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گفته های قابل تامل واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سالمت ایران؛

رئیس انجمن اقتصاد سالمت ایران گفت: 
»وقتی سهم یک گروه دارویی از واردات 
352 میلیون یورو، سهم یک گروه دیگر 278 
میلیون یورو و سهم یک گروه دیگر نیز 157 
میلیون یورو است، همین شرکت ها اعالم 
می کنند که تولید داخل به صرفه نیست؛ اما 
این مبالغ در حالی به آنها اختصاص پیدا 
کرده که کشور با بحران های ارزی دست 

و پنجه نرم می کند.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، کارشناسان 
معتقدند در شرایط تحریم اختصاص787 
میلیون یورو به سه شرکت برای واردات 
دارو منطقی نبوده و باید در این شرایط 
صنعت تولید داروی کشور را تقویت کرد.
مشکالت تولید دارو در شرایط تحریم، 
و  خاص  بیماران  داروهای  کمبود 
صعب العالج، اما و اگرهای کیفیت داروهای 
ایرانی، کمبود برخی داروها و تخصیص ارز 
به صنایع دارویی ازجمله اخباری است که 
طی ماه های گذشته در رسانه های مختلف 

دست به دست شد.
دارو  واردات  میزان  دوره ای  در  هرچند 
در کشور رو به افزایش بود، اما پس از 
نشستن سعید نمکی  بر کرسی وزارت 

بهداشت قانون ممنوعیت واردات محصوالتی که تولید 
داخل دارند اجرایی و از این طریق حمایت های خوبی 
از تولید داخل صورت گرفت؛ اما به اعتقاد متخصصان 
این حوزه تولید داخل در شرایط تحریم نیازمند توجه 
بیشتری است و نمی توان تنها با شعار حمایت از کاالی 

ایرانی این صنایع را شکوفا کرد.
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سالمت 
ایران در میزگرد بررسی صنعت دارو در شرایط تحریم 
خبرگزاری فارس، به ارائه راه حل هایی برای مشکالت 
صنعت دارو و ضربات واردات بر پیکر این صنعت و 
بررسی چالش ها و موانع تولید دارو در کشور پرداخت.

افزایشوارداتبهبهانهخصوصیسازی
واعظ مهدوی در پاسخ به این سوال که وضعیت واردات 
دارو به کشور چگونه است؟ گفت: »واردات چی ها با البی 
برخی از رسانه ها تمام تالش خود را به کار گرفته اند 
تا منطق تولید را مخدوش کنند و تمرکز خود را بر 
و  گذاشته اند  واردات  برای  فرهنگ سازی  و  تبلیغات 
معموالً در تبلیغات شان عنوان می کنند که مردم ایران 
الیق بهترین کاالهای وارداتی هستند. در صورتی که 
کشورهایی مانند مالزی، کره جنوبی و ژاپن اگر امروز به 
کشورهای پیشرفته ای تبدیل شده اند دلیلش حمایت از 
تولید داخل بوده است.« وی افزود: »در حوزه دارو طی 
سال های اخیر 170 میلیون دالر واردات انجام می شد 
که امروزه این رقم به 3 میلیارد دالر رسیده است و این 

موضوع نتیجه عدم تکیه بر توان تولید داخل است.«
رئیس انجمن اقتصاد سالمت ایران با اشاره به افزایش 
داشت:  اظهار  ایرانی  خانواده های  درمانی  هزینه های 
»خانواده ها مجبورند برای تأمین این بخش از نیازهای 
روزمره هزینه های دیگر را حذف کنند. درواقع هزینه 
خانوار شهری به قیمت ثابت سال 1395 در سال 1384 
مبلغ 37 میلیون و 900 هزار ریال بوده است و در سال 
96 به 310 میلیون ریال رسیده است. یعنی به قیمت 
ثابت هزینه یک خانوار کاهش یافته است، در حالی که 
هزینه بهداشت و درمان خانوار در سال 84 مبلغ 25 
میلیون ریال بود و در سال 96 به 32 میلیون ریال رسیده 
است.« وی افزود: »هزینه دارو بخش مهمی از هزینه های 
پرداخت از جیب بیماران را تشکیل می دهد و مابه ازای 
این موضوع کل ارز مصرفی دارو در سال 84 مبلغ 500 
میلیون دالر بوده است که 200 میلیون دالر آن صرف 
واردات شده است که همین 200 میلیون دالر در سال 
97 به یک میلیارد و 600 میلیون یورو رسیده است یعنی 
اینکه این مبلغ 8 برابر شده است و واردات داروهای 
گران  قیمت فشار زیادی را به خانواده ها تحمیل کرده 

که این اتفاق به این دلیل رخ داده است.«
واعظ مهدوی ادامه داد: »وقتی سهم یک گروه دارویی از 
واردات 352 میلیون یورو، سهم یک گروه دیگر 278 
میلیون یورو و سهم یک گروه دیگر نیز 157 میلیون 
افراد اعالم می کنند که تولید  یورو بوده است، همین 
داخل به صرفه نیست؛ ولی این مبالغ در حالی به این 
شرکت ها اختصاص پیدا کرده که کشور با بحران های 

ارزی دست و پنجه نرم می کند.« وی گفت: »از سوی دیگر 
این شرکـت ها می توانند در شرایط تحریم با اعمال نفوذ 
و فشار به کشور مشکالتی را برای بیماران ایجاد کنند. 
معموالً آمریکایی ها کاالهایی را مشمول تحریم عنوان 
می کنند که نیاز روزانه افراد بوده و ما برنامه ریزی برای 
تولید آنها نداشته ایم و از سوی دیگر هیچگاه کاالهای 
لوکس را تحریم نکرده اند تا از این طریق بتوانند ارز 

زیادی را از کشور خارج کند.« 
رئیس انجمن اقتصاد سالمت ایران تصریح کرد: »مقامات 
آمریکایی صراحتاً اعالم کردند که هدف تحریم ها ضربه 
زدن به اقتصاد کشور بوده است و ما نیز با واردات بی رویه 
به روند این موضوع کمک می کنیم. به طورمثال برخی 
دارویی ها در فاراماکوپه قرار گرفتند که آزمایش های بالینی 
را طی نکردند و با باالترین قیمت به کشور وارد و به فروش 
می رسند به دلیل اینکه منافع برخی از افراد از این طریق 
تأمین می شود و همین شرکت ها با این روند هزینه های 
خانوار را افزایش داده اند.« واعظ مهدوی درباره کیفیت 
داروهای تولید داخل گفت: »متأسفانه مشاهده می کنیم 
برخی شرکـت های واردکننده با فرستادن بازاریاب به 
داروخانه ها و مطب پزشکان و همچنین اجاره غرفه ها در 
داروخانه ها تالش می کنند تا القای دارو و مکمل خارجی 
را انجام دهند و بیمار را به این باور برسانند که داروهای 
ایرانی کیفیت الزم را ندارند.« وی افزود: »داروخانه ها 
به طور میانگین 15درصد از سود فروش دارو را به خود 
اختصاص می دهند و از آنجایی که داروهای خارجی 
قیمت باالتری دارند همواره سعی می کنند فروش داروهای 

خارجی را در اولویت خود قرار دهند. 
باید سازوکاری برنامه ریزی و ارائه دهیم 
که داروخانه بتوانند با فروش داروهای 
ایران سود مناسبی را به دست آورد. یک 
دارو باید بتواند پس از تولید تا دو سال 
پایداری خود را حفظ کند و همچنین 
با  مطابق  نظر حاللیت سطح خونی  از 
استانداردها باشند و اگر دارویی این دو 

مؤلفه را داشت دارو شناخته می شود.«

تولیدداخلازبینبرود،
فاجعهرخمیدهد

رئیس انجمن اقتصاد سالمت ایران در 
پاسخ به این سوال که بزرگ شدن بازار 
دارویی به چه معناست و این موضوع 
مغایر با قانون ژنریک نیست؟ گفت: »ما 
همواره طرفدار مصرف کننده هستیم و 
معتقدیم که بزرگ شدن نظام دارویی نباید 
به این معنا باشد که تنوع منجر به افزایش 
واردات شود و با پدیده شیوع مصرف  
داروهای برند در کشور مواجه شویم.«

واعظ مهدوی ادامه داد: »بزرگ شدن بازار 
دارویی طبق اصل 110 قانون اساسی باید 
انجام شود. در این قانون آمده نظام دارویی 
کشور براساس قانون ژنریک باید اجرایی شود و تنوع 
اقالم و تنوع برندها و اسامی نباید وجود داشته باشد و 
این نظام دارویی باید به این سمت و سو حرکت کند. 
ژنریک  داروهای مصرف  آمریکا 80درصد  کشور  در 
بر  اصرار  ما  هستند در صورتی که عده ای در کشور 

مصرف داروهای برند دارند.«
واعظ مهدی با بیان اینکه اگر صنعت تولید داروی داخل 
نبود ارز سرسام آوری برای تهیه دارو نیاز داشتیم، گفت: 
»متأسفانه مشاهده کردیم که یک داروی عفونی که باید 
توسط متخصص عفونی تجویز شود و قیمت آن 3 هزار 
تومان تخمین می شود را با قیمت 170 هزار تومان به 
کشور وارد کردند و هزینه های زیادی را از این طریق 
به کشور تحمیل کردند.« وی ادامه داد: »ما اعتقاد داریم 
بزرگی بازار در جایی که متخصص وجود دارد و می تواند 
داروی ژنریک را تجویز کند باید اتفاق بیافتد، اما برخی 
به بهانه بزرگ کردن بازار به دنبال افزایش سرمایه های 
این طریق ارزهای کشور را خارج  از  خود هستند و 
می کنند. این در حالی است که اگر 96 درصد داروی 
تولید داخل ما از بین برود باید 285 هزار میلیارد تومان 
برای تأمین این داروها در نظر بگیریم. این موضوع در 
حالی است که مجموع درآمدهای دولت در سال 99 به 
میزان 261 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و از 
محل درآمدهای مالیاتی 195 هزار میلیارد تومان دولت 
درآمد خواهد داشت که با از بین رفتن تولید داخل، 

فاجعه رخ می دهد.«

اخبــار

رئیسسازمانغذاودارو:

بدهیوزارتبهداشتبهداروسازان

حدود۶۰هزارمیلیاردریالاست

رئیس سازمان غذا و داروی میزان بدهی وزارت بهداشت به 
داروسازان و شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی را حدود 

60 هزار میلیارد ریال اعالم کرد.
به گزارش سپید به نقل از مهر، محمدرضا شانه ساز در نشست با 
معاونان غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران، 
میزان بدهی این وزارتخانه به داروسازان را بیش از 60 هزار میلیارد 
ریال اعالم کرد و گفت: »تاپایان سال نیمی از بدهی به داروسازان 
و شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی پرداخت می شود.«

شرکت های  اولیه  مواد  تحریم ها،  از  قبل  تا  اینکه  بیان  با  وی 
داروسازی و تجهیزات پزشکی به صورت فاینانس خریداری 
می شد، افزود: »در شرایط فعلی خریدها یا باید نقدی و یا با 
را  این مسئله مشکالتی  پرداخت صورت گیرد و  پیش  انجام 

ایجاد کرده است.«

دبیراتحادیهصادرکنندگانتجهیزاتپزشکی

تشریحکرد؛

بایدهاونبایدهایتوزیعنظاممند
تجهیزاتپزشکی

دبیر اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: »اگر شرکت های 
پخش رسمی در حوزه تجهیزات پزشکی فعال شوند، مسیر دسترسی 
بازار مصرف  به  مرکز هستند  از  دور  که  داخلی  تولیدکنندگان 

تسهیل می شود.«
به گزارش سپید، علی عماری  اله یاری در گفت وگو با فارس، با 
اشاره به مشکالتی که قاچاق تجهیزات پزشکی برای تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان این اقالم بوجود آورده، بر ضرورت توزیع نظام مند 
تجهیزات پزشکی تاکید کرد. وی گفت: »توزیع تجهیزات پزشکی 
فرآیندی است که حلقه های متعددی دارد و ضروی است نسبت 
دارد،  دنیا وجود  در  که  تجربیاتی  اساس  بر  آن،  بهینه سازی  به 
چاره اندیشی شود.« اله یاری ادامه داد: »خوشبختانه مکانیزم نظام مند 
کردن توزیع تجهیزات پزشکی، موضوعی است که در دنیا تجربه 
شده و شرکت های پخش تجهیزات پزشکی بسیار بزرگ در دنیا 
وجود دارد که به صورت تخصصی کار می کنند.« اله یاری افزود: 
»نکته مهم و قابل توجه در این میان آن است که در حوزه تجهیزات 
از دستگاه ها و تجهیزات  پزشکی، گستردگی و طیف مختلفی 
بسیار زیاد است  تنوع  اقالم مصرفی  دارد، خصوصا در  وجود 
و به همین دلیل باید با یک نگاه تخصصی، بحث بازبینی شبکه 

توزیع تجهیزات پزشکی را دنبال کرد.«
به گفته اله یاری، هرچند الگوی توزیع دارو مزیت های بسیار زیادی 
را برای حوزه سالمت داشته است که قابل تامل و توجه است 
ولی نکته اساسی این است که ساختار توزیع تجهیزات پزشکی به 
مانند دارو نیست و باید ماهیت این بازار در نحوه توزیع آن لحاظ 
شود.« وی تاکید کرد: »اگر شرکت های پخش سراسری در حوزه 
تجهیزات پزشکی به صورت رسمی و شناسنامه دار فعالیت کنند. اساس 
کار به گونه ای پایه ریزی خواهد شد که ورودی و خروجی سیستم 
توزیع کامال مشخص باشد و این موضوع می تواند آثار مفیدی در 
حوزه برنامه ریزی تامین و نیز جلوگیری از کمبود کاال داشته باشد.« 
دبیر اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی اضافه کرد: »با حرکت 
به سمت راه اندازی شرکت های توزیع رسمی در حوزه تجهیزات 
پزشکی، عالوه بر اینکه بحث رصد و ردیابی و اصالت کاالها قابل 
پیگیری و نظارت بیشتر و دقیق تر خواهد شد. حتی در بحث صادرات 
هم می توان از پتانسیل این شرکت های پخش برای توسعه صادرات 
بهره برداری کرد.« اله یاری اضافه کرد: »اگر شرکت های پخش رسمی 
و سراسری در حوزه تجهیزات پزشکی فعال شوند، مسیر دسترسی 
تولیدکنندگان داخلی که دور از مرکز هستند به بازار مصرف تسهیل 
می شود و این به معنای آن است که توسعه فعالیت های تولیدی در 
حوزه تجهیزات پزشکی در مناطق محروم و دور از مرکز، رونق پیدا 
می کند.« وی تصریح کرد: »شرکت های پخش تجهیزات پزشکی باید 
به صورت تخصصی و مبتنی بر ماهیت هر حوزه کاالیی از تجهیزات 
پزشکی به صورت مستقل بوجود بیاید و این موضوع تفاوت اساسی 
توزیع تجهیزات پزشکی با حوزه دارو است که برای موفقیت این 
پروژه باید به آن توجه ویژه کرد.« دبیر اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات 
پزشکی افزود: »ضمن اینکه ایجاد شبکه توزیع نظام مند در حوزه 
تجهیزات پزشکی که مشتمل بر شرکت های پخش رسمی و شفاف 
است، باید به گونه ای ضابطه مند و برنامه ریزی شود که با هماهنگی 

اصناف و کمک آنها پیاده سازی شود.«

اختصاص 787 میلیون یورو ارز دولتی  به سه شرکت واردکننده دارو

غذا  سازمان  سخنگوی 
»کمبودی  گفت:  دارو  و 
وجود  قلمی  انسولین  در 
در  دارو  این  و  ندارد 
منتخب  داروخانه های 
سراسر کشور بین بیماران 
توزیع  دیابت  به  مبتال 

می شود.«
به گزارش سپید، کیانوش 
با  گفت وگو  در  جهانپور 
کمبود  بر  مبنی  مجازی  فضای  در  مطرح شده  موارد  درباره  ایرنا 
انسولین قلمی، بیان کرد: »با توجه به تفاوت قیمت انسولین قلمی 
بین ایران و کشورهای همسایه و رشد قیمت آن در سال های اخیر، 

شامل توزیع کنترل شده و مدیریت شده قرار گرفته است.«

وی ادامه داد: »انسولین قلمی حتی بیش از نیاز دو تا سه ماه کشور 
تا 5   4 کنترل شده در  به صورت  استراتژیک شده و  تامین و دپو 
هزار داروخانه منتخب در سراسر کشور توزیع می شود. فهرست 
این داروخانه های منتخب قبال منتشر شده و افراد برای آگاهی از 
تلفن  شماره  با  می توانند  دارند،  قلمی  انسولین  که  داروخانه هایی 

190 وزارت بهداشت تماس بگیرند.«
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت: »اگر 
اطالعات افراد در سازمان های بیمه گر خود مبنی بر ابتال به دیابت 
ثبت شده باشد، می توانند بر حسب نیاز انسولین قلمی را دریافت 
کنند؛ بنابراین دغدغه ای برای تامین و توزیع انسولین قلمی وجود 
ندارد و اگر افراد نتوانستند این دارو را در داروخانه ای که مراجعه 
کردند دریافت کنند می توانند با شماره تلفن 190 که به صورت 24 
ساعته پاسخگو است، تماس بگیرند و از مکان داروخانه ای که این 

دارو را دارد آگاه شده و داروی خود را دریافت کنند.«

جهانپور افزود: »از طرفی فروش آزاد انسولین قلمی یا بیش از نیاز 
افراد یا فروش به افرادی که اسامی آنها در سامانه به عنوان بیمار 
مبتال به دیابت ثبت نشده باشد، مقدور نیست.« سخنگوی سازمان 
غذا و دارو اظهار کرد: »از طرف دیگر تولید داخلی انسولین قلمی 
در دستورکار قرار گرفته و در ماه های ابتدایی سال 99 امیدواریم 

که تولید دو برند انسولین قلمی در کشور انجام شود.«
سازمان  کنترل  تحت  مواد  و  دارو  مدیرکل  مهرعلیان،  غالمحسین 
غذا و دارو نیز پیش از این در همین رابطه گفته بود: »بیماران هیچ 
نگرانی بابت تامین انسولین قلمی مورد نیاز خود نداشته باشند زیرا 
به اندازه کافی تامین و توزیع شده است. انسولین به تناسب میزان 
مصرف از ابتدای فروردین تا آبان سال جاری توزیع شده است. 
حتی در آبان ماه برای جلوگیری از ایجاد کمبود میزان بیشتری به 
نسبت ماه های گذشته به بازار دارویی عرضه شده تا نیاز بازار را 

پوشش دهد.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

کمبودیدرانسولینقلمیوجودندارد

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران گفت: »15 درصد هزینه دارویی 
سازمان بیمه سالمت در بخش سرپایی در سال 97 صرف تامین داروهای 

بیماران مبتال به سرطان شده است.«
به گزارش سپید، طاهر موهبتی افزود: »در 9 ماهه اول سال 98 نیز هزینه 
دارویی تعداد 4374 بیمه شده مبتال به سرطان به مبلغ 235 میلیارد تومان 

در بخش سرپایی توسط این سازمان پرداخت شده است.«
تحت  درمانی  شیمی  داروهای  تعداد  حاضر  حال  »در  داد:  ادامه  وی 
پوشش سازمان بیمه سالمت، 181 قلم )با احتساب انواع دوزها( است 

که حدود 7.5 درصد از کل داروهای تحت پوشش این سازمان را شامل 
می شود. بخشی از هزینه این داروها از محل یارانه دارویی بیماران خاص 

و صعب العالج پوشش داده می شود.«
مدیر عامل سازمان بیمه سالمت بیان کرد: »به منظور کاهش پرداخت 
از جیب بیمه شدگان، بیش از نیمی از این داروها با سهم سازمان 90 
درصد در بخش سرپایی در اختیار بیماران قرار می گیرد. تعداد 118 قلم 
از این داروها براساس تشکیل پرونده در سامانه تایید خدمات و ارائه 
مدارک بیماری از سوی بیمه شده، ارائه می شوند.« وی افزود: »برای 

بهداشت  از سوی وزارت  12 داروی شیمی درمانی، راهنمای تجویز 
ابالغ شده و اجرای این راهنماهای تجویز از طریق سامانه تایید خدمات 

کنترل می شود.«
اطمینان  و  بیمه شدگان  راستای حفظ سالمت  »در  کرد:  بیان  موهبتی 
یافتن از اعتبار داروی دریافتی، 128 قلم از این داروها مشمول کنترل 
کد اصالت هستند که شناسه اصالت آنها با استفاده از سامانه تایید و 
اتصال به وب سرویس سازمان غذا و دارو کنترل شده و از ارائه داروی 

تاریخ گذشته یا داروی نامعتبر جلوگیری می شود.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اعالم کرد؛
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