل وارد کشور شده بود، اما همه آنها بلوکه شد، بارها این 
موارد ارجاع شد و در مقابل آنها ایستادیم.« وی اظهار داشت: 
»حتی اجازه ورود این ذرت ها را به حوزه صنایع مانند صنعت الکل 
سازی نیز ندادیم و مسائل مطرح شده پیرامون توزیع این ذرت ها 
در کشور کذب است.« وی همچنین با اشاره به نقش بهورزان 
در عرصه سالمت گفت: »بهورزان از ارکان اصلی نظام سالمت 
و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی کشور به شمار می روند و 
با فعالیت های چشمگیر خود در پوشش فراگیر واکسیناسیون، 
مراقبت های بهداشتی از زنان باردار و شیرده، کودکان و گروه های 
آسیب پذیر باعث شده اند میزان مرگ ومیر در بین گروه های مختلف 
جامعه به یک دهم قبل از پیروزی انقالب اسالمی کاهش یابد.« 
وزیر بهداشت افزود: »برای ارتقای شغلی بهورزان و ارتقای مدرک 
تحصیلی آن ها اقداماتی در حال انجام است و از جایگاه آنان 
همه جانبه حمایت خواهد شد.« نمکی ایجاد پرونده الکترونیک 
سالمت، توسعه پزشکی خانواده و سیستم ارجاع نظام پزشکی، 
توسعه استفاده از خدمات بهورزها با نگرش تقدم بهداشت و 
پیشگیری بر درمان و تقدم درمان سرپایی بر درمان بستری را از 
برنامه هایی عنوان کرد که وزارت بهداشت بر آنها تأکید ویژه دارد.
نمکی ادامه داد: »طرح هر خانه یک پایگاه سالمت به زودی در 
سه استان کشور اجرایی می شود و ۴۰۰ خانه بهداشت عشایری 
با زیرپوشش داشتن یک میلیون و 2۰۰ هزار نفر جمعیت عشایر 
کوچ رو تا پایان امسال ایجاد می شود که بهورزان نقش محوری 

در این زمینه دارند.«

رئیسسازمانغذاودارو:

خدماتجدیددرداروخانه،
دخالتدرکارپزشکنیست

رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به برخی انتقادات به سند 
خدمات نوین دارویی که اخیراً از سوی این سازمان تدوین شده 
است، گفت: »مفاد سند نوین خدمات دارویی ارتباطی به کار پزشکان 

ندارد و دخالت در کار پزشک محسوب نمی شود.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با ایسنا، در 
واکنش به برخی انتقادات از سند نوین خدمات داروخانه ها، گفت: 
»درباره سند خدمات نوین داروخانه ها جلسه خوبی را با سازمان 
نظام پزشکی و آقای دکتر ظفرقندی ریاست این سازمان داشتیم. به 
نظر من عده ای که در باب این سند معترض بودند، آن را به درستی 
مطالعه نکرده اند.« وی افزود: »به حق بود که این افراد پیش از انتقاد، 
به صورت حضوری یا مکاتبه ای درباره سند نوین خدمات داروخانه ها 
سؤاالتی را درباره اسناد فراوانی که در پشت این سند وجود دارد 
و مطالب آن را پشتیبانی می کند، چه بوده و در دنیا چه مستنداتی 
آن را پشتیبانی می کند، می پرسیدند و بعد انتقاداتشان را رسانه ای 
می کردند.« شانه ساز با بیان اینکه اصاًل مفاد سند نوین خدمات 
داروخانه ها ربطی به کار پزشکان ندارد و دخالت در کار پزشک 
محسوب نمی شود، تأکید کرد: »اسناد و مستندات بین المللی بسیاری 
دراین باره وجود دارد. دراین باره با آقای دکتر ظفرقندی و برخی 
مسئوالن و مدیران وزارت بهداشت جلساتی را برگزار کردیم و به 
بسیاری از سؤاالت پاسخ دادیم. خوشبختانه همه در این حوزه نگاه 
علمی دارند و بسیاری از نظرات منفی نسبت به این سند تغییر خواهد 
کرد.« رئیس سازمان غذا و دارو درباره امکان تحقق برخی از مفاد 
این سند، مانند تزریق واکسن در داروخانه، گفت: »امال باید توجه 
کنیم که این اقدامات فعاًل در حد یک سند است و باید به تدریج در 
طی زمان اجرا شود، نه در حال حاضر. سند افق طوالنی مدت ما را 
نشان می دهد. برای هر یک از این موارد باید کمیته های راهبری و 
اجرایی تشکیل شود، استانداردها تدوین شده و برای اجرای هر یک 
از بندها زمان بندی تعیین شود؛ بنابراین تدوین سند خدمات نوین 
داروخانه ها، به معنای اجرای سریع آن نیست، بلکه باید در طی زمان 
و بعد از تدوین استانداردها، متناسب با این استانداردها اجرا شود.« 
شانه ساز تأکید کرد: »آنقدر بین سازمان نظام پزشکی و حوزه هایی 
مانند حوزه درمان وزارت بهداشت هماهنگی وجود دارد که هر 
تصمیمی را که می خواهیم اتخاذ کنیم، با یکدیگر توافق می کنیم. 

درباره اقدامات این چنینی نیز حتماً ابتدا هماهنگی ها انجام می شود.«

استمرار واردات دارو؛ آری یا خیر؟

 اخبار و اطالعاتی وجود دارد که نشان می دهد چند سال پیش داروی 
مب ترا که متعلق به شرکت به یک شرکت سوئیسی است، احتماالً از سوی 
یک شرکت بی نام ونشان وارد ایران شده و توسط شرکتی دیگر در شیراز 
پخش شده و نهایتاً از طریق داروخانه دانشکده داروسازی دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز فروخته شده است، دارویی که بعداً ادعا شده تقلبی بوده 
است. به گزارش سپید، سلیمان محمدی سامانی در گفت وگو با خبرنگار 

فانا با تائید مباحث مطرح شده در این زمینه گفت: »موضوع فروش داروی 
تقلبی در شیراز در حال پیگیری است. در سال 1393 ادعایی از سوی 
شرکت توزیع کننده رسمی داروی مب ترا در ایران مطرح شد مبنی بر اینکه 
مب ترای وارد و توزیع شده در شیراز تقلبی بوده است. این موضوع در 
حال بررسی است و هنوز از وزارت بهداشت اطالعات دقیقی در این زمینه 
به دست ما نرسیده است. اینکه آیا این دارو از کانال رسمی وارد شده یا 

خیر یا موارد دیگر در دادگاه در دست پیگیری و بررسی است.« وی در 
پاسخ به این سوال که آیا ممکن است بخشی از این داروهای تقلبی به 
فروش رفته باشند؟ گفت: »ممکن است بخشی از این داروها نیز به فروش 
رسیده باشند چراکه به هرحال این شرکت های واردکننده و توزیع کننده به 
عنوان شرکت های مجاز توزیع دارو در استان فارس فعالیت می کنند، اما 

جزئیات این موضوع هم اکنون در حال بررسی است.«

اخبار ضدونقیض از ورود و توزیع داروی تقبلی در کشور؛

آیادرشیرازدارویتقلبیبهبیمارانفروختهشدهاست؟


