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همزمان با هفته آگاهی از مصرف آنتی بیوتیک مطرح شد؛

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی ضمن تشریح عوارض مصرف خودسرانه 
آنتی بیوتیک ها و بروز مقاومت های آنتی بیوتیکی، 
درباره چگونگی کنترل مقاومت های آنتی بیوتیکی 

در بیمارستان ها توضیح داد.
گفت وگو  در  پیرویان  فرزاد  سپید،  گزارش  به 
با اشاره به تاریخچه و قدمت کشف  با ایسنا، 
آنتی بیوتیک ها، گفت: »اولین بار چینی ها حدود 
5۰۰ سال پیش از میالد مسیح به شکل تجربی 
از برخی مواد مانند شیره های کپک زده به عنوان 
ضد میکروب ها استفاده کردند اما، حدود سال 
192۰ دانشمندی به نام فلمینگ متوجه اثر ضد 
میکروبی قارچ  پنی سیلین که روی نان به شکل 
کپک و در سایر مکان های دیگر نیز وجود داشت، 
شد. برخی از این دانشمند به عنوان کسی که 
آنتی بیوتیک را کشف کرده یاد می کنند؛ درحالی که 
هاروارد فلوری برای اولین بار پنی سیلین را خالص 
کرد و از آن برای درمان عفونت ها تحت عنوان 
آنتی بیوتیک استفاده کرد.« وی با اشاره به اینکه 
این دارو باعث مرگ یک عامل زنده در بدن مانند 
باکتری ها می شود، افزود: »آنتی بیوتیک ها برای 
می شوند.  تجویز  باکتریایی  بیماری های  درمان 
ازآنجایی که باکتری ها دارای انواع مختلفی هستند، 

برای هر کدام از آنها باید نوع خاصی از آنتی بیوتیک را 
تجویز کرد. همین موضوع اهمیت تجویز آنتی بیوتیک 
توسط متخصصان را آشکار می کند؛ چراکه دقیقًا با شناخت 
نوع باکتری می توان به مقابله با آن رفت. بیماری هایی 
مانند عفونت تنفسی باکتریایی، عفونت ادراری باکتریایی،  
سل و.... همگی جزئی از بیمارهایی است که به درمان 
با آنتی بیوتیک مناسب با خود پاسخ خواهند داد.« معاون 
غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 
خصوص حساسیت های موجود در جهت مصرف دقیق 
آنتی بیوتیک ها،  اظهار کرد: »آنتی بیوتیک تنها زمانی به 
درمان پاسخ می دهد که با تشخیص پزشک،  در یک 
مدت زمان و یک غلظت خاص در اختیار بیمار قرار 
بود  امیدوار  می توان  که  است  این صورت  در  گیرد؛ 
میکروب از بین می رود و بدن قدرت دفاع از خود در 
برابر بیماری  را دارا می شود. بیماری  هنگامی به بدن 
فرد نفوذ می کند که سیستم ایمنی قدرت مقابله با آن 
را از دست داده  است. در حالت عادی شاید روزانه 
میکروب های زیادی وارد بدن فرد شود، اما ازآنجایی که 
بدن می تواند با آن مقابله کند بیماری هم به سراغش 
نمی آید. در صورت بروز بیماری با تجویز و مصرف 
آنتی بیوتیک به بدن کمک می کنیم به بیماری غلبه کند.«

وی با تأکید بر اینکه انتخاب داروی مناسب در دوز 
و قدرت مناسب در طول مدت زمان کافی از اهمیت 
»استفاده  کرد:  تصریح  است،  برخوردار  باالیی  بسیار 
خودسرانه دارو بدون شناخت دقیق نوع باکتری آن هم 
در مدت زمان کوتاه می تواند باعث شود میکروب کشته 
نشده و یا به مرور زمان کشته شود که این موضوع به 
میکروب فرصت خواهد داد راه مقابله با آنتی بیوتیک 
را کشف کند؛ چراکه میکروب نیز دارای سیستم داخلی 
هوشمند است. ادامه دار شدن روند فوق باعث می شود 
یعنی دیگر  آید؛  پیش  دارو  مقابل  دائمی در  مقاومت 
مانند گذشته دارو نمی تواند به داخل سلول میکروب 
نفوذ کرده و سیستم حیاتی آن را مختل کند. این جهش 
ژنتیکی که در میکروب به واسطه مصرف غلط دارو به 
وجود آمده است،  به نسل های بعد آن نیز منتقل شده 
و انواع پیشرفته تری از میکروب پدید می آید. موضوعی 
ایجاد  می شود،  مشاهده  ملموس تر  طور  به  اکنون  که 
مقاومت دارویی به میکروب های سرماخوردگی است 
چنانچه دیگر آنتی بیوتیک هایی مانند آموکسی سیلین مانند 
گذشته به درمان پاسخ نمی دهد.« وی با تأکید بر مدت 
آنتی بیوتیک طبق تجویز پزشک، اظهار  زمان مصرف 
کرد: »با شروع مصرف دارو ممکن است عالئم بیماری 
در فرد کاهش یافته یا موقتًا از بین برود؛ این موضوع 

درمان  بیماری اش  اینکه  فرض  با  فرد  می شود  سبب 
شده مصرف دارویش را قطع کند. قطع مصرف ناگهانی 
دارو می تواند سبب ایجاد مقاومت در درمان شده و 
میکروب به طور کامل از بین نرود؛ ازاین رو تا پیش از 
اتمام داروی خود هرگز نباید مصرف آن را قطع کرد.«

کنترلمقاومتداروییدربیمارستانها
پیرویان موضوع مهم دیگر را ایجاد مقاومت میکروبی در 
سطح بیمارستان ها دانست و افزود: »در بیمارستان ها تجمع 
بیماران مختلف با بیماری های متفاوت و میکروب های 
متفاوت، می تواند شرایط را به گونه ای فراهم کند که 
یک میکروب مقاوم به درمان به بیماران دیگر منتقل 
شده و گسترش یابد. در بیمارستان ها داروهای متنوع 
برای مقابله با میکروب ها تجویز می شود و از طرفی 
امکان دارد میکروبی از بدن بیماری  که نوع خاصی از 
آنتی بیوتیک را مصرف می کند به بدن بیمار دیگری که نوع 
دیگری از آنتی بیوتیک را دریافت می کند، منتقل شود و 
ازآنجایی که دارو برای این میکروب جدید تجویز نشده، 
احتمال دارد ایجاد مقاومت تسریع شده و باکتری های 

مقاوم به درمان شدیدتری مشاهده کنیم.«
بیمارستان ها سیستمی  در  دلیل  »به همین  افزود:  وی 
تحت عنوان تولیت دارودرمانی با آنتی بیوتیک وجود 

دارد که تجویز آنتی بیوتیک در بیمارستان ها را 
مدیریت می کند. همچنین کمیته ای به نام کمیته 
کنترل عفونت در بیمارستان وجود دارد که کنترل 
میزان عفونت در بیمارستان  را در دست دارند 
و ماهانه موارد مهم را برای مقابله و پیشگیری 

از مقاومت دارویی بررسی می کنند.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
مصرف  موضوع  اینکه  بیان  با  بهشتی  شهید 
ما  کشور  متوجه  تنها  آنتی بیوتیک  خودسرانه 
نیست و دغدغه ای جهانی قلمداد می شود، تأکید 
کرد: »با تمام تمهیداتی که برای کنترل مقاومت 
اما  شده،  اندیشیده  بیمارستان ها  در  میکروبی 
برای سطح جامعه نیاز به افزایش آگاهی مردم 
و سواد سالمت آنها داریم. شرکت های دارویی 
نیز همواره به دنبال کشف آنتی بیوتیک های جدید 
آنها به سادگی  هستند که مقاومت دارویی در 

اتفاق نیفتد که اصاًل کار راحتی نیست.«
مصرف  عوارض  سایر  خصوص  در  وی 
خودسرانه آنتی بیوتیک ها برای بدن، گفت: »دارو 
یک ماده شیمیایی است که برای یک مشکل 
و یک ارگان خاص از بدن تجویز می شود، اما 
در این میان می تواند در مسیر رسیدن به بافت 
مورد نظر بر سایر بافت های بدن نیز اثرگذار 
باشد. سالیان سال است که داروسازان در تالش هستند تا 
داروی تولید شده به نوعی عمل کند که تنها بر بافت مورد 
نظر اثر کند؛ اکنون اسپری های تنفسی برای بیماری های 
ریوی یکی از نمونه های موفقی است که دارو مستقیمًا 

بر عضو اثر می گذارد.«
پیرویان خاطرنشان کرد: »با تالش های صورت گرفته 
برخی داروها موفق می شوند تنها در بافت مورد نظر اثر 
کنند در آن صورت شاهد اثرات مطلوب خواهیم بود در 
غیر این صورت و اثرگذاری دارو بر سایر بافت ها شاهد 
عوارض دارو هستیم. این عوارض در مورد آنتی بیوتیک ها 
بسته به نوع آن متفاوت است. مشکالت گوارشی یکی 
آنتی بیوتیک ها  متوجه  می تواند  که  است  عوارضی  از 
باشد به همین علت توصیه می شود آنتی بیوتیک ها با 
آب فراوان مصرف شوند و تا 3۰ دقیقه پس از مصرف 
آن فرد دراز نکشد. عارضه دیگر ایجاد تداخل دارویی 
است؛ به عنوان مثال داروی »تتراسایکیلین« را نمی توان 
با شیر مصرف کرد؛ چراکه کلسیم موجود در شیر این 
دارو را به خود جذب می کند و اثر دارو از بین می رود. 
حساسیت به نور، حساسیت پوستی، تغییر رنگ عرق 
و... می تواند سایر عوارض آنتی بیوتیک ها باشد که با 

قطع مصرف از بین می رود.«

اخبــار

دبیرعلمیکنگرهبینالمللیکلینیکالآنکولوژی:

کمبودداروهایسرطاننداریم
دبیر علمی چهارمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی گفت: 
»در حال حاضر کمبود حادی در حوزه داروهای شیمی درمانی 
و  بهداشت  وزارت  همکاری  با  و  نداریم  درمانی  هورمون  و 
بخش خصوصی، تجهیزات رادیوتراپی مورد نیاز نیز به شکل 

گسترده ای تأمین می شود.«
به گزارش سپید، منصور انصاری افزود: »با وارد شدن شرکت های 
دانش بنیان و ایجاد انگیزه برای آنان و با بومی سازی داروها و 
بسیار  خارج  به  وابستگی  زمینه،  این  در  نیاز  مورد  تجهیزات 
اندک شده است و این کنگره با حضور اساتید و صاحب نظران 
المپیک  آذرماه در هتل  تا 29  برجسته داخلی و خارجی، 2۷ 
تهران برگزار می شود.« وی افزود: »آخرین دستاوردهای علمی 
در زمینه درمان سرطان در رشته های مختلف آنکولوژی به ویژه 
تومورهایی همچون تومورهای پستان، سر و گردن، تومورهای 
دستگاه تناسلی زنان و مردان و تومورهای گوارش توسط این 
اساتید در کنگره ارائه خواهد شد.« دبیر علمی چهارمین کنگره 
بین المللی کلینیکال انکولوژی ادامه داد: »تومور پستان ازجمله 
تومورهای شایع است که در زنان به ویژه در سنین فعال بروز 
اهمیت غربالگری )تشخیص زودهنگام( و  امر  این  می یابد و 

درمان به موقع این سرطان را آشکار می سازد.«
انصاری ادامه داد: »روش های بروز درمان موضعی اعم از جراحی 
و  شیمی درمانی  سیستمی همچون  و روش های  رادیوتراپی  و 
هورمون درمانی ازجمله مباحثی است که با حضور اساتید در 
تبادل نظر قرار می گیرد.« وی درباره  این کنگره مورد بحث و 
اینکه آیا در حال حاضر بیماران مبتال به سرطان با کمبود دارو 
مواجه اند، گفت: »ممکن است گاهی به دلیل تحریم ها و شرایط 
اقتصادی کشور دچار کمبود مقطعی داروهای سرطان شویم ولی 
خوشبختانه با بومی سازی این داروها روزبه روز نیاز به خارج از 
کشور کمتر شده و بیماران با مشکالت کمتری روبه رو هستند.«
و  آنکولوژی  کلینیکال  بین المللی  کنگره  چهارمین  علمی  دبیر 
چهاردهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی درباره دستگاه های 
رادیوتراپی، گفت: »خوشبختانه با اقدامات مؤثر وزارت بهداشت 
و همکاری مراکز دانشگاهی و بخش خصوصی به زودی بسیاری 
از شهرهای بزرگ کشور مجهز به دستگاه های رادیوتراپی پیشرفته 
می شوند و نیاز به سفر بیماران به شهرهای خیلی دور و استان های 
مجاور برای دستیابی به خدمات درمانی مناسب در حوزه سرطان 

را بسیار کاهش می دهد.«

رئیسادارهتجهیزاتپزشکیعنوانکرد؛

لزومپایشدورهایوضعیت
عملکردیدستگاههایسرمایهای

رئیس اداره تجهیزات پزشکی بر لزوم پایش دوره ای وضعیت 
عملکردی دستگاه های سرمایه ای و اقدامات پیشگیرانه در خصوص 
آماده به کار بودن آنها توسط مراکز درمانی و شرکت ها تأکید کرد.
به گزارش سپید مجید حمیدی گفت: »با توجه به شرایط فعلی 
در  ظالمانه،  تحریم های  اثر  در  ایجاد شده  مشکالت  و  کشور 
پزشکی،  تجهیزات  کل  اداره  توسط  شده  انجام  اقدامات  کنار 
دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی نیز باید نحوه تأمین 
کاالهای ضروری و همچنین عملکرد دستگاه های منصوب در 
مراکز تابعه را به صورت دوره ای رصد کرده و ضمن پیش بینی های 
الزم و اقدامات پیشگیرانه هرگونه مشکل و کمبود را زودتر 
از موعد در سامانه کمبودهای اداره کل به ثبت برسانند.« وی 
دوش  بر  شرایط  این  در  که  مهمی  وظایف  از  »یکی  افزود: 
دانشگاه ها و مراکز درمانی قرار دارد، نگهداری و استفاده بهینه 
از دستگاه ها به منظور کاهش زمان خواب آنها است.« محمدی 
ادامه داد: »در این میان نقش دستگاه های سرمایه ای نظیر، ام آر 
آی، سی تی اسکن، آنژیوگرافی و برخی دستگاه های مهم دیگر 
در فرآیندهای تشخیص و درمانی پررنگ تر بوده و از اهمیت 
باالیی برخوردارند و یکی از اقدامات مهم در این زمینه عقد 
قراردادهای سرویس و نگهداری با شرکت ها است.« حمیدی 
گفت: »موضوع پایش هلیوم دستگاه های ام آر آی، میزان اکسپوز 
تیوب های اشعه ایکس مربوط به دستگاه های سی تی اسکن ازجمله 
موارد بسیار مهم در شرایط فعلی کشور هستند که دانشگاه ها 
و مراکز درمانی باید موارد فوق را به صورت دوره ای و مستمر 
پایش کرده و همزمان با پیگیری های به موقع و پیش از موعد 
از شرکت های نمایندگی و تأمین کننده پیش از کار افتادن کامل 
دستگاه ها، مراتب را در سامانه کمبودهای اداره کل تجهیزات 
پزشکی به ویژه در خصوص هلیوم دستگاه های MRI، چنانچه 
سطح هلیوم به ۶۰ درصد رسید و همچنین، در زمان فعال شدن 
هشدار مربوط به تیوب های اشعه ایکس و بر اساس گزارش 
اقدامات الزم را به شرح  سرویس های شرکت های نمایندگی، 

فوق باید انجام دهند.«
رئیس اداره تجهیزات پزشکی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی 
در پایان تصریح کرد: »شرکت های نمایندگی و تأمین کنندگان 
نیز باید ضمن طراحی مکانیزم نظارتی و ارائه دستورالعمل های 
الزم به دانشگاه ها و مراکز درمانی، ضمن دپوی مناسب قطعات 
یدکی، نسبت به پایش و رصد وضعیت عملکردی دستگاه های 
تحت پوشش خدمات خود و تأمین به موقع قطعات یدکی و اقالم 

مصرفی آنها اقدام کنند.«

راهکارهایکنترلمقاومتهایآنتیبیوتیکیدربیمارستانها

موضوع رها شدن تولید دارو با استفاده از ارز دولتی، مدتی است که 
محل بحث و گفتگوی دست اندرکاران صنعت داروسازی شده است 
و در این بین عده ای نسبت به چنین تصمیمی ابراز نگرانی می کنند.

به گزارش سپید، صنعت داروسازی کشور در این سال ها که شاهد 
تشدید نوسانات ارزی و مشکالت اقتصادی بوده است، بیش از 
همیشه گرفتار تأمین هزینه ها شده است. به طوری که برخی اقالم 
دارویی بدون هیچ گونه حاشیه سود تولید می شود تا پاسخگوی نیاز 
بازار دارویی کشور باشد؛ اما، ادامه این روند، شرکت های داخلی را 
با مشکلی به نام »کمبود نقدینگی« مواجه ساخته است. موضوعی 
که تنها راه خالص شدن از آن، واقعی شدن قیمت داروهای تولید 
اما، سیاست های دارویی کشور این اجازه و شاید  داخل است؛ 
جرات را ندارد که بتواند داروهای تولید داخل را با قیمت واقعی 
در دسترس مردم قرار دهد. در همین حال زمزمه هایی به گوش 
می رسد مبنی بر اینکه ارز ۴2۰۰ تومانی دارو برای تولیدکنندگان 
داخلی، برداشته شود و صنعت داروسازی با ارز آزاد بتواند تولید 
محصول داشته باشد. برخی از دست اندرکاران صنعت دارویی کشور، 

با چنین پیشنهادی موافق بوده و معتقدند که با این سیاست، می توان به 
رشد صنعت کمک کرد. درعین حال کارشناسان اقتصاد سالمت نسبت به 
پیامدهای چنین سیاستی ابراز نگرانی کرده و عنوان می کنند که درصورتی که 
ارز دارو برای تولید داخل آزاد شود، صنعت داروسازی کشور فلج خواهد 
شد؛ زیرا، سیاست تعیین قیمت واقعی دارو برای تولید داخل، هرگز اجرا 

شدنی نیست و دولت جرت چنین کاری را نخواهد داشت.
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سالمت یکی از مخالفان 
سرسخت سیاست تولید دارو با ارز آزاد است. وی در گفتگو با مهر، عنوان 
داشت: »در صورت افزایش نرخ ارز، بحران نقدینگی صنعت داروسازی 
تشدید خواهد شد؛ زیرا، بررسی ها نشان می دهد از مجموع پیش فاکتورهای 
صادر شده بیش از ۶۰ درصد عمل نشده و شرکت های دارویی نقدینگی 
برای گشایش ارزی ندارند.« واعظ مهدوی افزود: »اگر ارز دارو آزاد شود، 
به نفع واردکنندگان خواهد بود؛ زیرا، وارداتی ها معاف از قیمت گذاری 
داروهای وارداتی  قیمت  داده است  نشان  بررسی ها  به طوری که  هستند. 
در ایران، گران تر از بازار ترکیه، ژاپن، امارات متحده عربی و...، است. 
فاکتورهای واقعی صادر نمی شود؛ یعنی اگر قیمت دارو 5۰ دالر بوده باشد، 

در پیش فاکتور ۷۰ دالر می خورد. لذا، در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز 
برای آن دسته از واردکنندگان که با رانت کار می کنند، درآمد بیشتری به 
دنبال خواهد داشت؛ اما کسانی که در خدمت، صادق هستند و آن دسته 
از واردکنندگان که نیازهای واقعی کشور را تأمین می کنند و تجارت سالم 
انجام می دهند، با مشکل مواجه خواهند شد. درمجموع می توان گفت که 
این کار، سم است و بنیه صنعت داروسازی کشور ضعیف تر خواهد شد.«
وی با اشاره به ادعای کسانی که مدافع آزاد شدن ارز دارو هستند، اظهار 
داشت: »این طیف و گروه با تصور خیالی که ارز آزاد با نرخ ریالی آزاد 
همراه خواهد بود، چنین ادعایی را مطرح می کنند. درحالی که خوب می دانیم 
داروهای تولید داخل، قیمت مناسبی ندارند و اینکه دولت، توان و ظرفیت 
تعیین قیمت واقعی را داشته باشد، ندارد. اگر قرار بود قیمت داروهای 
تولید داخل واقعی شود تا اآلن می شد؛ بنابراین، چنین تصوری که دولت 
بتواند با آزاد شدن نرخ ارز دارو، قیمت داروهای تولید داخل را واقعی 

تعیین کند، محال است.«
واقعی  بر  اما  ایران  داروسازان  انجمن  هیئت مدیره  عضو  خیری،  حمید 
شدن قیمت دارو تأکید کرد و گفت: »دارو باید قیمت واقعی خود را پیدا 

کند و تا زمانی که این معضل برطرف نشده، مشکالت مختلف 
به صورت دومینووار به حوزه دارو خراب می شود.« وی افزود: 
»وقتی دارو با یارانه هایی نظیر اختصاص ارز دولتی، توزیع می شود، 
مسیر قاچاق معکوس آن هموار خواهد شد، کما اینکه در حال 
حاضر نگرانی هایی بابت قاچاق دارو از کشورمان به کشورهای 
همسایه وجود دارد.« عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران 
تأکید کرد: »دارو باید در قالب ارز نیمایی به دست مصرف کننده 
برسد ولی معنای این خواسته، آن نیست که گرانی دارو به مردم 
و مصرف کننده منتقل شود، بلکه باید از ساختارهای بیمه گر یا 
سایر ابزارها و راهکارهای مناسب، برای جلوگیری از ایجاد فشار 

بر بیماران استفاده کرد.«
احمد شیبانی، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
ایران هم با عنوان این مطلب که در حال حاضر فقط برای ماده 
مؤثره تولید دارو ارز ۴2۰۰ تومانی پرداخت می شود، گفت: »بقیه 
مواد مورد نیاز تولید دارو با ارز نیمایی تأمین می شود.« وی در 
واکنش به قاچاق داروی ایرانی به آن سوی مرزها، به سهمیه بندی 
برخی اقالم دارویی اشاره کرد و افزود: »سهمیه بندی برخی داروها، باعث 
می شود مصرف کاذب در کشور ایجاد شود. ضمن اینکه می توان به جای 

واردات داروی »برند«، داروی ژنتیک وارد کرد.«
عباس کبریایی زاده، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
ایران نیز با انتقاد از سیاست تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی به دارو، گفت: 
»این سیاست مفسده انگیز است؛ زیرا، ارزش این ارز در بازار آزاد سه 

برابر است و در نتیجه زمینه بروز فساد در تجارت را فراهم می آورد.«
وی با اشاره به قاچاق داروی ایرانی به آن سوی مرزها و کشورهای همسایه، 
افزود: »مشکلی که وجود دارد، این است که دولت به داروی وارداتی ارز 
۴2۰۰ تومانی می دهد، اما صنعت داخلی فقط برای ماده مؤثره ارز دولتی 
می گیرد و بقیه نیازهای تولید دارو از طریق ارز آزاد تأمین می شود و همین 
مسئله باعث شده تا هزینه های تولید دارو در داخل بیشتر از قیمت فروش 
آن شود.« کبریایی زاده ادامه داد: »ما از همان روز اول به دولت پیشنهاد 
دادیم که ارز ۴2۰۰ تومانی به دارو ندهد، در عوض مابه التفاوت آن را به 
بیمه ها بدهد تا صنعت بتواند دارو را به قیمت واقعی بفروشد و بیمه نیز 

از مردم حمایت کند.«

استدالل موافقان و مخالفان تولید دارو با ارز آزاد؛

سرنوشتقیمتداروچهمیشود؟


