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عضو انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی:

تولید کنندگان  انجمن  عضو 
آزمایشگاهی  و  پزشکی  تجهیزات 
می توانند  فنی  »مسئولین  گفت: 
بروز  در  بازدارنده ای  بسیار  تأثیر 
واحدهای  در  تقلبات  و  تخلفات 
صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی 
کشور که در ارتباط مستقیم با حفظ 
سالمت مردم داشته باشند بااین حال 
در سازمان غذا و دارو با صرف نظر از 
اهمیت نقش مسئولین فنی با توجه 
به حضور مستمر و تمام وقت آنان، 
از حیث شرایط شغلی شان که ناامن، 
قراردادی و وابسته مستقیم مالی به 
کارفرما است، به آنان با دیده تحقیر 

نگریسته می شود.«
سالم  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
این  بیان  با  اسکویی  وحید  خبر، 
مطلب افزود: »این در حالی است 
که تغییر اساسی دیدگاه و رویکرد 
این  کارشناسان  و  مدیران  تمامی 
به  استانی  معاونت های  و  سازمان 
در  فنی  مسئولین  جایگاه  و  تأثیر 
صنایع غذایی، آرایشی بهداشتی و 
موجب  سالمت محور  محصوالت 
خواهد شد که ضمن آنکه بخشی 

از بار نظارتی نهادهای ناظر به طور مؤثر کاسته شود، در 
عین حال کیفیت و سالمت فراورده های صنایع مذکور و 
در نتیجه امنیت و سالمت جسمی و حتی روانی جامعه 

تضمین بهتری پیدا کنند.«
بازرسان  برخی  فعلی  شرایط  »در  داد:  ادامه  اسکویی 
به جای  به سازمان غذا و دارو  منتسب  یا کارشناسان 
این که مسئولین فنی یا مدیران کنترل کیفی شرکت های 
تأمین کننده و واحدهای صنعتی فعال در حوزه غذا یا 
آرایشی بهداشتی را همکار خویش بدانند، با جایگزینی 
رویکرد محدود کارگر- کارفرما بجای پذیرش فراگیر 
مسئول فنی به عنوان نماینده مستمر و تمام وقت نهادهای 
ناظر درآن واحد با توجه به تعهد قبل از شروع به کار 
ناظر- مسئول  نهاد  مثلث  در  دارو  معاونت غذا و  به 
فنی- کارفرما، خواه ناخواه موجب تضعیف جایگاه آنها 
امر چالش  همین  که  می شوند  تولیدی  واحدهای  در 

کوچکی نیست.«
تعاملی  درنهایت ساختار  این رویه  »ادامه  افزود:  وی 
نابهنجار را میان مسئولین فنی و شرکت های تولیدکننده 
ایجاد می کند که می تواند بسترساز بروز تقلب و تخلف 
باشد که سالمت جامعه را به طور مستقیم هدف قرار 
داده است. از سوی دیگر، یکی از نقاط ضعف، شکاف 
بین مسئولین فنی و تمامی دست اندرکاران سازمان غذا 
و دارو و معاونت های مربوطه از دیدگاه سلسله مراتب 
تا عملکرد در تمام سطوح تولید و نظارت است که 
تأثیر منفی خود را بر مقوله امنیت و سالمت جامعه 

دیر یا زود نشان می دهد.«
گفته  به  که  شرایطی  در  چرا  که  کرد  تأکید  اسکویی 

خود مدیران وزارت بهداشت، مسائل حوزه سالمت 
دستاویزی برای ایجاد جنگ روانی، تضعیف روحیه و 
بی اعتبار کردن انگیزه ها و کاستن از اقتدار ملی و تزریق 
روحیه یاس و ناامیدی در جامعه است؛ در سازمان غذا 
و دارو هنوز اصرار بر نادیده گرفتن مسئولین فنی و 
تأثیرگذاری آنان در این حوزه است!؟ حال آنکه بی راه 
نیست اگر ادعا کنیم »توجه بیشتر بر نقش این صنف 
و  ساده ترین  از  یکی  می تواند  آنان«  جایگاه  تثبیت  و 
کم هزینه ترین روش ها برای کنترل کیفیت محصوالت 

سالمت محور باشد.
شاهد  اخیر  روزهای  همین  »در  کرد:  تصریح  وی 
وزارت  ارشد  مدیران  تأکید  به رغم  برخی  که  بودیم 
بهداشت، با به راه انداختن شایعه درباره ناسالم بودن 
فراورده های بر پایه ذرت چگونه امنیت روانی جامعه 
را به سخره گرفتند. این در حالی است که اگر مردم 
بدانند افرادی تحت عنوان مسئول فنی،  نماینده و چشم 
بینا و حساس جامعه و نهادهای ناظر در شرکت های 
تولیدکننده محصوالت سالمت محور هستند و از سوی 
سازمان هایی چون سازمان غذا و دارو و استاندارد و ... 
هم به خوبی حمایت می شوند، به سیستم اعتماد بیشتری 

خواهند داشت و هر شایعه ای را نخواهند پذیرفت.«
اسکویی با بیان اینکه به رغم بروز همه این مسائل در 
وزارت بهداشت معلوم نیست چرا هنوز حقوق مسئولین 
فنی زیر پا گذاشته می شود و نقش آنان جدی گرفته 
نمی شود، ادامه داد: »ناگزیر این سؤال مطرح می شود که 
زمانی که یک مسئول فنی که امنیت و پشتوانه شغلی و 
حتی در برخی موارد امنیت جانی ندارد چگونه می تواند 
با کارفرمای متخلف خود برخورد کند که ابایی از تأمین 

و عرضه مواد غذایی ناسالم آلوده به انواع سموم همچون 
آفالتوکسین، باقیمانده آفت کش ها و مواد غیرمجاز ندارد؟ 
مسئول فنی با این سازوکار ناکارآمد چگونه می تواند مانع 
از ورود این محصوالت به چرخه غذایی مردم شود؟«
این  با طرح  پارس  پژوه  کیمیا ژن  مدیرعامل شرکت 
پرسش که »با تضعیف جایگاه مسئولین فنی که می توانند 
تضمین کننده  و  ناظر  سازمان های  قدرتمند  بازوهای 
سالمت کاالهای سالمت محور باشند، در صورت بروز 
تخلفات احتمالی چه کسی یا کسانی بجای شانه خالی 
کردن باید مسئولیت عواقب و لطمه های ناشی از آن 
در جامعه را بر عهده بگیرند؟؟«، گفت: »این آسیب ها 
گاه می تواند بسیار جبران ناپذیر باشد و کوچک ترین 
تخلفی ممکن است هزینه های روانی و درمانی باالیی 
را هم به  نظام سالمت و هم به خانواده ها تحمیل کند.«
شاهد  کارخانه ها  از  برخی  در  »متأسفانه  افزود:  وی 
آن هستیم که کارفرمایان حتی به مسئولین فنی اجازه 
اعمال نظر در خط تولید نمی دهند و حتی در مواردی 
اجازه ورود به خط در زمان فعالیت را از آنها سلب 
می کنند تا شاهد تخلفات نباشند و گزارشی از تولیدات 
ناسالم و غیربهداشتی آنها تنظیم نشود و این در حالی 
است که گاه کارشناسان سازمان غذا و دارو، دورادور 
آن  کنار  از  به راحتی  و  هستند  مسائل  این  در جریان 
عبور می کنند. از طرفی سازوکار سامان یافته محرمانه 
برای ثبت گزارش تخلف از طرف مسئولین فنی در 
معاونت های غذا و داروی سراسر کشور وجود ندارد.«
اسکویی تأکید کرد: »بنابراین اگر ما واقعًا به »پیشگیری 
قبل از درمان« اعتقاد داریم باید پیش از آنکه مسئولین فنی 
زیر دست و پای برخی تأمین کنندگان و تولیدکنندگان 

متخلف یا در نتیجه بی توجهی برخی 
مدیران و کارشناسان میانی سازمان 
غذا و دارو له شوند، شایسته است 
که حقوق فردی و قانونی این صنف 

به رسمیت شناخته شود.«
مستنداتی  »متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
این  می دهد  نشان  که  دارد  وجود 
در  سازمان یافته  به صورت  تخلفات 
این  حتی  ما  و  است  وقوع  حال 
مستندات را به وزیر بهداشت ارائه 
دادیم. نتیجه آنکه ایشان طی دو نامه از 
سازمان غذا و دارو خواستند که به این 
موضوع رسیدگی شود اما تاکنون هیچ 
سندی مبنی بر رسیدگی به موضوع 

وجود ندارد.«
پزشکی  تجهیزات  تولیدکننده  این 
داد:  توضیح  کشور  آزمایشگاهی  و 
»پس از دوندگی های بسیار، در حال 
حاضر سازمان غذا و دارو رسیدگی 
تثبیت  و  فنی  مسئوالن  به وضعیت 
جایگاه آنها را به یک تشکل بخش 
قدرت  که  کرده  واگذار  خصوصی 
الزم  قهریه  و  نظارتی  بازدارندگی، 
برای پرداختن به این امر و بر عهده 
گرفتن این وظیفه را ندارد. این مسئله 

کاماًل غیرقانونی است.«
اسکویی مدعی شد: »نکته دیگر اینکه به نظر می رسد در 
شرایط موجود این تشکل تالش می کند با صرف نظر از 
اولویت های اصلی، به جای پیگیری مشکالت اساسی و 
در اولویت مسئولین فنی در سطح کشور، مسائل فرعی 
مانند تأیید صالحیت مسئولین فنی و امثالهم را پیش 
بکشد و به گونه ای القا کند که انگار درصدد رفع مشکل 
است. این مسئله نه تنها حالل مشکالت مسئولین فنی 
امنیت محصوالت سالمت محور در حوزه  و تضمین 
احتمال  این  بلکه  نیست  بهداشتی  و  آرایشی  و  غذا 
وجود دارد که سالمت جامعه به نفع فرد یا افرادی به 

مخاطره جدی بیفتد.«
وی تأکید کرد: »در چنین شرایطی به نظر می رسد که 
الزم باشد مدیران ارشد وزارت بهداشت ازجمله مقام 
محترم وزارت به این موضوع ورود و به آن رسیدگی 
جدی و فوری کنند زیرا در غیر این صورت، همان 
بازرسان و مدیران میانی که بعضًا متخلف هستند، کل 

سیستم سالمت کشور را دچار اختالل می کنند.«
اسکویی تصریح کرد: »این خواسته بزرگی نیست که 
با  تدابیری ویژه و  با  متولیان نظام سالمت  مدیران و 
نظارت دقیق بر تأمین کنندگان کاالهای سالمت محور که 
در همه جای جهان زیر ذره بین های نهادهای متولی و ناظر 
مشغول به فعالیت هستند، بخشی از سالمت جامعه را که 
درگیر و متأثر از نقص عملکردی این حوزه است تأمین و 
تضمین کنند و بدین ترتیب از سرعت شیوع بیماری های 
غیر واگیر ازجمله انواع سرطان ها، بیماری های قلبی و 

عروقی و بیماری های گوارشی و ... بکاهند.«

اخبــار

رئیس سازمان غذا و دارو:

تسریع در تولید واکسن های مورد 
نیاز کشور ضروری است

رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به عقب ماندگی کشور در 
زمینه تولید واکسن، بر اهمیت استفاده از شرکت های قدیمی، 
جدید و دانش بنیان برای جبران این عقب ماندگی ها تأکید کرد 
یک  کشور  نیاز  مورد  واکسن های  تولید  در  »تسریع  گفت:  و 

ضرورت است.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز با بیان اینکه واکسن یکی 
از بخش های ارزبر کشور است، اظهار کرد: »بسیار دیر به این 
بخش مهم و بنیادی در کشور پرداخته شده است و باید زودتر 
در این بخش ورود پیدا می کردیم تا نیاز داخلی را در این مورد 

برطرف کنیم.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر شرکت های دانش بنیان متعددی 
انتقال دانش  یا از طریق  با استفاده از دانش فنی داخلی خود 
فنی خارجی به این موضوع ورود کرده و در حال برنامه ریزی 
برای سرعت دادن به تولید واکسن های مورد نیاز کشور هستیم.«

رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد: »امیدوارم طبق برنامه ریزی های 
انجام شده، طی دو یا سه سال آینده واردات واکسن را به حداقل 
رسانده و بخش اعظم آن را در داخل تولید کنیم. تفاهم و همکاری 
بسیار خوبی بین وزارت بهداشت، معاون فنی ریاست جمهوری و 
شرکت های دانش بنیان در حال انجام است و سازمان غذا و دارو 
در بخش ریگالتوری یا نظارت و تسهیلگری ورود کرده است.«
اکید داده اند  شانه ساز گفت: »وزیر بهداشت دراین باره دستور 
همچنین  و  واکسن  و  دارو  قدیمی  تولیدکنندگان  کمک  به  تا 
تولیدکنندگان جدید و دانش بنیان در این حوزه، بتوانیم کشور 

را بی نیاز کنیم.«
وی اظهار داشت: »در حوزه واکسن عقب ماندگی زیادی داریم 
و باید حرکت همه جانبه ای را انجام دهیم؛ این گونه نیست که 
محصوالت قدیمی ارزش تولید نداشته باشند، بلکه آن ها هم 
در حال  برنامه ریزی ها  طبق  این ها  همه  و  دارند  تولید  ارزش 

پیش رفتن هستند.«
یا  دانش بنیان هم خواسته  »در شرکت های  داد:  ادامه  شانه ساز 
ناخواسته ممکن است عدم توفیق هایی وجود داشته باشد. ممکن 
است شرکتی علی رغم تمام تالش خود نتواند دارویی تولید کند، 
بر این اساس نباید همه تخم مرغ های خود را در یک سبد بگذاریم 

و از شرکت های جایگزین دیگر هم استفاده کنیم.«
رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد: »وقتی شانس موفقیت تولید 
یک واکسن پایین است نباید آن را فقط به یک شرکت واگذار 
کنیم بلکه باید شرکت های دیگر را نیز به بازی بگیریم تا اگر 
شرکت ها  دیگر  کند  پیدا  دست  موفقیت  به  نتوانست  شرکتی 
بتوانند از شانس الزم برای موفقیت برخوردار شوند.« وی یادآور 
شد: »در مورد تخلف در حوزه تولید واکسن به عنوان سازمان 
غذا و دارو بی اطالع نیستیم و اقدامات خاصی را در این حوزه 

انجام می دهیم.«

دبیر کل جمعیت هالل احمر تشریح کرد؛

سهم هالل در واردات داروهای خاص
دبیر کل جمعیت هالل احمر با اشاره به نقش این سازمان در 
واردات دارو، گفت: »هالل احمر عمدتًا داروهای خاص مورد 

نیاز بیماران خاص را از خارج از کشور وارد می کند.«
به گزارش سپید، محمودرضا پیروی در گفت وگو با ایسنا،  درباره 
وضعیت تأمین دارو از سوی هالل احمر با وجود تحریم های 
هم  و  بهداشت  وزارت  هم  گفت:  کشورمان،    علیه  آمریکا 
هالل احمر جمهوری اسالمی هر دو در تأمین داروهای مورد 

نیاز کشور سهیم هستند.«
وی با بیان اینکه هالل احمر عمدتًا داروهای خاص مورد نیاز 
بیماران خاص را از خارج از کشور وارد می کند، افزود: »البته 
برخی از این اقالم را هم وزارت بهداشت تأمین می کند؛ بنابراین 
تجهیزات  و  می کنیم  وارد  را  خاص  بیماران  داروهای  برخی 
بیماران  برای  هم  را  همودیالیز  صافی  مانند  پزشکی  مصرفی 

خاص تولید می کنیم.«
راه  سر  بر  تحریم ها  که  محدودیت هایی  به  اشاره  با  پیروی 
واردات داروی بیماران ایجاد کرده است،   تأکید کرد: »مهم ترین 
انتقاالت و  مشکلمان در تحریم ها این است که اجازه نقل و 
تبادالت پولی داده نمی شود و به همین دلیل در مواقعی ممکن 
است در واردات دارو هم دچار مشکل شویم. چنین تحریم هایی 

واقعًا ظالمانه است.«
این  بودجه ای  وضعیت  درباره  هالل احمر  جمعیت  کل  دبیر 
سازمان نیز گفت: »در کشور تمام دستگاه ها ازجمله هالل احمر 
با توجه به شرایط اقتصادی خاصی که داریم، شاید نتوانند از 
نظر بودجه ای نسبت به سال های پیش رشد قابل توجهی داشته 
باشند. در این زمینه نیازمند صرفه جویی و مدیریت منابع مالی 
و انسانی است.« وی درباره درخواست بودجه ای این سازمان 
»این موضوع بحثی کارشناسی است و ردیف های  نیز گفت: 
مختلفی برای هالل احمر وجود دارد که باید در مجلس شورای 
اسالمی مطرح شود و سازمان برنامه وبودجه آن را بررسی کند.« 
پیروی اضافه کرد: »بودجه سال 1398 سازمان هالل احمر هم 

به طور کامل تخصیص داده نشده است.«

سازمان غذا و دارو عامل تضعیف جایگاه مسئولین فنی است

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »واردات واکسن آنفلوانزا در 
سالجاری نسبت به سال گذشته 3۰ درصد افزایش داشته است.«

 به گزارش سپید،  کیانوش جهانپور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با بیان اینکه آنفلوانزا هر سال قربانی می گیرد، اما هیچ سالی 
»امسال وزارت  اظهار کرد:  منتشر نمی شد،  آمار مرگ ومیر هفتگی 
بهداشت همان اطالعاتی که هفتگی برای سازمان جهانی بهداشت 

ارسال می کند، در اختیار افکار عمومی قرار داده است.«
وی ادامه داد: »سال 9۴ بیش از 2۴8 نفر در اثر آنفلوانزا در ایران فوت 
کردند در مهروموم های 95، 9۶ و 9۷ هم شدت ویروس نسبت به 
امسال به مراتب کمتر بود.« سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره 
به افزایش واردات 3۰ درصدی واکسن آنفلوانزا نسبت به سال قبل 
گفت: »پارسال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واکسن آنفلوانزا وارد کشور 

شد که از این تعداد ۴۰۰ هزار عدد در پایان زمستان امحا شد. سالیانه 
ساالنه 2۰۰ تا ۴۰۰ هزار واکسن برای گروه های در معرض خطر در 

شبکه های بهداشتی توزیع می شود.«
جهانپور ادامه داد: »در سال جاری یک میلیون و 8۶۰ هزار واکسن 
آنفلوانزا وارد کشور شد و زمان ورود واکسن به بازار دو هفته نسبت 
اما امسال به خاطر اطالع رسانی علی رغم  به سال قبل زودتر بود، 
تبلیغات ضد واکسن 55 درصد بیش از پارسال تلقیح صورت گرفت.« 
آنفلوانزا  نیست همه جامعه واکسن  قرار  »هیچ گاه  تأکید کرد:  وی 
تزریق کنند و میزان واکسن آنفلوانزا به میزان جمعیت ایران نیست، 
افراد سالم و کل جمعیت  چون ضرورتی برای تزریق واکسن در 
کشور وجود ندارند، اما برخی در تالش هستند واکسن باقی مانده در 

شرکت های تولیدکننده واکسن آنفلوانزا را به مردم ایران بفروشند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو  اعالم کرد؛

رشد ۳۰ درصدی واردات واکسن آنفلوانزا در سال جاری

الیحه بودجه 99 روز گذشته تقدیم مجلس شورای اسالمی شد و طبق 
متن منتشر شده از این الیحه، 5۴5 میلیارد تومان به عنوان یارانه دارو و 

خشک برای سال 99 پیشنهاد شده است.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، در حالی یارانه 5۴5 میلیارد تومانی برای 
دارو و شیر خشک در سال آینده پیشنهاد شده  که این رقم در سال گذشته 
بالغ بر 5۰۰ میلیارد تومان در بودجه ساالنه بوده است. بنا به اعالم سازمان 

غذا و دارو، یارانه دارو شیر خشک در سال 99 حدود 9 درصد افزایش 
خواهد داشت. همچنین ارز در نظر گرفته شده برای دارو همچنان ارز ۴2۰۰ 
تومانی است. این در حالی است که صاحبان صنایع دارویی خواستار آزاد 
شدن ارز دارو بودند. این در شرایطی است که بنابر اعالم وزیر بهداشت، 
در حال حاضر 9۷ درصد از داروهای مورد نیازمان را در داخل کشور 
تولید می کنیم و حدود 3 درصد آن وارداتی است. همچنین به اذعان وزیر 

بهداشت، در سال 139۷، 9۷ درصد داروی تولید داخل، 55۰ میلیون دالر 
و سه درصد داروهای وارداتی نیز بیش از 1.3 میلیارد دالر ارزبری داشته اند. 
بنابر اعالم رئیس سازمان غذا و دارو نیز در حال حاضر حدود 13۰۰۰ 
داروخانه در کشور وجود دارند که 12۰۰۰ مورد از آن ها، داروخانه های 
ارائه  محروم  و  برخوردار  از  اعم  مناطق  همه  در  که  هستند  خصوصی 

خدمت می کنند.

سهم دارو از یارانه  الیحه بودجه سال ۹۹


