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واکنش سازمان ملل به فوت ۱۵ کودک مبتال به بیماری »EB« در ایران؛

معاون سخنگوی سازمان ملل از همه 
تا  خواست  آمریکا  به ویژه  کشورها 
از حکم دادگاه بین المللی دادگستری 
برای رفع موانع صادر کردن دارو و 
تجهیزات پزشکی به ایران پیروی کنند.
به گزارش سپید، فرحان حق، معاون 
نشست  در  ملل  سازمان  سخنگوی 
خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره 
دادگستری  بین المللی  دادگاه  اینکه 
کشورها  که  داد  حکم  گذشته  سال 
باید موانع صادرات دارو و تجهیزات 
پزشکی به ایران را بردارند، اما اکنون 
 »EB« 15 کودک ایرانی مبتال به بیماری
به دلیل تحریم های آمریکا جان خود 
را از دست داده اند، گفت: »کشورها 

باید از این حکم تبعیت کنند.«
بنابر گزارش پایگاه اینترنتی سازمان 
ملل، وی تصریح کرد: »طبق قانون ما 
از تمام کشورهای عضو می خواهیم تا 
از احکام صادر شده از سوی دادگاه 
بین المللی دادگستری )ICJ( پیروی 

کنند.«
بر اساس این گزارش  چندی است که 
بحث کمبود پانسمان های مورد نیاز 
بیماران پروانه ای خبرساز شده و به 

گفته سیدحمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیرعامل خانه 
»EB« 15 نفر از کودکان پروانه ای به دلیل همین کمبودها 
که ناشی از تحریم های آمریکایی است، جان باختند.
تحریم ها  اعمال  از  تأسف  ابراز  با  هاشمی گلپایگانی 
بر ملزومات پزشکی بیماران EB، اعالم کرده بود که 
 EB اگر پانسمان میپلکس در اختیار کودکان مبتال به
قرار نگیرد، آنها درد شدیدی را در اندامشان متحمل 
می شوند. بیماران EB، بی نهایت به این پانسمان نیازمند 
هم  جایگزینی  درمان  آنها  برای   متأسفانه  و  هستند 
وجود ندارد. امروز در شرایط تحریم این پانسمان ها، 
مجبور هستیم از پمادهای ترکیبی و گاز وازلینه های 
چرمی استفاده کنیم، این در حالی است که تمام این 
پانسمان ها یک دهم تأثیر پانسمان میپلکس را ندارند.
بعدازاین اظهارات بود که وزارت بهداشتی ها هم نسبت 
و  دادند  نشان  واکنش  پروانه ای  بیماران  وضعیت  به 
ضمن تأیید اعمال تحریم و فشار از سوی آمریکایی ها 
اعالم  ایرانی،  بیماران  پزشکی  ملزومات  و  دارو  بر 
کردند که از راه های مختلفی دارو و ملزومات مورد 
به طوری که  کرد.  تأمین خواهند  را  بیماران  همه  نیاز 
ملزومات  و  تجهیزات  اداره  رئیس  صفوی،  حسین 
با وجود  تأکید کرد که  دارو  پزشکی سازمان غذا و 

اینکه شرکت سوئدی پانسمان مورد نیاز را به بیماران 
برای  دیگر  طریق  از  را  پانسمان  توانستیم  نمی داد، 
اساس آخرین محموله  بر همین  کنم.  تأمین  بیماران 
و  EB شده  تحویل  خانه  مردادماه  در   EB پانسمان 
محموله جدید نیز ترخیص و تا پایان آبان در اختیار 

بیماران EB قرار می گیرد.
داده که در صورت  را  نوید  این  درعین حال صفوی 
پیشرفته  تولیدکننده محصوالت   ،EB خانه  همکاری 
پانسمان که در زخم پای دیابتی و سوختگی فعالیت 
می کند، می تواند در مدت زمانی محصوالت مورد نیاز 
بیماران پروانه ای را هم تولید کند تا نیازی به کشورهای 

خارجی نداشته باشیم.

شرکتسوئدیپانسماننمیدهد
بیماری های  و  پیوند  مرکز  رئیس  شادنوش،  مهدی 
با اشاره به  ایسنا،    با  وزارت بهداشت در گفت وگو 
 ،EB بیماران  پانسمان میپلکس برای  تأمین  وضعیت 
گفت: »در این شکی نیست که تحریم های غیرانسانی 
و ناجوانمردانه آمریکا وجود دارد. آنها ادعا می کنند که 
غذا و دارو مورد تحریم قرار نگرفته، اما این دروغی 

است که از سوی آمریکایی های مطرح می شود.«

وی افزود: »بعد از پیگیری هایی که ما از طریق سفارتمان 
انجام دادیم، شرکت سوئدی که مسئول تأمین پانسمان 
نامه ای رسمی اعالم کرد  میپلکس در دنیا است، در 
که به دلیل تحریم ها نمی توانند این پانسمان ها را در 

اختیار ما قرار دهند.«
شادنوش ادامه داد: »البته با درایت و مدیریت فرزندان 
همین مملکت که تالش می کنند بیماران دچار مشکل 
و آزار نشوند، از طرق دیگر و به صورت غیررسمی 
تا  تأمین شد و  پانسمان ها  این  بود  به هر شکلی که 
که  افتاده  اتفاق  کافی  و  برنامه ریزی الزم  امکان  حد 
این پانسمان ها به مرور زمان، در اختیار بیماران قرار 
نگرانی  بیماران  و  افتاد  خواهد  اتفاق  این  که  گیرد 

نداشته باشند.«
تأکید کرد: »دست اندرکاران وزارت بهداشت و  وی 
تا  می کنند  را  تمام تالششان  وزارتخانه ای  فرا  مراکز 
سایر  درباره  بلکه   ،EB بیماران  در خصوص  نه تنها 
بیماران خاص نیز که این روزها خیلی درباره آن ها 
دچار مشکل هستیم، اذیت نشوند. با برنامه ریزی های 
انجام شده، امیدواریم مراقبت کنیم تا کمترین عوارض 
میزان  به  حاضر  حال  در  البته  شود.  بیماران  متوجه 
مورد نیاز پانسمان میپلکس داریم که البته با مقداری 

این  از  دقیق تر  استفاده  برای  تدبیر 
بیماران  می کنیم  سعی  پانسمان ها 

دچار مشکل نشود.«
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیماری های وزارت بهداشت با بیان 
به  اینکه فشار تحریم فقط محدود 
نیست،  میپلکس  پانسمان های 
که  بود  الزم  »به عنوان مثال  گفت: 
را  دیالیزمان  دستگاه های  امکانات 
همچنین  کنیم.  بروز  تدابیری  طبق 
قرار بود مراکز دیالیزمان را مقداری 
توسعه دهیم و دستگاه های فرسوده 
گذشته مان را هم با دستگاه های جدید 
جایگزین کنیم. بر این اساس برای 
واردات تعدادی دستگاه برنامه ریزی 
کردیم تا زیرساخت هایمان را تقویت 

کنیم.«

خلفوعدهاروپاییها
درتحویلدستگاههایدیالیز

شادنوش ادامه داد: »با زحمات زیادی 
ارز،  تهیه  در  و  بریم  پیش  را  کار 
انتقال ارز و ... اقداماتی انجام دادیم، 
را  پول  اینکه  با  آخر  لحظه  در  اما 
پرداخته بودیم، شرکت تأمین کننده 
اروپایی با عنوان تحریم، دستگاه ها را در اختیار ما قرار 
نمی داد. حال امروز به کوری چشم آمریکایی ها تمام 
برنامه های از قبل برنامه ریزی شده مان را انجام دادیم 
و خوشحالیم که این نوید را به بیماران دیالیزی مان 
بدهیم که راحت تر و در مراکز توسعه یافته تر خدمات 
دریافت خواهند کرد. گزارش این اقدامات را هم به 
مردم خواهیم داد. تالش می کنیم که نسبت بیمار به 
تختمان را در حوزه دیالیز کاهش می دهیم و در برخی 
مراکز که وضعیتمان مطلوب نبود با دستگاه های جدید 
وضعیتمان را بهبود خواهیم بخشید و خیالمان برای 

سال های آینده راحت تر است.«
وی با بیان اینکه این تالش ها از سوی سربازان گمنامی 
در سطوح مختلف سالمت، اتفاق می افتد که بدون ادعا 
و بی سروصدا تالش می کنند تا هم وطنانمان کمترین 
عارضه را از سمت تحریم ها داشته باشند، اظهار کرد: 
بیمار  به  حتی  که  است  آمریکایی  بشر  حقوق  »این 
خاص و بیمارانی که تجهیزات، دارو و وسایل مورد 
نیازشان مانند هوایی می ماند که افراد عادی به آن نیاز 
این  به  دارند، در راستای اهداف عجیب سیاسی اش 
انسان های نیازمند کمک، رحم نمی کند و برای آزار 

دولت ها، بیماران را هم تحت فشار قرار می دهد.«

اخبــار

رئیسسازمانغذاودارو:

داروخانههاهمکاریخوبیباطرح
نسخهپیچیالکترونیکدارند

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »با توجه به دستور وزیر بهداشت، 
امیدواریم بتوانیم برنامه نسخه پیچی الکترونیک را تا آخر آبان 
در داروخانه ها اجرایی کنیم. سرعت این کار مناسب است و 

داروخانه ها همکاری خوبی با این طرح دارند.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با ایرنا، درباره 
اجرای طرح های نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک، افزود: 
»سازمان غذا و دارو یکی از اعضای اصلی کمیته کشوری پرونده 
الکترونیک سالمت است. داروخانه ها سال هاست که این موضوع 
را آغاز کردند و آمادگی داروخانه ها برای پذیرش نسخه های 
الکترونیک اهمیت دارد.« وی بیان کرد: »در حال حاضر نسخه ها 
به صورت کاغذی به داروخانه می رود، اما داروخانه ها این نسخه ها 
وارد سیستم  انسانی  نیروی  از  استفاده  و  نرم افزار  با خرید  را 
کرده و به صورت فایل به سازمان های بیمه گر ارسال می کنند. 
خوشبختانه کار نسخه پیچی الکترونیک در داروخانه ها تسهیل 
شده، اما شرکت های نرم افزاری باید خود را به استانداردها نزدیک 
کنند.« رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به سؤالی درباره استفاده 
داشت:  اظهار  نیز  دارو  در حوزه  از ظرفیت بخش خصوصی 
»بار اصلی در حوزه دارو باید بر دوش بخش خصوصی باشد 
و دولت باید نقش هدایتگری را بر عهده بگیرد. در حوزه دارو 
از تأمین تا عرضه در تالش هستیم که کار به بخش خصوصی 
واگذار شود. وزیر بهداشت در جلسه های مختلف تالش می کند 
بخش خصوصی بیشتر پای کار باشد تا بتوانیم از ظرفیت بخش 
خصوصی استفاده کنیم. از طرفی باید نقش بخش خصوصی را 

در قسمت عرضه دارو هم بیشتر کنیم.«
بود:  گفته  به  این  از  پیش  نیز  بهداشت  وزیر  نمکی،  سعید 
زیرساخت های  می شود.  تعریف  داروخانه ها  در  »نسخه پیچی 
الزم برای نسخه پیچی الکترونیک در داروخانه ها در حال فراهم 
شدن است و طبق زمان بندی انجام شده، این اقدام در داروخانه ها 
تا آخر آبان ماه تکمیل می شود.« به گفته وزیر بهداشت طرح 
همه  در  ماه  آبان  پایان  تا  است  قرار  الکترونیک  نسخه پیچی 
داروخانه ها اجرایی شود. همچنین سعید نمکی از اجرای طرح 
نسخه نویسی الکترونیک تا پایان سال خبر داده است. طرح های 
الکترونیک در نظام سالمت پس از وزارت سعید نمکی به شکل 
جدی دنبال شده و قرار است داده های حاصل از این طرح ها 

روی بستر پرونده الکترونیک سالمت قرار بگیرد.

نظرمدیرکلاسبقدارودربارهسندجامعخدمات
سالمتدرداروخانهها؛

نظرهمهذینفعانگرفته
نشدهاست

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
در خصوص سند جامع خدمات سالمت در داروخانه ها اظهار 
داشت: »در تدوین این سند نظر همه ذینفعان گرفته نشده است.«
به گزارش سپید، اکبر عبدالهی اصل افزود: »باید قبول کنیم که 
این سند ترجمه است و در خیلی از کشورهای دنیا داروسازان 
حتی بیشتر از این موازینی که در سند ما قید شده اختیارات 
دارند و مسئولیت هایی در این قبال دارند. کمااینکه در برخی 
از ایالت های امریکا، داروساز حق تجویز هم دارد. ولی ما باید 

شرایط کشور ایران را ببینیم.«
مدیرکل اسبق دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو اضافه کرد: 
برگزار  این سند  تدوین کنندگان  در حال حاضر  که  »جلساتی 
می کنند از قبیل نظام پزشکی، معاونت درمان این جلسات را 
می توانستند قبل از تدوین و ابالغ سند این جلسات را برگزار 
کنند. بخصوص که نظرات ذینفعان داروخانه ای، گرفته نشده 
قلم  بر  افرادی دست  این سند،  در گردآورندگان  است. حتی 
بوده اند که حتی یک روز هم در داروخانه خدمت نداشته اند و 

یا داروخانه ندارند.«
که  باشد  اینطور  »نمی تواند  گفت:  درمان یاب  به  عبدالهی اصل 
از طرفی قصد دارید ارزش خدمات دارویی را باال ببرید، اما 
داروسازان را ضایع می کنید. نتیجه آن هم این شده که پزشکان 
گارد گرفته اند و مخالفت می کنند و فاصله می گیرند و یکسری 
خدماتی هم که انجام می شد، دیگر انجام نمی دهند. باید کادر 
پزشک و داروساز به عنوان عضوی از نظام درمان مکمل هم 

دیگر توانمندی های یکدیگر را نشان دهند.«

تحریم در کمین بال های شکننده پروانه ای ها 

غذایی  مکمل های  تولیدکنندگان  انجمن  عضو 
به  از ورود قاچاق مکمل های غذایی  انتقاد  با 
کشور گفت: »واردات و قاچاق بی رویه، فرصت 
نفس کشیدن را به محصوالت داخلی نمی دهد.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، امیر ردائی 
افزود: »در بازار مکمل های غذایی پتانسیل و 
توانمندی شرکت های داخلی بسیار باال است، 
مکمل های  تولیدکننده  شرکت های  از  بسیاری 
و  شده اند  اداری  کاغذبازی های  اسیر  غذایی 
نمی توانند از تمام توان تولید خود استفاده کنند.«
وی افزود: »مسئوالن سازمان غذا و دارو اعالم 
کردند که جلوی واردات مکمل ها گرفته می شود 
حال  در  اما  داد  رخ  تا حدودی  اتفاق  این  و 
حاضر با مسئله قاچاق بی رویه این محصوالت 
مواجه هستیم؛ این موضوع به دلیل رخ داده که 
واردات همین محصوالت به صورت قانونی در 
کشور وجود داشته که تشخیص کاالی قاچاق 
دشوار می شود و این محصوالت به راحتی در 
بازار آزاد به فروش می رسند، قسمت کوچک 
وارد کشور  قانونی  به صورت  این محصوالت 
شده و بخش اعظم آن در بازار قاچاق است.«

ردائی گفت: »در مواقعی مشاهده می کنیم که همین شرکت ها با 
جعل برچسب های استاندارد و اصالت کاال محصوالت خود را 
به فروش می رسانند؛ این درصورتی که است اگر یکی از اجناس 
ما برچسب نداشته باشد اجازه فروش را نداریم. یکی دیگر از 
معضالت تولید مکمل های غیرمجاز زیرزمینی است که متأسفانه 
تعجب  جای  نمی گیرد.  صورت  موضوع  این  بر  جدی  نظارت 

دارد که در حوزه مکمل ها که پیچیدگی ها و حساسیت های دارو 
باید واردکننده باشیم؟ وقتی ما توانایی تولید  را ندارند، چرا ما 
داروهای مختلف را داریم، قطعًا دانش و فناوری و توانایی تولید 

مکمل های غذایی را هم در اختیار داریم.«
کرد:  اظهار  غذایی  مکمل های  تولیدکنندگان  انجمن  عضو 
»تولیدکنندگان توانایی تولید صددرصدی مکمل ها را دارند؛ ولی 
متأسفانه یک مسئله فرهنگی در کشور ما وجود دارد و آن اینکه مردم 

کشورمان از محصوالت خارجی استقبال بیشتری 
می کنند و فکر می کنند محصوالت خارجی در 
دارند  بهتری  کیفیت  داخلی  مشابه  با  مقایسه 
درصورتی که اینطور نیست و طبق بررسی های 
انجام شده، مکمل های غذایی داخلی از لحاظ 
کیفیت، با نمونه های خارجی برابری می کنند و 
حتی در برخی موارد قابل اطمینان تر هستند.«
وی تأکید کرد: »نباید اجازه مکمل های وارداتی 
و  غذا  سازمان  مسئوالن  از  برخی  شود،  داده 
دارو شعار حمایت از تولید داخل را می دهند 
هستند.  بی توجه  موضوع  این  به  عمل  در  اما 
می کنند  تالش  خارجی  شبکه های  از  بسیاری 
کیفیت اجناس ایرانی را برای فروش محصوالت 
خود زیر سؤال ببرند و این موضوع درحالی که 
است که کاالی ایرانی تمام فیلترهای تولید را 

گذرانده اند.«
ردائی در پایان اضافه کرد: »از دیگر معضالت 
این حوزه صادرات محصوالت است، اجناس 
خارجی پس از ورود به کشور به سایر کشورها 
آزادی  واردات  که  گذشته  در  میابند؛  انتقال 
اما  بودند  فعال  در کشور  برند   30 مثال  به طور  داشت  بیشتری 
دولت اعالم کرد که جلوی واردت گرفته شده و 25 شرکت از 
این چرخه حذف شده اند، اما در حال حاضر همان 5 شرکت به 
انجام می دهند که این موضوع  اندازه 30 شرکت سابق واردات 
جای تعجب دارد، تولید مکمل های غذایی می تواند زمینه اشغال 
بسیاری از جوانان این مرزوبوم را فراهم کند، گفت: دولت در 

باید ورود جدی تری داشته باشد.« این زمینه 

عضو انجمن تولیدکنندگان مکمل های غذایی:

وارداتبیرویهوقاچاقفرصتنفسکشیدنرابهمحصوالتداخلینمیدهد


