
اماواگرها از تعطیلی فهرست دارویی کشور

 علی ابراهیمی

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور تجویز 
داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران، 
تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت 
و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب 

مورد به مجازات محکوم می شود.
به گزارش سپید، بر اساس بند »پ« ماده 72 قانون 
برنامه ششم توسعه کشور فهرست رسمي دارویي 
ایران بر اساس نظام دارویي ملي کشور توسط وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حداکثر هر سه 
ماه یک بار تدوین و منتشر می گردد و تجویز داروهاي 
خارج از فهرست یاد شده، تخلف محسوب شده 
و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابي 
و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های 
مندرج در تبصره یک ماده 2٨ قانون سازمان نظام 
پزشکي جمهوري اسالمي ایران مصوب ١٣٨٣/٨/١٦ 
محکوم می شود. ازاین رو قانون ممنوعیت تجویز 
داروهای خارج از فهرست داروهای ایران بر اساس 
ماده ٨ آیین نامه اجرایی بند )پ( ماده 72 قانون برنامه 
پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی تمامی پزشکان و داروسازان را 
ملزم به تجویز دارو برای بیماران خود بر اساس 

این فهرست کرده است.
البته فهرست دارویی کشور با مشارکت متخصصان 
گروه های مختلف پزشکی در شورای بررسی و 
تدوین داروهای ایران تدوین شده و به صورت 
ادواری و در جلسات ماهانه شورای بررسی و تدوین 
داروهای ایران روزآمــد می شود. ضمناً این فهرست 
با در نظر گرفتن پیشنهادات ارائه شده برای حذف 
یا اضافه کردن دارو به فهرست روزآمده شده و به 

دو صورت الفبایی و بالینی ارائه می شود.
بنابراین اضافه شدن هر دارو به این فهرست منوط 
به تصویب آن در شورای بررسی و تدوین داروهای 
ایران است و رئیس سازمان نظام پزشکی، نماینده 
سازمان های بیمه گر، رئیس سازمان غذا و دارو در 
این شورا عضویت دارند و برخی اعضای حقیقی 
نیز با حکم وزیر بهداشت منصوب می شوند که 

عمدتاً در زمره پزشکان برجسته کشور هستند.
معیار اضافه شدن هر دارو به فهرست دارویی نیز 
بررسی آن از نظر تأثیر در سالمت و هزینه اثربخشی 
است. البته سقف هزینه دارویی که به فهرست اضافه 
می شود، برای هر یک سال عمر مفید نمی تواند از 
سه برابر سرانه درآمد ناخالص کشور بیشتر باشد. 
به طور مثال اگر برای درمان یک بیماری، یک صد 
میلیون تومان در سال نیاز باشد، این میزان از سه 
برابر درآمد ناخالص کشور بیشتر بوده و نمی تواند 
به فهرست دارویی کشور اضافه شود. البته برخی 
شرایط به طور مستثنا مربوط به بیماران خاص و 
نادر است که معموالً هزینه دارویی آنها از سه 
برابر درآمد ناخالص کشور بیشتر است، اما به دلیل 
مسائل انسانی در بسیاری از موارد داروهای آنها به 

فهرست اضافه می شود.
ضمناً داروهای بدون نسخه و داروهایی که تجویز آنها 
نیاز به رعایت شروط خاصی دارد، نیز در این فهرست 
مشخص شده است؛ بنابراین پزشکان و داروسازان 

می توانند با مراجعه بــه سایت سازمان غذا و دارو به 
نشانی http://fda.gov.ir  از آخریـن تغییـرات ایـن 
فهرسـت مطلـع شـوند. البته از آنجـا کـه تجویـز، 
توزیـع و فـروش داروهـای خـارج از »فهرسـت 
داروهای ایـران« طبـق قوانیـن و مقررات، تخلف 
پزشـکی محسـوب می شود، سـازمان غـذا و دارو 
موظف اسـت به صورت ادواری فهرست داروهـای 
ایـران و تغییـرات آن را بـه اطالع تجویزکنندگان 

داروهـا برسـاند.
البته قرار گرفتن داروها در فهرست دارویی کشور 
ربطی به تولید داخل و یا خارج بودن آنها ندارد؛ زیرا 
دارو ها نام علمی و عمومی دارند که به آن ژنریک 
می گویند و فهرست دارونامه شامل هر دو می شود 
و اینکه محل تأمین این داروها کجاست ربطی به 
فارماکوپه ندارد. ازاین رو ممکن است دارویی کاماًل 
وارداتی باشد و در این فهرست قرار بگیرد. پس 
در این فهرست علمی نام داروها قید شده و آن 
دارو می تواند با هر نام تجاری از هر منشایی وارد 
کشور شود و پزشکان آن را تجویز کنند؛ بنابراین 

واردات با این فهرست منتفی نخواهد شد. البته 
اگر دارویی به اندازه کافی و مورد نیاز کشور در 
داخل تولید شود، حداکثر تا سقف ١0 درصد برای 
واردات مجوز داده خواهد شد. همچنین ممکن 
است دارویی از فهرست دارویی در داخل کشور 
اساساً تولید نشود یا به مقدار کافی در داخل تولید 
نشود که در این صورت حجم مورد نیاز این دارو 

از خارج وارد خواهد شد.
ضمناً ورود یک دارو به فهرست با درخواست یک 
شرکت فعال دارویی، انجمن علمی و پزشک و ارائه 
مدارک و مستندات ممکن است و پس از آن دارو در 
دبیرخانه شورای بررسی و تدوین دارونامه رسمی 
کشور بررسی می شود. البته در برخی کشورها فقط 
اثربخشی مالک ورود به دارونامه است و در برخی 
دیگر مانند ایران، عالوه بر این، هزینه اثربخشی نیز 

مالک است.

این مختصری از روال قانونی تدوین فهرست داروها 
و ممنوعیت تجویز خارج از فارماکوپه بود، اما آنچه 
در این بین موجب گالیه و نقد است به روز نشدن 
این فهرست توسط وزارت بهداشت و برگزار نشدن 

جلسات شورای بررسی و تدوین داروها است.

تعطیلی یک ساله فهرست دارویی کشور
 اکبر عبدالهی اصل، عضو هیئت علمی دانشکده 
داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران و مدیرکل 
اسبق داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به تعطیلی 
یک ساله فهرست دارویی کشور، می گوید: »۹0 
وارد  قاچاق  به صورت  اآلن  که  دارویی  درصد 
بستن  با  بهداشت  وزارت  را  نیازش  می شود، 
درباره  وی  است.«  کرده  ایجاد  سیستم هایش 
دارو  »قاچاق  داشت:  اظهار  دارو  قاچاق  علت 
ناشی از تحریم نیست بلکه ناشی از خودتحریمی 
سازمان غذا و دارو است؛ زیرا فهرست رسمی 
دارویی کشور را بیش از یک سال است که تعطیل 
کردند و داروی جدید به فهرست اضافه نمی کنند. 
همچنین اجازه واردات برخی دارو هایی که در 

گذشته ثبت شده را نیز نمی دهند.«
وی افزود: »به عنوان مثال بیماری تشنجی داروی 
نفوذ  به علت  اآلن  ولی  می کرد،  اصل مصرف 
برخی افراد غیرکارشناس در رده های تصمیم گیری 
ما  نمی شود.  وارد  دارو  این  بهداشت  وزارت 
بیمار تشنجی  به یک  نمی توانیم خیلی راحت 
بگوییم دارو را عوض کن و یک داروی دیگر 
مصرف کن و اینجا بیمار مجبور می شود دارو را 

به صورت قاچاق بخرد.«
عبدالهی اصل تصریح کرد: »اآلن به مردم می گوییم 
که دارویی که مصرف می کنند، قاچاق است و آنها 
کاماًل آگاهانه و با اطالع کافی، داروی قاچاق را 
مصرف می کنند؛ بنابراین بازار سیاه تا زمانی که 
عرضه و تقاضا همسو نباشند وجود خواهد داشت.«
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کالف فارماکوپه همچنان سردرگم است

اکبر عبدالهی اصل، مدیرکل 
اسبق داروی سازمان غذا و 

دارو: امروز قاچاق دارو ناشی 
از تحریم نیست، بلکه ناشی 
از خودتحریمی سازمان غذا 
و دارو است؛ زیرا فهرست 

رسمی دارویی کشور را بیش 
از یک سال است که تعطیل 

کردند و داروی جدید به 
فهرست اضافه نمی کنند

مهدی پیرصالحی، رئیس سابق 
سازمان غذا و دارو: برخی 

از مشکالت امروز مشکالتی 
است که در سازمان غذا و 

دارو قابلیت حل شدن ندارند 
و نباید سازمان را محکوم 

کنیم. برای مثال نزدیک به 
دو سال است که فهرست 
دارویی کشور بسته شده 

است؛ لذا حل این مشکالت 
درگرو تصمیمات نهادهای 

باالدستی است
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