
3
شماره 1584 6 بهمن 1398

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو :

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو گفت: »ورود برخی داروهای 
تولید داخل و وارداتی به فهرست  دارویی 

کشور )IDL( فعال ممنوع است.«
مهرعلیان  غالمحسین  سپید،  گزارش  به 
در جلسه کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق 
بازرگانی تهران با بیان این مطلب، برخی 
صنایع  برای  سازمان  این  سیاست های 
داروسازی در سال پیش رو را تشریح کرد.
وی درمورد شرایط فعلی ورود داروها به 
فهرست IDL گفت: »در مورد فهرست 
IDL شخصا معتقدم به هیچ عنوان نباید 
داروهای وارداتی وارد فهرست IDL  شود، 
به جز  نداریم؛  ظرفیت  به هیچ وجه  چون 
که  شود  دارویی  به  مربوط  که  مواردی 
تعادل و باالنس بازار را به طور قابل توجهی 

تحت تاثیر قرار دهد.«
وی درمورد چگونگی ورود تولید داخل به 
این فهرست نیز تاکید کرد: »درخصوص 
معتقدم  ضرس قاطع  به  داخل  تولیدات 
 IDL بایداین نوع داروها وارد فهرست
شود. چون چرخ صنعت باید بچرخد و 
در این زمینه خالقیت نیز الزم است ضمن 

آنکه هزینه های زیادی ایجاد نمی کنند. ممکن است این 
داروها در نهایت شش ماه یا یکسال بیمه نشوند؛ اما 
کم کم با شیب منطقی وارد چرخه خواهند شد زیرا این 
استراتژی برای داروهای تولید داخل حاکم است. عالوه 
بر این به زودی 5 تا 6 تا دارو ازجمله داروی فشارخون 

وارد فهرست IDL خواهند شد.«
مهرعلیان ادامه داد: »اما باید تاکید کنم در حوزه داروهای 
به هیچ وجه چنین رویکردی  آنتی بادی  های مونوکلونال 
وارداتی  چه  و  داخل  تولید  چه  داروها  این  نداریم. 
باشند قصد نداریم وارد فهرست IDL کنیم چون در 
حال حاضر برای ما ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، اما 
اگر شرایط  مملکت بهبود یافت در آینده این کار را 

انجام خواهیم داد.«

ارز دارو همچنان پابرجاست
مدیرکل داروی سازمان  غذا و دارو با اشاره به بحث 
بودجه و مشکالت آن در این حوزه، گفت: »گاه این 
بحث مطرح می شود که ما متولیان حوزه دارو در شرایط 
موجود چه کمکی به دولت می توانیم بکنیم؟ باید بگویم 
سبد  از  توجهی  قابل  بخش  دارو،  اینکه  به  توجه  با 
دلیل  به همین  را تشکیل می دهد،  بیماران  هزینه های 
نقش ما در سازمان غذا و دارو برای مدیریت مصرف 

دارو بسیار مهم جلوه می نماید.«
وی افزود: »در بحث تغییر نرخ ارز در سال آینده باید 
گفت که این بحث بسیار پیچیده ای است. طی چند هفته 
اخیر با تشکیل جلسه  کمیسیون تلفیق با حضور وزارت 
بهداشت، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و 
سازمان برنامه وبودجه، بحث مفصلی درمورد استمرار 
سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی و در نظر گرفتن 

8 هزار میلیارد تومان بودجه برقرار بود.«

مهرعلیان افزود: »در این جلسه به اجماع به این نتیجه 
رسیدیم که اگرقرار باشد به کاالیی ارز دولتی تعلق گیرد 
آن کاال باید دارو باشد. چون زنجیره تامین آن رگولیتد 
است و به راحتی به دست مصرف کننده می رسد؛ همچنین 
تایید شد که هیچ کاالیی مانند دارو وجود ندارد که 
اینقدر زنجیره تامین آن منظم و قیمت دستوری داشته 
باشد؛ ضمن آنکه نظارت کامل نیز بر قیمت گذاری آن 

وجود داشته باشد.«
ادامه داد: »به همین دلیل مصوب شد که ما ارز  وی 
4200 تومانی را باید به جایی اختصاص بدهیم که سر 
سفره مردم به راحتی یافت شود. درمورد هیچ کاالیی 
مثل دارو نیز چنین تصمیمی گرفته نشده است؛ درواقع 
اگر قرار باشد برخی کاالها از سبد ارز 4200 تومانی 

خارج شود آخرین کاال دارو خواهد بود.«
مهرعلیان با بیان اینکه پیش بینی  ما این است که سال 
99 ارز 4200 تومانی ماندگار خواهد بود، ادامه داد: 
»این ارز باقی خواهد ماند به دلیل اینکه آقای روحانی 
به طور جدی بر این قضیه تاکید کرده اند و محکم نیز 
پای این قضیه ایستاده اند؛ مگر اینکه جبر و شرایطی 

خاص وقایع را طور دیگر رقم بزند.«
وی درمورد وضعیت بیمه ها نیز اظهار داشت: »درباره 
بیمه ها باید گفت که واقعا بیمه ها با یک سبد و پکیجی 
رو به رو هستند که برای سال ها آنان را متعهد کرده و 
خروج از آن تعهدات برای بیمه ها بسیار کار سختی 
است و به هیچ وجه نمی توانند با حذف حق بیمه برخی 
داروها  این تنش اجتماعی را در جامعه ایجاد کنند. 
فرض کنید اگر داروهای OTC بخواهند از سبد بیمه ها 
خارج شوند ماکزیمم هزار میلیارد تومان منابع برای 
این  که  باشیم  داشته  توجه  اما  می شود،  آزاد  بیمه ها 
عددی برای کل سبد بیمه ها نیست که برای آن بیاییم 

با افزایش  پرداخت از جیب مردم، دسترسی بخشی از 
خانواده های نقاط محروم را از مصرف چنین داروهایی 

با محدودیت مواجه کنیم و باال ببریم.«
مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: »ما 
در حال حاضر برای واردات دو دارو به میزان 20 میلیون 
دالر یورو ارز می دهیم که مورد مصرف تنها230 بیمار 
در کشور است؛ بنابراین باید برای این موارد چاره ای 
اندیشید؛ نه اینکه دارو یا قطره  استامینوفن مورد مصرف 
مردم در مناطق محروم را از آنان بگیریم که در نتیجه 
و  دیگر  گرفتاری های  با  آنها  فرزند  تب  رفتن  باال  با 
افراد  و  نظام سالمت  برای  بیشتر  درنتیجه هزینه های 
مواجه شویم؛ بنابراین تصمیم گیری در این باره  کار 
بسیار سختی است. ضمن آنکه باید متوجه باشیم که 
بیش از این نمی توان هزینه های دارو و درمان بیماران 
خاص را که هرچند بخش کوچک از جامعه هستند، 
کاهش داد. در حال حاضر هزینه های کل سبد داروهایی 
بیماران خاص حدود 30 تا 35 درصد از کل هزینه های 
دارویی کشور شده است. فکر می کنید برای چند درصد 
از جامعه این هزینه پرداخت می شود؟ باید برای این 
مسائل فکری یا جایگزینی پیدا کرد وگرنه محروم کردن 
بخشی از جامعه که خدمت بیشتری دریافت می کنند از 

خدمات کار منطقی نیست.«
 وی با اشاره به تخصیص ارز دارو، عنوان کرد: »من 
از وضعیت ارزی دارور کشور چندین عدد و رقم را 
ارائه می دهم تا شفاف سازی کنیم که برای این کشور 
چه اتفاقی افتاده است؛ به اعدادی اشاره کنم که مربوط 
به نه ماهه نخست سال است و در دی ماه هم چندان 
اولیه  مواد  واردات  حوزه  در  نداشتیم.  ارزی  گردش 
 446 میزان  به  سال  اول  نه ماه  در   97 سال  در  دارو 
میلیون دالر تامین ارز داشتیم، اما در سال 98 در این 

بازه زمانی 568 میلیون دالر تامین ارز 
شد که شاهد رشدی حدود 30 درصد 

در این زمینه هستیم.«
 مهرعلیان ادامه داد: »ارز تخصیصی در 
در  دارویی  بسته بندی  ملزومات  حوزه 
میزان  به   97 سال  در  زمانی  بازه  این 
73 میلیون یورو بود و در سال 98 نیز 
به میزان 63 میلیون یورو بوده است که 
روندی کاهشی داشته است. در حوزه 
واردات دارو به میزان 820 میلیون یورو 
در نه ماهه سال 97 ارز اختصاص یافته 
و در سال 98 این میزان به 624 میلیون 
یورو رسیده است که بیش از 20 درصد 

کاهش یافته است.«
وی ادامه داد: »درمجموع در نه ماهه اول 
سال 97، یک میلیارد و 339 میلیون یورو 
واردات کل مصارف ارزی بوده است که 
این رقم در نه ماهه اول سال  98 یک 
میلیارد و 257 میلیون بوده است؛ ازاین رو 
براساس پیش بینی ما در بهترین حالت 
میلیارد و  ارزی ما یک  امسال مصرف 
326  میلیون یورو برای کل دارو بوده 
است که به دالر به میزان یک میلیارد و 
500 میلیون دالر می شود که در بهترین حالت فکر نکنم 
امسال درحوزه دارو این رقم به بیش از یک میلیارد و 

800 میلیون  دالر برسد.«

کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصد واردات دارو در سال۹۸
مهرعلیان با بیان اینکه واردات دارو را کاهش دادیم، 
تاکید کرد: »ما به رغم آنکه 20 تا 25 درصد واردات 
دارو را در سال 98 نسبت به سال 97 کاهش دادیم، 
اما بازار را به هم نزدیم و کمبود ایجاد نکردیم. البته 
استوک خوبی هم داریم و هیچ دارویی را از تعهد 98 
آنکه  اول  بود  امر  این  برای  دلیل  نکردیم. سه  خارج 
حرکت به سمت تولید داخل را بسیار جدی گرفتیم 
و دوم واردات داروهایی که مشابه تولید داخل داشتند 
را کاهش دادیم و در بعضی موارد بسته به نوع دارو 

به صفر رساندیم.«
وی گفت: »سوم اینکه در بسیاری از مواقع در زمینه 
سیاست گذاری خیلی از موارد سیاست های باال را کم 
کردیم. امسال من شخصا سیاست گذاری ها را خودم 
انجام دادم و به هیچ وجه اجازه ندادم مدیر برنامه ریزی 
این سیاست گذاری ها را خود انجام دهد نه اینکه در تیم 
نبودند، اما برای تک تک مولکول ها خود ورود کردم. این 
باعث شد که اقدامات تمیزی در سیاست گذاری انجام 
بدهیم و سیاست های مانده را از سبد تعهدات خارج 
کنیم؛ ضمن آنکه توانستیم مصارف ارزی را در واردات 
کم کنیم و عمدتا توجه و تاکید بر تولید داخل باشد.«
بودجه  در  که  اتفاقی  »با  کرد:  خاطرنشان  مهرعلیان 
99 افتاده است، ما چاره ای نداریم جز آنکه با همین 
دست فرمان حرکت کنیم. درواقع با این استراتژی که 
این هزینه ها  با  بتوانیم  در پیش گرفته ایم قصد داریم 

مردم گرفتار نشوند.«

اخبــار

مدیرعامل آواپزشک:

تحریم وسایل یکبار مصرف پزشکی 
جوک است

مدیرعامل شرکت آواپزشک وابسته به هیات امنای صرفه جویی 
ارزی واژه »تحریم« در وسایل یکبار مصرف پزشکی را »جوک« 

دانست.
به گزارش سپید، محمودرضا محلو در حاشیه اجالس سراسری انقالب 
صنعتی چهارم در هزاره سوم، به مهر، گفت: »اولین و بزرگ ترین 
شرکت تولیدکننده سر سوزن های پزشکی در خاورمیانه هستیم که 

توانسته ایم بازار منطقه را در اختیار داشته باشیم.«
وی با اعالم اینکه شرکت آواپزشک توانسته در حوزه تخصصی 
خود بیش از 85 درصد نیاز بازار را تامین کند، افزود: »این شرکت 
در حال حاضر به صورت تخصصی در زمینه تولید کاالهای پزشکی 

یکبار مصرف )تزریقی و نمونه برداری( فعالیت می کند.«
محلو با اشاره به تولید انواع لوله های خونگیری، سر سوزن پزشکی، 
سرنگ، آنژیوکت و اسکالپ وین، گفت: »امیدوارم بتوانیم نیاز کشور 
به پن انسولین را در داخل تامین کنیم.« وی با اشاره به صدور گواهی 
CE برای صادرات محصوالت یکبار مصرف تزریقی، افزود: »صدور 
این گواهی زمینه صادرات محصوالت ما به اروپا را فراهم می کند.« 
مدیرعامل آواپزشک ادامه داد: »نمونه های که برای دریافت گواهی 
کیفیت به اروپا ارسال کردیم تا بتوانیم صادرات به اتحادیه اروپا را 
آغاز کنیم، نشان داد که کیفیت محصوالت ما با تولیدات کشوری 
مثل آلمان برابری می کند.« وی به قیمت تمام شده محصوالت این 
صنعت اشاره کرد و گفت: »با کمک تولیدکنندگان بخش خصوصی 
توانسته ایم قیمت های تجهیزات یکبار مصرف تزریقی را کنترل و با 
افزایش کیفیت و میزان تولید صددرصد بازار داخل را بدون نیاز به 
واردات در اختیار داشته باشیم.« محلو افزود: »دو سه سالی است که 
افزایش قیمت تجهیزات یکبار مصرف پزشکی، باری بر دوش صنعت 
پزشکی کشور نداشته است.« مدیرعامل آواپزشک به صرفه جویی 
ارزی از محل تولید تجهیزات پزشکی یکبار مصرف تزریقی در 
کشور اشاره کرد و گفت: »طبق گزارش بازرس ویژه هیات امنای 
صرفه جویی ارزی، آواپزشک در 9 ماهه اول سال 98 توانسته 170 
هزار دالر و 18 میلیارد تومان صرفه جویی در خرید مواد اولیه خارجی 
داشته باشد که مشارکت بخش های تحقیق و توسعه آواپزشک و 
پتروشیمی ها سبب جدی آن بوده است.« محلو با اشاره به صادرات 
خرد آواپزشک به 16 کشور دنیا، افزود: »صادرات کالن ما به چهار 
کشور گرجستان، ترکیه، عراق و سوریه است.« محلو در ارتباط با 
آثار تحریم ها بر حوزه تجهیزات یکبار مصرف پزشکی، گفت: »در 
حوزه تخصصی ما جوک بزرگی به نام تحریم وجود دارد؛ زیرا با 
وجود متخصصین ما که موفق شده اند در دو سال گذشته پلیمرهای 
مورد نیاز را با همکاری پتروشیمی شازند در داخل تولید کنند.« وی 
افزود: »در چند سال اخیر نیاز به واردات هیچگونه مواد پلیمری 
وجود نداشته است، به طوری که در زمینه تجهیزات پزشکی یکبار 

مصرف تزریقی، توانسته ایم واردات را »تحریم« کنیم.«

هشدار وزارت بهداشت 
درخصوص مصرف شیرهای سنتی

مدیر برنامه های بهبود تغذیه در مراکز جمعی وزارت بهداشت 
گفت: »مردم از مصرف محصوالت غیر بسته بندی و فاقد مجوز 

وزارت بهداشت پرهیز کنند.«
به گزارش سپید، رضا عزتیان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران ، 
سم آفالتوکسین را یکی از سموم قارچی معرفی کرد و گفت: »سم 
آفالتوکسین در محصوالت لبنی به خصوص شیر وجود دارد، اما این 
بدین معنی نیست که مردم نباید از مصرف آن به دلیل وجود این سم 
خودداری کنند. به همین دلیل کارشناسان وزارت بهداشت همواره به 
مردم توصیه می کنند محصوالت صنعتی و بسته بندی دارای مجوز 
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دار مصرف کنند.« عزتیان افزود: 
»کارشناسان فنی در صنایع غذایی میزان آفالتوکسین محصوالت لبنی 
به خصوص شیر را به طور دقیق اندازه گیری می کنند و اگر شیری که 
از دامداری به کارخانه آورده شده و سم باالتر از حد مجاز داشته 
باشد، آن شیر عودت داده می شود.« مدیر برنامه های بهبود تغذیه در 
مراکز جمعی اضافه کرد: »متأسفانه در مواردی دیده شده که شیری 
که سمش باالتر از حد مجاز بوده و وارد چرخه توزیع نشده تحت 
عنوان محصوالت سنتی و غیربسته بندی به مردم به فروش می رسد که 
مصرف این مواد غذایی به هیچ عنوان توصیه نمی شود و مورد تایید 
وزارت بهداشت نیست.« وی ادامه داد: »استاندارد سم آفالتوکسین 
در محصوالت لبنی و به خصوص شیر در کشور حدود 60 نانوگرم 
است در صورتی که این استاندارد در اروپا 50 و حتی در آمریکا 
بسیار باالتر از استاندارد ایران و سایر کشور ها است.« عزتیان اظهار 
کرد: »بر اساس ارزیابی های به عمل آمده در زمینه خطر مصرف 
محصوالت حاوی سم آفالتوکسین، در حال حاضر میزان حد 
استاندارد این سم در حدود 60 نانوگرم است که حتی این احتمال 
وجود دارد که در سال آینده میزان حد مجاز آفالتوکسین در شیر 
افزایش یا کاهش پیدا کند.« مدیر برنامه های بهبود تغذیه در مراکز 
جمعی وزارت بهداشت تصریح کرد: »هنوز شواهدی مبنی بر مضر 
بودن مصرف محصوالت لبنی حاوی آفالتوکسین در حد مجاز پیدا 
نشده و اینگونه مسائل نباید مصرف شیر و محصوالت لبنی را تحت 
تأثیر خود قرار دهد.« وی یادآوری کرد: »متأسفانه مصرف شیر در 
بین مردم به خصوص کودکان بسیار کمتر از حد استاندارد است و 

به همین دلیل مردم نباید شیر را از سبد غذایی خود کنار بگذارند.«

داروهايآنتیبادیمونوکلونالبههيچعنوانواردفهرستدارویینميشوند

 رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی 
ایران گفت: »در تولید داروهای تحت لیسانس با برخی کمبودها رو به رو 
هستیم.؛ البته در این فضا واردات مواد اولیه سخت تر از گذشته شده، 

اما باید اشاره کرد که فعال کمبودی در تولید دارو وجود ندارد.«
 به گزارش سپید به نقل از تجارت نیوز، ناصر ریاحی در پاسخ به 
این پرسش که بنگاه های صنعتی در ماه های پایانی سال چه وضعیتی 
دارند؟ اظهار داشت: »این روزها صاحبان صنایع به طور کلی حال و 
روز خوبی ندارند. برای تکمیل زنجیره تولید صاحبان سرمایه باید 
اقالم و ماشین آالتی را از کشورهای خارجی وارد کشور کنند که 
در این زمینه با توجه به فضای سیاسی و اقتصادی فعلی مشکالتی 

وجود دارد.«

وی افزود: »البته طی سال های گذشته دولت و حاکمیت از صنایع 
به  با توجه  معتقدیم  اما  دادند؛  انجام  را  تولید داخل حمایت الزم 
ممنوعیت واردات کاالهای مشابه تولید داخل این نوع حمایت ها 
صنعت را از چرخه رقابت حذف خواهد کرد.« عضو هیات رئیسه 
اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: »امروز صاحبان صنایع بیشتر از جنبه 
مسئولیت اجتماعی در کشور فعالیت دارند، یعنی توقع آنها از سود 

حاصل از تولید کاال کاهش یافته است.«
رئیس اتحادیه وادکنندگان دارو با اشاره به وضعیت تولید دارو در 
کشور گفت: »در تولید داروهای تحت لیسانس با برخی کمبودها 
رو به رو هستیم. در این فضای واردات مواد اولیه سخت تر از گذشته 

شده، اما باید اشاره کرد که فعال کمبودی در تولید دارو وجود ندارد.«

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو:

فعال کمبودی در تولید دارو نداریم

تزریق  طرح  آغاز  از  بختیاری   و  چهارمحال  بهداشت  مرکز  رئیس 
 5 از  کشور  استان   16 با  همزمان  استان  این  در  اطفال  فلج  واکسن 

بهمن خبر داد.
به گزارش سپید، سیدراشد جزایری با اعالم این خبر، افزود: »با توجه 
واکسن  این  تامین  دنیا،  در  اطفال  فلج  واکسن  تولید  محدودیت  به 
در  طرح  این  ازاین رو  نبود.  امکانپذیر  کشور  استان های  همه  برای 
برای  نیز  امسال  استان کشور اجرا شد و   9 زمستان سال گذشته در 

سایر استان ها به مرحله اجرا گذاشته شده است.«
وی با بیان اینکه این طرح برای متولدین اول فروردین 1395 به بعد 
اجرا می شود، گفت: »این برنامه در تمامی مراکز، پایگاه ها و خانه های 
مرکز  رییس  می شود.«  اجرا  ماه   2 مدت  به  استان  سطح  بهداشت 
پیشگیری  ابزار  بهترین  اینکه  بیان  با  بختیاری  بهداشت چهارمحال و 
بیماری است، تصریح  این  بیماری فلج اطفال، واکسیناسیون علیه  از 
کرد: »واکسن فلج اطفال به دو صورت خوراکی و تزریقی تولید و 

تجویز می شود و در هر دو نوع کاربردی و موثر است.«
جزایری با بیان اینکه واکسن فلج اطفال در 6 نوبت از بدو تولد تا 
فلج  بیماری  مورد  »آخرین  داشت:  اظهار  می شود،  تجویز  سالگی   6
پاکستان  کشور  از  که  شد  گزارش   1379 سال  در  کشور  در  اطفال 
در  بیماری  این  از  موردی  هیچ  آن  از  بعد  و  بود  شده  کشور  وارد 
کشور و استان گزارش نشده و این موضوع به تایید سازمان جهانی 

بهداشت رسیده است.«

آغاز طرح واکسیناسیون فلج اطفال در ۱7 استان کشور


