
 ادامه از صفحه 10
مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم از 
محدودیت های فهرست دارویی گالیه مند است و 
معتقد است: »امروز دانش و فناوری باید به سمت 
تولید داروهای جدید و در مرز دانش برود ولی 
مشکلی که در این عرصه وجود دارد این است که 
فهرست رسمی دارویی کشور به گونه ای است که 

اجازه نوآوری های جدید را نمی دهد.«

آسیب بیماران از خودتحریمی در دارو
احمد قویدل، مدیرعامل کانون هموفیلی ایران هم 
نسبت به قفل شدن فهرست دارویی کشور انتقاد 
دارد و می گوید: »مسئولین سازمان غذا و دارو بدانند 
با این قفل، بیماران را از دسترسی به داروهای جدید 
محروم نموده اند.« وی اظهار داشت: »سازمان غذا و 
دارو بیش از یک سال است که چراغ خاموش قفل 
بزرگی بر فهرست داروهای مجاز کشور زده و از 
ورود نام داروهای جدید به آن خودداری می کند.« 
قویدل ادامه داد: »این خود تحریمی با چه استداللی 
انجام شده است، نمی دانیم. به نظر می رسد سازمان 
غذا و دارو به سکوت بیشتر از گردش آزاد اطالعات 
عالقه مند است؛ زیرا عاقالنه نیست در شرایطی 
که تمام تالش آمریکا متوجه قفل کردن اقتصاد 
کشورمان شده است، مدیران هم همان سیاست 

را اجرایی کنند.«
قویدل گفت: »کدام مدیری که موافق توسعه اقتصاد 
کشور است، بر درهای توسعه قفل می زند. مثال 
ساده آن در حوزه بیماری هموفیلی است. یک 
شرکت سوئیسی در شرایط تحریم های غیرانسانی 
آمریکا، دو سال است می خواهد داروی جدیدی 
را در فهرست دارویی کشور برای بیماران هموفیلی 
به ثبت برساند، اما قفلی که بر این فهرست زده 
شده بیماران هموفیلی را از یکی از پیشرفته ترین 
داروهای هموفیلی که نه تنها به رگ تزریق نمی شود 
بلکه با طول عمر یک هفته ای، یک دنیا آرامش و 
بهبود کیفیت زندگی برای بیماران به ارمغان می آورد 

محروم نموده است.«

تصمیم گیری خارج از اختیارات سازمان 
غذا و دارو است

مهدی پیرصالحی، رئیس سابق سازمان غذا و دارو 
هم تصمیم گیری در مورد فهرست دارویی کشور 
را خارج از اختیارات سازمان غذا و دارو می داند و 
می گوید: »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.«
وی با تأکید بر اینکه بسته شدن فهرست دارویی 
به شدت به ضرر صنعت داروسازی صنعت داروست، 
تصریح کرد: »در چنین شرایطی تولیدکنندگان داروی 
کشور نمی توانند داروی جدیدی را تولید کنند. درواقع 
فعاالن صنعت یا باید به تولید داروهایی که از قبل 
تولید می کردند ادامه بدهند یا باید به تولید داروهایی 
که شرکت های دیگر داخلی تولید می کنند، روی 
بیاورند. نتیجه آنکه تعداد تولیدکنندگان ما برای 
برخی اقالم دارویی به 2۵ تولیدکننده رسیده است.«
 پیرصالحی ادامه داد: »این 2۵ تولیدکننده طبیعی 
است که در ادامه وارد رقابت های منفی برای به 
دست آوردن سهم بیشتر از بازار شوند که عوارض 

آن هم برای بازار و هم برای صنعت ضرر آفرین 
است؛ اما این سیاستی است که تغییر یا اصالح آن 
در اختیار سازمان غذا و دارو نیست و خود وزارت 

بهداشت این تصمیم را گرفته است.«
وی افزود: »گرچه من دوره کوتاهی در سازمان غذا 
و دارو بودم اما می دانم که نظر کارشناسی کارشناسان 
حاضر در سازمان غذا و دارو، پیش از حضور من 
و بعد از حضور من بر بسته بودن فهرست دارویی 
کشور نیست؛ اما باید توجه داشته باشیم برخی از 
تصمیمات وزارت بهداشت در این راستا نیز متأثر 

از تحریم هاست.«
این فعال دارویی با اشاره به اینکه تحریم ها موجب 
شده که بیمه ها توان مالی الزم برای پوشش هزینه  
داروهای جدید را نداشته باشند، تأکید کرد: »با این 
حال برای همه این موانع راه حل هایی وجود دارد که 
می توان از آن مسیرها به جای بستن فهرست دارویی 
کشور وارد شد؛ اما درنهایت تصمیم وزارت بهداشت 
در شرایط فعلی بر بسته بودن فهرست است و این 

پاک کردن صورت مسئله است.«
کردن  پاک  با  »ما  کرد:  تصریح  پیرصالحی 
صورت مسئله عماًل صنعت داروسازی را تضعیف 
می کنیم؛ بنابراین باید هر چه زودتر این مشکل 
برطرف شود و داروهای جدیدی که در دنیا تولید 
شده اند وارد فهرست شود و اجازه تولید آن به 

صنعت داخلی ما داده شود.«
 وی افزود: »می توان حداقل اجازه داد دارو وارد 

فهرست شود اما اجازه واردات آن داده نشود و تنها 
به صنعت داخلی اجازه تولید بدهیم. با این حال 
امروز این اتفاق ممکن نیست و نه در زمانی که 
من در سازمان حضور داشتم و نه امروز، این اتفاق 
میسر نمی شود چون از حیطه اختیارات سازمان غذا 

و دارو خارج است.«
پیرصالحی با بیان اینکه ما امروز با تعداد زیادی 
از تولیدکنندگان داخلی در صنعت دارو مواجه 
و  تقریباً ١20 شرکت  امروز  »ما  هستیم، گفت: 

نزدیک  و  داریم  کشور  در  داروسازی  کارخانه 
به ٨0 شرکت هم به صورت قراردادی در همین 
کارخانه ها دارو تولید می کند. طبیعی است که این 
شرکت ها بخواهند فعالیت خود را گسترش دهند 
تا هم ازنظر اقتصادی بتوانند ادامه حیات خود را 
ممکن کنند و هم ایجاد اشتغال به ویژه برای قشر 
تحصیل کرده در کشور داشته باشد؛ اما با ایجاد 
محدودیت ها، موجب کوچک شدن این صنعت 
می شویم و عماًل فرصت اشتغال، رقابت و حضور 
در بازارهای بین المللی و افزایش ارزش افزوده در 

کشور را می گیریم.«
 رئیس سابق سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه طی 
یک دهه اخیر صنعت بایوتک در کشور به سرعت 

توانست وضعیت این صنعت ما را در دنیا ارتقا دهد، 
تصریح کرد: »اما با بستن فهرست دارویی چه در حوزه 
بایوتک و چه در حوزه داروهای عمومی ما عماًل 
محدود به بازارهای داخلی شده ایم و این شرکت ها 
را در رقابت ناسالم با یکدیگر قرار می دهد؛ بنابراین 
عوارض این سیاست موجب می شود که نه تنها 
صنعت داروسازی ما که کل جامعه آسیب ببیند، اما 
اگر داروسازی داروهای جدید وارد فهرست شوند 
و شرکت ها بتوانند آنها را تولید کنند و در بازارهای 
منطقه وارد شده و به صادرات بپردازند عواید آن 
هم نصیب جامعه می شود و هم صنعت پیشرفته تر 

و توسعه یافته تری خواهیم داشت.«

محدود کردن لیست دارویی؛ بزرگ ترین 
مانع توسعه صنعت

محسن دهنوی، نماینده مردم تهران در یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی هم محدود کردن لیست 
دارویی را بزرگ ترین مانع توسعه صنعت می داند و 
می گوید: »وقتی ما فهرست دارویی کشور را محدود 
می کنیم و اجازه نمی دهیم داروی جدید وارد این 
فهرست شود؛ یعنی بزرگ ترین مانع را در برابر 
فضای تحقیق و توسعه در این حوزه ایجاد کرده ایم.«
وی افزود: »البته ما به دغدغه ها و مشکالت و موانع 
وزارت بهداشت واقف هستیم و باید آن دغدغه ها 
و مشکالت نیز رفع شوند؛ اما این مسئله که باید 
تالش شود این محدودیت برداشته شود نیز غیرقابل 

انکار است.«

یکه تازی قاچاقچیان در سایه تجویزهای 
خارج از فهرست

در مقابل این انتقادها مسئوالن سازمان غذا و دارو 
هم تجویز پزشکان خارج از فهرست دارویی کشور 
را علت ایجاد شبکه قاچاق دارو می دانند. مصطفی 
کریمی، معاون اداره کل نظارت بر داروی سازمان 
غذا و دارو در این خصوص می گوید: »سیستم 
توزیع دارو در کشور ما سیستمی دایره وار است. 
به این معنا که توزیع کنندگان دارویی دارای مجوز 
از سازمان غذا و دارو، مجاز به دریافت دارو از 
تأمین کنندگان مجاز داروی داخلی یا وارداتی و 
تحویل آن به مراکز درمانی و داروخانه های مشخص 
هستند.« روی با بیان اینکه توزیع دارو خارج از این 
شبکه تخلف است، افزود: »درنتیجه فقط داروهایی 
خارج از شبکه رسمی سازمان غذا و دارو تجویز 
و توزیع می شود که مجوزی برای ورود به بازار 

کشور را ندارند و قاچاق هستند.«
کریمی عنوان می کند: »جای تأسف است که برخی 
از پزشکان کماکان خارج از فهرست دارویی کشور 
تجویز می کنند، لذا بیمار مستأصل برای تهیه نیاز 
خود به شبکه های توزیع قاچاق دارو روی می آورد 
و همین امر موجب ایجاد شبکه قاچاق و بازار سیاه 
دارو برای آن نسخه ها و قاچاقچیانی یکه تاز برای 

تأمین این داروها می شود.«
معاون اداره کل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو 
تصریح کرد: »علی رغم همه تالش های دستگاه های 
امنیتی، انتظامی، دستگاه قضایی، سازمان غذا و دارو 
و وزارت بهداشت، هنوز شبکه قاچاق دارو همچنان 

به کار خود ادامه می دهد.«
اما به نظر می رسد تنها راه عالج این مشکل عمل 
به قانون باشد، زیرا قانون در خصوص به روزرسانی 
فهرست دارویی کشور صراحت دارد و اعالم می کند 
که وزارت بهداشت باید هر سه ماه یک بار اقدام به 

به روزرسانی این فهرست کند.

محسن دهنوی، نماینده مردم 
تهران در یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی: وقتی ما فهرست 
دارویی کشور را محدود می کنیم 

و اجازه نمی دهیم داروی جدید 
وارد این فهرست شود؛ یعنی 

بزرگ ترین مانع را در برابر فضای 
تحقیق و توسعه در این حوزه 

ایجاد کرده ایم

مصطفی کریمی، معاون اداره 
کل نظارت بر داروی سازمان 

غذا و دارو: جای تأسف است که 
برخی از پزشکان کماکان خارج 

از فهرست دارویی کشور تجویز 
می کنند، لذا بیمار مستأصل برای 
تهیه نیاز خود به شبکه های توزیع 
قاچاق دارو روی می آورد و همین 

امر موجب ایجاد شبکه قاچاق و 
بازار سیاه دارو برای آن نسخه ها 
و قاچاقچیانی یکه تاز برای تأمین 

این داروها می شود
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