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تایید و تکذیب کمبود ۴۰۰ قلم دارو در کشور از سوی مسئوالن

به دنبال ارائه آماری مبنی بر کمبود 35۰ تا 
۴۰۰ قلم دارو در کشور از سوی سازمان 
هالل احمر، سخنگوی سازمان غذا و دارو 
در خصوص آخرین وضعیت بازار دارویی 
کشور، گفت: »آمار اقالم کمبود دارویی 
کشور حدود یک سوم زمان مشابه سال 
گذشته است و در مناطق مختلف کشور 

به 19 تا ۲1 قلم می رسد.«
پیروی،  محمودرضا  سپید،  گزارش  به 
حضور  با  هالل احمر  جمعیت  دبیرکل 
در خبرگزاری ایسنا در خصوص میزان 
داروخانه های  در  دارویی  کمبودهای 
بررسی های  »طبق  بود:  گفه  هالل احمر 
انجام شده و مشاهدات عینی حدود 35۰ 
کشور  در  دارویی  کمبود  قلم   ۴۰۰ الی 
هالل احمر  داروخانه های  و  دارد  وجود 

هم از این کمبود متاثر هستند.«

هالل احمر مرجع پایش 
کمبودهای دارویی نیست

کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا 
و دارو اما در واکنش به اظهارات این مدیر 
کمبودهای  فهرست  درمورد  هالل احمر 

دارویی، با غیرکارشناسانه خواندن این اظهارات، به ایسنا 
گفت: »مرجع نظارت و پایش کمبودهای دارویی، اداره 
کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و داروست که 
از منابع چندگانه بازار دارویی کشور را رصد می کند. 

از طرفی تعریف کمبود دارویی هم مشخص است.«
وی افزود: »اینکه برند خاصی از داروی خاصی در بازار 
یا زنجیره داروخانه های متصل به یک  نباشد  موجود 
سازمان، داروهایی را به اندازه کافی نداشته باشد و یا 
اقالم تک نسخه ای و خارج از فهرست دارویی کشور 
نباشند، هیچ کدام به منزله  بازار  انواع مکمل ها در  و 
ضرورت ورود این اقالم به فهرست دارویی کشور نیست.«
جهانپور ادامه داد: »ماموریت داروخانه های سازمانی و 
دولتی و غیرخصوصی ازجمله داروخانه های هالل احمر 
باید باز تعریف شود. در شرایطی که بخش خصوصی با 
بیش از 1۲ هزار داروخانه در اقصی نقاط کشور درحال 
ارائه خدمات دارویی است، داروخانه های غیرخصوصی 
باید به سمت برداشتن بار زمین مانده بروند. ارائه داروهایی 
که به طور همزمان در بخش خصوصی ارائه می شود، 
نوعی بنگاه داری بدون وجه است و این داروخانه ها 

باید به فلسفه وجودی خود بازگردند.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: »توزیع مدیریت 
شده دارو با نظارت سازمان غذا و دارو تداوم خواهد 
یافت و نیاز یک تا دوماهه داروخانه ها با تشخیص و 
برآورد معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم 

پزشکی و بر اساس روند مصرف گذشته و نه صرفا 
بر اساس درخواست و تقاضای داروخانه، با اولویت 
خواهد  قرار  داروخانه ها  اختیار  در  خصوصی  بخش 
گرفت و اجازه انباشت دارویی در نقطه ای خاص یا 

داروخانه های خاص داده نخواهد شد.«

کمبود ۳۵۰ الی ۴۰۰ قلم دارو در کشور
اما  هالل احمر  جمعیت  دبیرکل  پیروی،  محمودرضا 
چگونگی تامین داروها و آمار کمبودهای دارویی در 
داروخانه های هالل احمر را تشریح کرد. وی در پاسخ 
نقل  در  شده  ایجاد  محدودیت های  درباره  سوالی  به 
مشکالت  و  تحریم ها  تاثیر  تحت  پولی  انتقال های  و 
هالل احمر در تامین داروهای خاص و تک نسخه ای، 
گفت: »به دلیل تحریم ها، نقل و انتقال های مالی دشوار 
شده است. میزان تخصیص ارز دولتی کاهش یافته و 
هم   ... و  گمرک  از  ترخیص  ارز،  انتقال  فرآیندهای 
شرکت های  هم  طرفی  از  است.  همراه  مشکالتی  با 
اروپایی عالقه ای برای همکاری مستقیم با شرکت های 

ایرانی را ندارند.«
پیروی در عین حال به آمار و ارقام اقالم دارویی که 
توسط هالل احمر تأمین می شود، اشاره کرد و افزود: 
به  وابسته  هالل  سها  پخش  شرکت   139۷ سال  »در 
سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر تعداد ۲1۲3 قلم 
بالغ بر 853.۴۶5.9۴ بسته و در سال 1398 تعداد 1۴۰1 

قلم بالغ بر 53۶.159.13۶ بسته انواع دارو را تأمین و 
به صورت سراسری توزیع کرده است.«

دبیرکل جمعیت هالل احمر در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه هالل احمر به جز تأمین داروهای خاص و تک 
نسخه ای در تأمین داروهای دیگر هم مشارکت دارد یا 
خیر، گفت: »بله سایر داروهای مورد نیاز بیماران از طریق 
شرکت پخش سها هالل تأمین و به صورت سراسری 
توزیع می شود. همچنین حدود 18۰۰ الی ۲۰۰۰ قلم 
انواع دارو از طریق داروخانه مرکزی هالل احمر به صورت 

روزانه در اختیار بیماران قرار می گیرد.«
در  دارویی  کمبودهای  میزان  خصوص  در  پیروی 
داروخانه های هالل احمر نیز گفت: »طبق بررسی های 
انجام شده و مشاهدات عینی حدود 35۰ الی ۴۰۰ قلم 
کمبود دارویی در کشور وجود دارد و داروخانه های 

هالل احمر هم از این کمبود متاثر هستند.«
تخصیصی  ساالنه  بودجه   میزان  درباره  همچنین  وی 
هالل احمر در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: »در 
حوزه دارویی، سازمان تدارکات پزشکی و شرکت های 
تابعه خودگردان هستند و ردیف بودجه ای ندارند. به 
قابل  پزشکی  تجهیزات  و  داروها  تمامی  دلیل  همین 
واردات  و  داخلی  تولید  طریق  از  بیماران  به  عرضه 
تأمین می شود. سایر فعالیت های جمعیت هالل احمر در 
حوزه دارو در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی و 
همچنین مجتمع دارویی و درمانی هالل ایران صورت 

ماموریت هایی  با  متناسب  که  می گیرد 
بشردوستانه  کمک های  حوزه  در  که 
به آنها محول می شود، بودجه هایی در 
اختیار دارند. مشخصا در همه حوزه ها 
کمبودهای بودجه ای وجود دارد که متاثر 
هالل احمر  اما  است،  کشور  شرایط  از 
سعی می کند با توجه به شرایط موجود 
بیشترین بهره را از بودجه های فعلی ببرد.«

دبیرکل جمعیت هالل احمر درباره نحوه 
تعامل هالل با سازمان غذا و دارو در 
سفارش و تأمین داروها نیز گفت: »در 
شش ماه گذشته همکاری مناسبی بین 
به  وابسته  بازرگانی سها کیش  شرکت 
سازمان تدارکات پزشکی و سازمان غذا 
و دارو به دالیل متعددی وجود نداشته 
است، اما از دو ماه گذشته و طی برگزاری 
جلسات متعدد با سازمان غذا و دارو، 
سیاست های شرکت تعیین و همکاری ها 
بهبود یافته و در حال گسترش می باشد.«
وی افزود: »در حال حاضر مجوز واردات 
۷۰  قلم دارو )بدون وارد کننده رسمی( 
بازرگانی سها کیش واگذار  به شرکت 
شده که سال آینده تأمین و وارد کشور 
خواهد شد. سقف پذیرش بیماران تک نسخه ای افزایش 
این شرکت محول  به  تأمین داروهای خاص  یافته و 
کیش  سها  بازرگانی  شرکت  همچنین  است.  گردیده 
به صورت پیوسته در مناقصات دارویی سازمان غذا و 
دارو شرکت نموده و بعضًا برنده مناقصات می گردد. 
شایان ذکر است در سایر حوزه ها اعم از تأمین تجهیزات 
پزشکی، مکمل ها و ... نیز همکاری های مشترک وجود 
دارد. تعامل داروخانه های جمعیت هالل احمر با سازمان 
غذا و دارو هم خوب است و فعالیت آنها طبق مجوزهای 

صادره از سوی آن سازمان است.«
توضیح هالل احمر درباره آمار کمبودهای دارویی

رئیس سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر در 
باره خبر آمار کمبودهای دارویی در کشور توضیحاتی 
ارایه کرد. صفاریه با ارسال توضیحی در اصالح خبر 
مربوط به کمبودهای دارویی که از قول دبیرکل جمعیت 
هالل احمر به اشتباه به ایسنا اعالم شده بود، گفت: 

»کمبود دارو به معنای نبود دارو نیست.«
وی تاکید کرد: »اغلب این کمبودها که به اشتباه 35۰ 
برخی  به  مربوط  هم  بود،  شده  اعالم  قلم   ۴۰۰ الی 
برندهای خاص از یک دارو هستند و نه خود آن دارو. 
این کمبودها همیشه و همه جا وجود داشته و البته در 
شرایط تحریم قاعدتا مدیریت آن هم دشوارتر می شود.« 
صفاریه ادامه داد: »با این حال وضعیت دارویی کشور 

علیرغم برخی کمبودها، در شرایط مناسبی است.«

اخبــار

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه:

روند قضایی بررسی پرونده های 
قاچاق دارو تخصصی نیست

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با تاکید بر 
اینکه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید پیگیر روند 
رسیدگی به پرونده های قضایی قاچاق دارو در مراجع قضایی 
باشند، اظهار داشت: »متاسفانه روند بررسی پرونده های قاچاق 
و تخلفات دارویی در نظام قضایی کشور تخصصی نیست.«

به گزارش سپید، جالل غفارزاده در همایش مبارزه با قاچاق 
دارو در پاسخ به سوالی درباره ضرورت پیگیری رسیدگی به 
پرونده تخلفات دارویی ازجمله قاچاق دارو از سوی وزارت 
بهداشت، اظهار داشت: »پیگیری ها و روند پرونده های قاچاق 
و تخلفات دارویی در نظام قضایی کشور، به تنهایی و بدون 
ارائه  اطالعات و مداخالت ما کامال متفاوت است و تخصصی 
با اشاره به استفاده از داروی قاچاق اوستین و  نیست.« وی 
اتفاقاتی که در برخی مراکز چشم پزشکی متوجه بیماران شد، 
دارو  و  بازرسی سازمان غذا  در بخش  زمان  آن  »من  افزود: 
برخی  برای  که  مشکالتی  به  توجه  با  نامه ای  طی  که  بودم 
بیماران دریکی از مراجع چشم پزشکی افتاده بود از سازمان 
توزیع داروست خواسته شد  تامین و  متولی  دارو که  غذا و 
که این دارو آنالیز شود تا چرایی مشکل دارو مشخص شود.«
غفارزاده ادامه داد: »در بررسی و کنترل اوراق پیوست نامه، 
از  دارو  این  یافت شد که مشخص می کرد  فاکتور بی هویتی 
تهیه شده است. بدین ترتیب  کانال های غیرقانونی و قاچاق 
با اشاره  دالیل این واقعه ضمیمه پرونده شد.« وی همچنین 
به ارجاع پرونده به مراجع قضایی، عنوان کرد: »من باوجود 
ارجاع پرونده اوستین به مراجع قضایی همچنان پیگیر روند 
منع  پرونده  این  که  متوجه شدم  و  بودم  پرونده  این  بررسی 
فکر  ما  که  قضایی  سیستم  همین  در  است.  خورده  تعقیب 
ما  کار  و  تمام  چیز  همه  آن  به  پرونده ها  سپردن  با  می کنیم 

تکمیل شده است.«
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه افزود: »من 
به عنوان یک پزشک و متخصص مدیریت در اقتصاد سالمت 
و صاحب تجربه در مسائل اجرایی و با بضاعت خود مصداق 
پرونده اوستین با ماده 18 قانون پزشکی را تشخیص دادم که 
براساس این ماده 18 در زمینه دارو و تجهیزات تقلبی و قاچاق 
کسی فاعل باشد و اقدام او منتج به آسیب بیماران شود حکم 
اعدام برای این فرد دیده شده است.« وی ادامه داد: »اگرچه 
که  پرونده ای  اما  نشد،  زمینه مجاب  این  در  پرونده  بازپرس 
و  کرد  قرار صادر  بازپرس  بود  آن خورده  برای  تعقیب  منع 
موثر واقع شد و تعدادی از اطبای این مرکز پزشکی در استان 
البرز و به طور مشخص مسئول فنی آن که این داروی قاچاق 

را تهیه کرده بود محکوم شدند.«
غفارزاده با اشاره به چرایی تهیه  این دارو از مجاری غیرقانونی 
و قاچاق از سوی مسئول فنی این مرکز عنوان کرد: »مسئول 
فنی در پاسخ به چرایی تهیه این داروی قاچاق گفت که قیمت 
این دارو یک دهم داروهای موجود در بازار بوده است ضمن 
قیمت  همان  با  دارو  این  از  هم  دیگری  پزشکی  مراکز  آنکه 

تهیه کرده بودند.«
گفت:  ارومیه  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
»درمورد مصرف داروها و مکمل های ورزشی قاچاق مورد 
دیگری در کرج داشتیم که مصرف آن موجب مرگ جوانی 
شده بود اگرچه این مورد مصرف خودخواسته بوده و داروی 
اوستین توسط پزشک تجویز و برای بیمار مصرف شده است؛ 
بنابراین باید در بررسی این موضوع طبقه بندی صورت گیرد.«

غفارزاده با بیان اینکه همه قاچاقیان با هر انگیزه ای و از هر 
جایی صرف نظر از منافع باال و سود و رانت روی پاشنه نیاز 
مردم در حال فعالیت هستند. نیازی که حال یا واقعی است یا 
غیرواقعی، اظهار داشت: »بخشی از بحث قاچاق دارو و مکمل 
و امثال آن براساس نیازی است که مردم  وعوام برای ایجاد 
یا توسط پزشک و  ایجاد کرده اند و  برای خود  حس خوب 
پزشکان یا داروساز این نیاز برای بیمار ایجاد شده است پس 
در بررسی قاچاق دارو این دو مقوله باید از یکدیگر تفکیک 
شوند.« وی افزود: »داروها و اقالمی هستند که سوءمصرف 
دارند و جوان به دنبال ایجاد حس بهتر در خود در هر زمینه ای 
از آن مصرف می کردند بدون هیچگونه آگاهی از عوارض آن. 
تعدادی از اساتید اورولوژیست در آذربایجان غربی طی تحقیقی 
روی جوانانی که مکمل های ورزشی استفاده می کنند دریافتند 
آمار  ناباروری می شوند.  این جوانان درآینده دچار  اکثر  که 
ما در کشور در نازایی در حالی به میزان ۲۰ درصد است که 
در جوانانی که مکمل مصرف می کنند ۶۰ درصد است یعنی 

ناباروری آنان سه برابرزوج های معمولی است.«
قضایی  »روند  کرد:  تاکید  غفارزاده  خبر؛  سالم  گزارش  به 
و  به تنهایی  قضایی کشور  نظام  در  دارو  قاچاق  های  پرونده 
بدون اطالعات و مداخالت ما کامال متفاوت است ما موردی 
داشتیم از عزیران داروساز و در عرصه دارو فعال بودند در 
عین حال نیز بسیار کاسب. یک پکیجی را از یکی از کمپانی 
خاص شعبه اورشلیم از قبرس وارد می کند که اتفاقا این دارو 
روند  پیگیر چگونگی  ما  وقتی  و  درمی آورد  قم  شهر  از  سر 
پیگیری این پرونده در دادستانی قم شدیم متوجه شدیم که 
اصال فعل مجرمانه تشخیص داده نشده بود که با پیگیری های 
ما  قرار مجرمیت صادر و روند رسیدگی به این پرونده بسیار 

کرد.« تغییر 

رقم دقیق کمبود دارو در کشور چقدر است؟

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »به طورکلی می توان گفت که یک 
قلم داروی وارداتی، 1۰.۷ برابر داروی تولید داخل ارزبری دارد.«

به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با فارس، با بیان 
اینکه خوشبختانه در حال حاضر کمبود جدی در زمینه داروی مورد 
نیاز مردم وجود ندارد، اظهار داشت: »با صف طوالنی از شرکت های 
دارویی و تجهیزات پزشکی مواجه هستیم که به دنبال رونمایی از 

محصوالت جدید هستند.«
وی درباره آخرین وضعیت تولید انسولین در کشور، توضیح داد: 
»امیدواریم بتوانیم پِن انسولین را ظرف یکی دو ماه آینده در کشور 
زیاد  ارزبری  به  اشاره  با  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس  کنیم.«  تولید 
داروهای وارداتی گفت: »در زمینه داروی انسلوین شاهد باالترین 
میزان ارزبری هستیم و به طورکلی می توان گفت که یک قلم داروی 

وارداتی 1۰.۷ برابر داروی تولید داخل ارزبری دارد و اگر توان تولید 
ما پس از انقالب تقویت نشده بود، باید تمام درآمد نفتی را صرف 

تأمین دارو می کردیم.«
با اشاره به ایجاد کانال مالی سوئیس برای تأمین داروی  شانه ساز 
بیماران ایرانی گفت: »ما چند سال قبل مبلغی را به سوئیس فرستادیم، 
اما مانع تراشی آمریکا باعث شد تا شرکت مورد نظر نتواند پول را 
دریافت کند، اما طی روزهای گذشته اجازه داده که مبلغی از این 
پول برداشته شود و چند قلم دارو به دست بیماران ما برسد و آنها با 
پروپاگاندای رسانه ای اعالم کردند که تحریم دارو برداشته شده است.«
وی در پایان گفت: »همین امر چهره واقعی کشور آمریکا را نمایان کرد، 
به دلیل اینکه آنها بارها اعالم کرده بودند دارو و غذا تحریم نیست، 

اما آنها از هر ابزاری برای ضربه زدن به بیماران استفاده می کنند.«

رئیس سازمان غذا و دارو پاسخ داد

داروهای وارداتی چند برابر داروهای تولید داخل ارزبری دارند؟

قائم مقام رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »دستورالعمل فعالیت داروخانه ها 
در ایام نوروز ابالغ خواهد شد و اسامی این داروخانه ها از طریق رسانه ها 

اعالم می شود.«
به گزارش سپید، حسن گرجی درباره وضعیت فعالیت داروخانه ها در 
ایام نوروز توضیح داد: »همیشه قبل از آغاز ایام نوروز، بخشنامه ای در 
زمینه ساعت فعالیت داروخانه های شبانه روزی، داروخانه های استانی و 
تک داروخانه های شهرستانی تدوین و ابالغ می شود که مردم برای تهیه 

دارو با چالش مواجه نشوند.«
فعالیت  کشور  در سطح  داروخانه   8۰۰ و  هزار   15 اینکه  بیان  با  وی 

می کنند، گفت: »خوشبختانه وضعیت تعداد داروخانه ها نسبت به چند 
سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، به طوری که در گذشته این 
فواصل بین یک تا ۲ کیلومتر بود، اما امروز در هر چندصد متر شاهد 
وجود داروخانه هستیم و دیگر نیازی نیست که مردم برای تهیه دارو 

مسافت طوالنی طی کنند.«
قائم مقام رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تعداد داروخانه های فعال 
در ایام عید نیز به اندازه نیاز خواهد بود، اظهار داشت: »پس از ابالغ 
دستورالعمل،  ساعت فعالیت داروخانه ها و اسامی آنها از طریق رسانه ها 

اعالم می شود.«

قائم مقام رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد

تدوین دستورالعمل فعالیت داروخانه ها در ایام نوروز


