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ردپایداروهایقاچاقدرداروخانهها؛

توصیه مکرر مسئوالن وزارت بهداشت به 
مردم این است که داروها و محصوالت 
سالمت محور مورد نیاز خود را فقط از 
داروخانه ها تهیه کنند، در حالی که ردپای 
قاچاق در این مکان ها هم دیده می شود.
به گزارش سپید به نقل از مهر، وجود داروی 
قاچاق یکی از معضالت گریبان گیر برخی 
از داروخانه های کالنشهرها به خصوص 
تهران است. زیرا با توجه به حجم باالی 
مراجعات مردم و بیماران به داروخانه های 
شهر تهران، همواره شاهد بروز تخلفاتی 
در برخی از داروخانه های تحت پوشش 
سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید 
این  اخیر  نمونه  ایران هستیم.  و  بهشتی 
اتفاق کشف و ضبط 2.5 میلیارد تومان 
داروی قاچاق و تاریخ گذشته در یکی 
از داروخانه های شمال شهر بوده است.

آنطور که در سایت دانشگاه علوم پزشکی 
کارشناسان  است  آمده  بهشتی  شهید 
در  دانشگاه  این  داروی  و  غذا  معاونت 
بازرسی از داروخانه ای در شمال تهران 
یک انبار دارویی غیرمجاز را کشف کردند 
که مقدار زیادی اقالم دارویی قاچاق و 

تاریخ گذشته به ارزش تقریبی 25 میلیارد ریال در آنجا 
موجود بوده است.

در همین حال شهاب الدین جنیدی جعفری، عضو هیأت 
با مهر،  تهران در گفت وگو  انجمن داروسازان  مدیره 
تهیه و عرضه داروی قاچاق در داروخانه ها را به شدت 
مورد انتقاد قرار داد و گفت: »این کار به هر بهانه ای 
این مطلب  با عنوان  باشد، پذیرفتنی نیست.« وی  که 
که سالمت مردم شوخی بردار نیست، افزود: »در بازار 
دارویی کشور شاهد هستیم که با تالش وزارت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو، کمبودهای دارویی مرتفع می شود 
و درصورتی که کمبودی هم باشد، قطعًا داروی قاچاق 

و بدون شناسنامه و اصالت حالل مشکل نیست.«
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: 
»کسانی که در این عرصه خدمت می کنند و به اصول 

اولیه اخالق پزشکی پایبند باشند، هرگز حاضر نخواهند 
شد که داروی قاچاق به دست مردم بدهند. زیرا در 
شرایطی هستیم که بیوتروریسم از هر راهی می خواهد 
به کشور آسیب بزند و داروی قاچاق هم می تواند به 

این قبیل اتفاقات ناگوار دامن بزند.«

مسئولیت عرضه داروی قاچاق با مؤسس و 
مسئول فنی داروخانه است

جنیدی با عنوان این مطلب که مسئولیت خرید و عرضه 
داروی قاچاق در داروخانه ها با مؤسس و مسئول فنی 
داروخانه است، ادامه داد: »متأسفانه بعضی از موسسین 
و مسئولین فنی داروخانه ها به ابعاد خرید دارو اشراف 
کامل ندارند و ممکن است خرید و عرضه دارو دور 
از چشم آنها انجام شود که مسئولیت آن نهایتًا بر عهده 

مؤسس و مسئول فنی داروخانه است.« وی ادامه داد: »در 
چنین شرایطی عقوبت حقوقی چنین تخلفاتی گریبان گیر 

مؤسس و مسئول فنی داروخانه خواهد شد.«
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان تهران با اشاره به 
جرایم و محرومیت هایی که برای تمامی شاغلین حرف 
»شاغلین  افزود:  است،  شده  دیده  قانون  در  پزشکی 
از  اینکه  بر  پزشکی در صورت تخلف عالوه  حرف 
طریق تعزیرات با جریمه های نقدی مواجه می شوند، 
محرومیت هایی نیز در قوانین نظام پزشکی و دادگاه های 
ویژه جرایم پزشکی برای متخلفین پیش بینی شده است 
که از سه ماه محرومیت تا یک سال و پنج سال را شامل 
می شود. همچنین محرومیت مادام العمر با توجه به نوع 
تخلف در قانون برای داروخانه متخلف دیده شده است 
که موسسین و مسؤلین فنی داروخانه نیز از این قوانین 

مستثنی نیستند.«
در  تخلفاتی  چنین  بروز  جنیدی 
کاماًل  موضوع  یک  را  داروخانه ها 
غیراخالقی دانست و گفت: »توصیه ما 
به موسسین و مسئولین فنی داروخانه ها 
این است که دارو را حتمًا از مجاری قانونی 
تهیه کنند و هیچگونه دلیلی برای وجود 
پذیرفته  داروخانه  در  غیرمجاز  داروی 
نیست. حتی اگر پزشک بخواهد دارویی 
را برای بیمار تجویز کند که خارج از 
فهرست رسمی دارویی کشور باشد، باز 
داروهایی  بخواهد  داروخانه  نباید  هم 
می شوند  وارد  غیررسمی  مسیر  از  که 

را عرضه کند.«
داروسازان  انجمن  مدیره  هیأت  عضو 
چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  تهران 
قاچاق  داروی  می شود  باعث  عواملی 
»وقتی  افزود:  شود،  پیدا  داروخانه  در 
تعادل میان عرضه و تقاضا مختل شود 
این احتمال وجود دارد که داروی خارج 
از دارونامه رسمی کشور وارد داروخانه 
شود. یعنی عدم تأمین داروهای مورد نیاز 
داروی  که  این شود  به  منجر  می تواند 

تقلبی جایگزین داروی اصلی شود.«
جنیدی با عنوان این مطلب که بازار دارویی در همه 
امان  در  تقلبی  و  قاچاق  داروی  وجود  از  دنیا  جای 
نیست، ادامه داد: »البته کمبودهای دارویی قابل مدیریت 
است و گزارشی مبنی  بر کمبود اساسی و تهدیدکننده 
دارو نداشته ایم. درواقع شرایط بازار دارویی کشور به 

نسبت مناسب است.«
در همین حال، مهدی قنادی، مدیرکل نظارت بر خدمات 
که  است  معتقد  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  سالمت 
قاچاق دارو را می توان تا حدود زیادی با نسخه نویسی 
الکترونیک کنترل کرد. وی افزود: »از طریق سامانه های 
الکترونیک می توانیم پی ببریم که چه خدماتی به بیمار 
تقاضاهای  تجویز شده و مشکالت موجود در زمینه 

القایی تا حدود زیادی برطرف می شود.«

اخبــار

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری خبر داد؛

بومی سازی ۳ واکسن حیاتی
 تا پایان سال ۹۹ 

فناوری  و  علمی  معاونت  زیست فناوری  توسعه  ستاد  دبیر 
آنفلوآنزای  واکسن  سه  تولید  بومی سازی  از  ریاست جمهوری 

فصلی، روتا ویروس و پنموکوک تا پایان سال 99 خبر داد.
با اشاره به  ایفدانا، مصطفی قانعی  به گزارش سپید به نقل از 
ورود شرکت های دانش بنیان برای تولید این سه واکسن، گفت: 
»خوشبختانه روند تولید این واکسن ها در مراحل نهایی قرار دارد 

و تا پایان سال 1۴۰1 وارد بازار خواهند شد.«
وی با اشاره به اینکه واکسن آنفلوآنزا ویروس ضعیف شده ای 
تولید  اساس  »براین  کرد:  عنوان  می شود،  بدن  وارد  که  است 
واکسن آنفلوآنزا برای اثربخشی مناسب باید مطابق با ویروس 
هر منطقه باشد. همچنین تولید بومی این واکسن ضمن اثربخشی 

بیشتر باعث صرفه جویی ارزی می شود.«
فناوری  و  علمی  معاونت  زیست فناوری  توسعه  ستاد  دبیر 
آنفلوآنزای  واکسن  تولید  اینکه  به  اشاره  با  ریاست جمهوری 
قرار  پایانی  مراحل  در  دانش بنیان  شرکت  یک  توسط  فصلی 
تا  واکسن  این  فنی  دانش  تکمیل  »مرحله  کرد:  تصریح  دارد، 
پایان امسال انجام و با وارد شدن آن به بازار 15 میلیون دالر 

صرفه جویی ارزی خواهد داشت.«
وی با اشاره به صرفه جویی ارزی ۷2 میلیون دالری ساالنه با 
تولید واکسن روتاویروس و پنوموکوک در پیشگیری از بروز 
بیماری های عفونی کودکان، خاطرنشان کرد: »این دو واکسن 
نیز در مرحله تکمیل دانش فنی قرار دارند و تا پایان سال 1۴۰1 

وارد بازار خواهند شد.«

رئیس سازمان غذا و دارو:

مردم با خیال راحت شیر و لبنیات 
مصرف کنند

آفالتوکسین  قارچ  »میزان  دارو گفت:  و  رئیس سازمان غذا 
در  و  مجاز  حد  از  کمتر  تولیدی  شیرهای  درصد   9۷ در 
لبنیات  و  شیر  راحت  خیال  با  مردم  و  است  استاندارد  حد 
مصرف کنند و مطمئن باشند اگر پنج برابر میزان کنونی هم 
از حد  کمتر  بدن  در  شیرها  آفالتوکسین  میزان  بنوشند  شیر 

است.« استاندارد 
با  گفت وگو  در  ساز  شانه  محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
ایرنا، افزود: »اطالعاتی که در روزهای اخیر در مورد میزان 
آفالتوکسین در شیرها اعالم شد، واقعا آمار نادرستی است. 
مواد  استاندارهای  همه  مرتب  طور  به  دارو  و  غذا  سازمان 
غذایی ازجمله شیر را هم در سطح تولید و هم بازار کنترل 
دارو،  و  غذا  سازمان  مرجع  آزمایشگاه  بر  عالوه  و  می کند 
را  موارد  این  نیز  پزشکی  علوم  دانشگاه های  آزمایشگاه های 

کنترل می کنند.« بازار  در سطح 
میزان  که  صنعتی  شیرهای  متوسط  »به طور  گفت:  وی 
سه  از  کمتر  بوده،  مجاز  حد  از  بیش  آنها  در  آفالتوکسین 
صنعتی  شیرهای  در  آفالتوکسین  میزان  است.  بوده  درصد 
در  و  بوده  درصد   3.5 حداکثر  سال  هر   9۷ تا   92 سال  از 
برخی سال ها  1.5 درصد بوده است که در بازار نمونه گیری 
شده و با مواردی که میزان این قارچ بیش از حد مجاز بوده 

برخورد شده است.«
شانه ساز افزود: »استاندارد میزان آفالتوکسین در ایران بسیار 
سخت گیرانه است. حداکثر میزان مجاز این قارچ در شیرها 
در ایران 1۰۰ نانوگرم در لیتر است که یک پنجم حد مجاز 

این قارچ در آمریکاست.«
وی تاکید کرد: »شیرهای تولید صنعتی در ایران کامال سالم 
مصرف  شیر  نگرانی  بدون  و  راحت  خیال  با  مردم  و  است 
کنند. سرانه مصرف شیر در ایران اکنون یک پنجم حد مطلوب 
مصرف  شیر  هم  کنونی  میزان  برابر  پنج  مردم  اگر  و  است 
کنند میزان آفالتوکسین موجود در شیرها آنقدر پایین است 

به وجود نمی آید.« برای هیچ فردی  که هیچ مشکلی 
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: »ضرر و زیان مصرف 
نکردن شیر به مراتب بیشتر از مصرف کردن آن است و کم 
بیماری ها  انواع  بروز  موجب  لبنیات  و  شیر  کردن  مصرف 
در  آفالتوکسین  میزان  اگر  می شود.  استخوان  پوکی  ازجمله 
کم  به علت  باشد  مجاز  حد  از  بیش  حتی  مواردی  در  شیر 
مصرف کردن شیر در ایران اثر تجمعی آن در افراد به قدری 

باشد.« داشته  زیانی  نیست که 
شانه ساز ادامه داد: »صنعت لبنیات یکی از صنایع بسیار موفق 
باالی  کیفیت  علت  به  هم اکنون  و  است  صادرات  زمینه  در 
شیر و لبنیات ایران این محصوالت به بسیاری از کشورهای 

همسایه و حتی اروپا و کانادا نیز صادر می شود.«
محمدحسین عزیزی، مدیر کل نظارت بر فرآورده های غذایی 
وزارت بهداشت نیز گفت: »همه شیرهایی که به کارخانه های 
صنایع لبنی می رود از دامداری های صنعتی است و هیچ موردی 
از آلودگی علوفه دام ها به آفالتوکسین را در دامداری های 
صنعتی نداریم؛ بنابراین میزان این قارچ در شیرهایی که در 

است.« اندک  بسیار  می شود،  تولید  کارخانه ها 

متخلفکیستوچگونهمجازاتمیشود؟

وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت ذخایر دارویی 
کشور گفت: »طبق آمارها امروز کمبودهای دارویی 
نسبت به زمان مشابه سال گذشته یک سوم است 
آن هم در شرایطی که شاید به جرأت بتوان گفت 
یکی از سخت ترین سال های جنگ اقتصادی بعد 

از انقالب اسالمی است.«

جامعه داروسازی به بیت المال خیانت 
نمی کند

به گزارش سپید به نقل از ایسنا، سعید نمکی 
ایثارگران و شهدای حوزه  یادواره  در سومین 
دارویی کشور گفت: »موضوعی که تردید ندارم 
شهدا از ما می خواهند این است که اگر در یک 
روزی آنها در دفاع از مرزهای جغرافیایی این 
سرزمین جانفشانی کردند، امروز تک تک ما باید 
از مرزهای پاکیزگی دفاع کنیم. ما نباید اجازه دهیم 
چه در حوزه واردات، چه در حوزه توزیع، چه 
در حوزه تولید و عرضه مردم ذره ای فکر کنند 
که جامعه داروسازی دامنش آلوده به فساد است.«
وی افزود: »من تردید ندارم جامعه داروسازی 
این مملکت دزد نمی شود، به بیت المال خیانت 
نمی کند و برای مال بیشتر، مردم را فریب نمی دهد، 
بی هویت  کاالی  نمی برد،  را  مملکت  این  ارز 
را به بیمار سرطانی نمی فروشد. بنابراین شهدا 

انتظار دارند جامعه داروسازی کشور خودش بزرگ ترین سپر برای 
دفاع از پاکیزگی در درون این جامعه شود. تردید ندارم که آرزوی 
همه شهدا این است که این مملکت در عرصه بین المللی هر روز 
سرافرازتر شود. ما امروز در عرصه تولید شرکت های دانش بنیان 
و در عرصه های گوناگون حرفه داروسازی موفقیت های به شدت 
چشمگیری به دست آورده ایم؛ بطوریکه در صنعت داروسازی و در 
تولید فرمول های جدید و های تکنولوژی یکی از کشورهای مطرح 

جهان محسوب می شویم.«

ظرفیت تولید دارو در ایران 4 تا 5 برابر نیاز کشور است
رئیس سازمان غذا و دارو نیز در این مراسم گفت: »ظرفیت تولید دارو 
چهار تا پنج برابر نیاز کشور است که این اقدام حرکت بسیار مهمی 
بود.« محمدرضا شانه ساز با بیان اینکه جامعه داروسازی در سال های 
بعد از پیروزی انقالب و در سال های جنگ  خدمات ارزنده ای را به 

کشور ارائه کرد، گفت: »در سال های جنگ ما با یک سری صنایع 
وابسته در حوزه داروسازی مواجه بودیم که صرفا کار بسته بندی 
محصوالت وارداتی را انجام می داد. در آن زمان به میزان 2۰ تا 25 
درصد اسمی تولیدکننده دارو بودیم؛ آن هم یک سری اشکال خاص 

دارویی که خیلی هم حیاتی نبود و به نیاز جبهه ها پاسخ نمی داد.«
شانه ساز تاکید کرد: بزرگان و پیشکسوتان داروسازی در سال های 
جنگ تالش زیادی کردند و نه تنها نیازهای کشور و جبهه ها را با 
دست خالی تامین کردند، بلکه زمینه توسعه، رشد و بالندگی صنعت 
داروسازی را در کشور فراهم کردند. بسیاری از اشکال دارویی که 
به عنوان اورژانس و فوریت در جبهه و جنگ نیاز بود، در آن زمان 
تولید نمی شد. ظرفیت تولیدمان چهار تا پنج برابر نیاز کشور است. 
این اقدام حرکت بسیار مهمی بود. باید توجه کرد تعلل در تامین 
اما  نیازهای دارویی مجروحان می توانست کمر جبهه ها را بشکند 
با لطف خدا و تالش داروسازان این نیازها برطرف شد و توانستیم 

سال های جنگ را با کمترین مشکل پشت سر بگذاریم.«

شانه ساز ادامه داد: »یکی دیگر از اقدامات 
داروسازان در دوران جنگ پاسخگویی نیاز 
بیماران و مجروحان حمالت ناجوانمردانه 
هیچ  که  بود  عراق  بعث  رژیم  شیمیایی 
تجربه ای در دنیا قبل از آن وجود نداشت و 
اگر چیزی هم بود بسیار مخفی، پنهان و دور 
از دسترس بود. در این زمینه  واقعًا اساتید 
بزرگواری بودند که با کمک جوانان توانستند 
راه شناسایی عوامل شیمیایی و درمان آن ها 

را به دست آورند.«
وی همچنین گفت: »نهایتًا حضور داروسازان 
در جبهه های نبرد حق علیه باطل از دیگر 
اقدامات داروسازان بود. کسانی بودند که حتی 
تا حد فرمانده گردان و فرمانده بهداری سپاه 
و... هم پیش رفتند و خدمات بسیار ارزشمندی 
را انجام دادند. این خدمات و فرهنگ همچنان 
در بین داروسازان کشور ادامه دارد؛ خدماتی 
که در حال حاضر از سوی داروسازان ارایه 

می شود، خدماتی یگانه است.«
رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: »امروز 
یکی از حوزه هایی که توانسته است اقتصاد 
مقاومتی رو بسیار بسیار پیشتر از بخش هایی 
که در کشور علیرغم اینکه دانش بنیان است 
و  بسیار سخت و دشوار است، محقق کند 
و بسیاری از شعارها و منویات و فرمان مقام معظم رهبری را در 
حوزه اقتصاد مقاومتی جامعه عمل بپوشاند، جامعه داروسازی کشور 
است. به عنوان یک کارشناس می گویم که اکنون این توانمندی را 
داریم که هر داروی جدیدی که پزشکان ما احساس نیاز به آن کنند 
را ظرف دو سال تولید کنیم. اینکه چند درصد از داروها را وارد 
می کنیم، اقالم بسیار کم مصرفی است که تولید آنها توجیه اقتصادی 
ندارد و قیمت تمام شده آنها بسیار باال می رود و یا داروهایی هستند 

که بسیار جدید هستند.«
وارداتی که حدود  داروی  »درباره سه درصد  تاکید کرد:  شانه ساز 
دارد،  ارزبری  داخل  تولید  داروی  درصد   9۷ به  نسبت  برابر   2.5
مصمم هستیم که با همت جامعه داروسازی و متخصصین مان در 
بتوانیم کاری کنیم که در سال های آینده خودمان را از  دانشگاه ها 
تمام واردات بی نیاز کرده و در عرصه داروسازی یکی از کشورهای 

مطرح در جهان باشیم.«

وزیربهداشتدرسومینیادوارهایثارگرانوشهدایحوزهدارو؛

کمبودهای دارویی امروز، یک سوم سال گذشته است


