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وی تأکید کرد: »مسئوالن وزارت بهداشت ازجمله 
سازمان غذا و دارو یا مرکز مدیریت پیوند و بیماران 
خاص به بیماران پیوند کلیه توصیه می کنند که 
داروی ایرانی یا داروی خارجی مایفورتیک را 
چنین  جرئت  بیماران  این  ولی  کنند،  مصرف 
ریسکی را ندارند؛ زیرا اگر پیوند کلیه آنها پس بزند، 
زندگیشان به هم می ریزید و باید دوباره به چرخه 
دیالیز برگردند. در بین افراد پیوند کلیه کسانی را 
داریم که خودشان داروساز هستند، هیچ کدام 
حاضر نیستند به جای داروی سلسپت که به آنها 
ساخته است، داروی دیگری را جایگزین کنند.«
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی 
تصریح کرد: »داروی سلسپت تحریم نیست، اول 
فروردین ۹۹ هم با یک هواپیمای چارتر، ۲.۵ 
میلیون عدد از این دارو از سوئیس وارد شد. در 
گذشته البته مشکل بیماران پیوندی قیمت این 
دارو و هزینه باالی آن بود که در دولت قبل با 
پیگیری هایی که انجام شد، وزارت رفاه قبول 
کرد ۹۰ درصد هزینه این دارو را پرداخت کند 
و اکنون بیماران پیوندی فقط ۱۰ درصد هزینه 
این دارو را می پردازند که ماهانه حدود ۱۲۰ هزار 
تومان می شود البته تعدادی از این بیماران حتی 
توان پرداخت این مبلغ را هم ندارند و انجمن 
برای  را  این هزینه  کلیوی  بیماران  از  حمایت 

بیماران بی بضاعت پرداخت می کند.«
داریوش آرمان، رئیس اسبق انجمن حمایت از 
داروی  کمبود  به  اشاره  با  هم  کلیوی  بیماران 
از  »انجمن حمایت  گفت:  کشور  در  سلسپت 
بیماران کلیوی به عنوان نماینده بیماران پیوند کلیه 
از وزارت بهداشت می خواهد تا کمبود داروی 
سلسپت را برطرف کند و هرچه زودتر این دارو 
را در اختیار بیماران پیوند کلیه قرار دهد.« وی 
اظهار داشت: »هم اکنون با کمبود داروی سلسپت 
در کشور برای بیماران پیوند اعضا و پیوند کلیه 
مواجه هستیم. این دارو به عنوان نگه دارنده پیوند 
به کار می رود. امسال تعداد معدودی از داروی 
سلسپت در کشور توزیع شد و این تعداد پس 

از یکی دو روز به اتمام رسید.«
آرمان افزود: »سازمان غذا و دارو عنوان می کند 
که داروی مشابه سلسپت برای بیماران پیوند کلیه 
وجود دارد و این بیماران از داروی مشابه استفاده 
کنند، اما هنگامی که پزشک داروی سلسپت را 
تجویز می کند و بیمار سال ها از این دارو استفاده 
از  انجمن حمایت  آن است،  دنبال  به  کرده و 
بیماران کلیوی نمی تواند بیماران پیوند کلیه را 
در خصوص استفاده از داروی مشابه سلسپت 
متقاعد کند.« وی تصریح کرد: »اکثر پزشکان با 
این استدالل داروی سلسپت را تجویز می کنند 
پیوندی  کلیه  است  مشابه ممکن  داروهای  که 
بیمار را پس بزند و در این شرایط مجبور کردن 
پزشک و بیمار به جایگزینی داروی دیگر امری 

غیرممکن است.«

زمان دقیق تأمین دارو معلوم نیست
غالمحسین مهرعلیان، مدیرکل دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و دارو اما آب پاکی را روی 
دست همه ریخت و گفت: »در شرایط سختی 
هستیم زیرا انتقال پول به خارج مشکل اصلی 
است و برای واردات دارو پرواز نیست؛ بنابراین در 
این شرایط بیماران پیوند کلیه هر داروی دیگری 
به جز سلسپت در بازار بود، مصرف کنند چون 

فعاًل زمان دقیق تأمین این دارو معلوم نیست.«
وی افزود: »امروز داروی سلسپت برای بیماران 
پیوندی حکم بنز را دارد. ما در شرایطی هستیم 
که نمی توانیم حرف از بنز بزنیم، بیماران پیوندی 
اگر پراید هم پیدا کردند سوار شوند و هر داروی 
دیگری بود مصرف کنند. لذا نمی توانیم بگوییم 
چون داروی سلسپت نیست پس دارو نیست. 
اگر دارو های مشابه مثل مایفورتیک بود استفاده 
کنند و اگر نبود دارو های دیگر ایرانی هم در 

بازار هست.«
مهرعلیان اظهار داشت: »تالش می کنیم داروی 
سلسپت هم وارد شود، اما لزوماً تالش سازمان 
غذا و دارو به نتیجه نمی رسد. البته برای واردات 
سلسپت اقدامات الزم انجام شده و حجم خوبی 
هم قرار است وارد شود، اما اگر نشد فعاًل بیماران 

پیوندی از دارو های جایگزین استفاده کنند.«
به  پاسخ  در  بهداشت  داروی وزارت  مدیرکل 
این پرسش که بیماران پیوند کلیه از ترس پس 
زدن پیوند تمایلی به مصرف دارو های جایگزین 
سلسپت ندارند و پزشکان آنها نیز به این بیماران 
مصرف دارو های دیگر را توصیه نمی کنند، گفت: 
»طبیعی است که پزشکان توصیه نمی کنند، ولی 
ما در وزارت بهداشت هم شرایط خودمان را 
از  پیوند کلیه  بیماران  داریم و توصیه می کنیم 

دارو های جایگزین استفاده کنند.«
وی تأکید کرد: »شرکت واردکننده پول واردات 
داروی سلسپت را داده است و این مبلغ به بخش 
بازرگانی برای واردات منتقل شده است، اما مشکل 
انتقال پول به خارج وجود دارد. مشکل حمل و 
انتقال دارو به کشور هم هست. فقط یک پرواز 
به ایران وجود دارد و فقط شرکت قطر ایرویز 
به ایران پرواز دارد، دیگر هیچ پروازی به ایران 
وجود ندارد و طبیعی است که در این شرایط 

همه چیز عقب می افتد.«
مهرعلیان اضافه کرد: »نبود پرواز برای واردات دارو 
تنها یکی از مشکالت است درحالی که مجموعه ای 
از مشکالت وجود دارد. ارز برای واردات دارو را 
دیر می دهند و ارز مورد نیاز دیر تأمین می شود. 
پرواز نیست، انتقال پول مشکل است، همه این 
مشکالت را کنار هم بگذارید؛ بنابراین اکنون 
هیچ زمانی را نمی توانیم برای واردات داروی 
سلسپت اعالم کنیم. در این شرایط سخت از ما 
)سازمان غذا و دارو( زمان نخواهید. تعیین زمان 
تأمین دارو در اختیار وزارت بهداشت نیست. 
ممکن است اعالم کنیم دو هفته دیگر این دارو 

وارد کشور می شود، اما در عمل یک ماه شود.«

توزیع سلسپت ایرانی تا اواخر خردادماه
درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رئیس 
آغاز  از  اما  بهداشت  وزارت  بیماری های 
تولید داخلی دارو خبر داد و گفت: »کمبود 
ماده اولیه سلسپت برطرف شده و تا اواخر 
مهدی  می شود.«  بازار  وارد  دارو  خرداد 
شادنوش اظهار داشت: »پیگیری های الزم 
و  دادیم  انجام  دارو  و  غذا  معاونت  از  را 
علت  که  شد  مشخص  بررسی ها  از  پس 
کمبود سلسپت نبود ماده اولیه برای تولید 

دارو بوده است.«
شادنوش افزود: »ارز به ماده اولیه داروی 
سلسپت تخصیص پیدا کرده است و مواد 
وارد  به کشور  اوایل خردادماه  دارو  اولیه 
و تحویل شرکت داروسازی می شود. البته 
کمبود ماده اولیه به دلیل مشکالت پروازی 
به وجود آمده و این مشکل برطرف شده 
است و تا اواخر خرداد دارو وارد بازار و 

در داروخانه ها توزیع می شود.«
ورود  برای  »مشکالت  کرد:  تأکید  وی 
ماده اولیه ناشی از محدودیت های پروازی 
با  بوده است.« شادنوش  بحران کرونا  در 
اشاره به داروی جایگزین برای بیمارانی که 
پیوند کلیه انجام داده اند، اظهار کرد: »داروی 
»مایفورتیک« در  نام  به  جایگزین دیگری 
موجود  بازار  در  و  بوده  بیماران  دسترس 
بیماران  تأمین داروی سلسپت  تا  است و 

می توانند از این دارو استفاده کنند.«
حال باید منتظر ماند و دید که این وعده تحقق 
خواهد یافت یا خبر، اما آنچه جای تأمل 
دارد این است که چرا وقتی می توان از توان 
داخلی برای تأمین نیاز داروی بیماران استفاده 
کرد، تولیدکننده در مسیری قرار می گیرد که 
دیگر از خیر تولید می گذرد و کشور به واسطه 
واردات فوریتی دارویی متحمل هزینه های 
زیاد می شود. البته به این هزینه ها باید رنج 
و مشقت بیماران را هم باید افزود که با هیچ 

معیار مالی قابل سنجش نیست.

محمدسعید الموسوی، عضو 
هیات مدیره انجمن حمایت از 

بیماران کلیوی: هزینه یک پیوند 
کلیه حدود ۱۰۰ میلیون تومان 
است و هیچ بیمار پیوندی این 
ریسک را نمی کند که با تغییر 

دارو خود را در خطر پس زدن 
پیوند قرار دهد. ضمن اینکه 

این مسئله به نفع وزارت 
بهداشت و دولت هم نیست

مهدی شادنوش، رئیس مرکز 
مدیریت پیوند وزارت بهداشت: 

ارز واردات ماده اولیه داروی 
سلسپت تخصیص پیدا کرده 

است و مواد اولیه اوایل 
خردادماه به کشور وارد و تحویل 

شرکت داروسازی می شود. 
البته کمبود ماده اولیه به دلیل 

مشکالت پروازی به وجود آمده و 
این مشکل برطرف شده است و 

تا اواخر خرداد دارو وارد بازار و 
در داروخانه ها توزیع می شود
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