
تکرار چندین باره کمبود انسولین قلمی در کشور

ابراهیمی  علی 
همه  در کشور،  کووید-19  بیماری  با شیوع 
توجه ها به این بحران معطوف شده و مبتالیان به 
بیماری های مزمنی همچون دیابت به فراموشی 
سپرده شده اند. این بیماران مدتی است با چالش 
کمبود یا نبود یکی از اصلی  ترین نیازهای خود 
یعنی انسولین قلمی مواجه اند و در مراجعه به 
داروخانه ها و حتی در تماس با سامانه 19۰ 
وزارت بهداشت با این پاسخ مواجه می شوند 

نیست. قلمی« موجود  »انسولین  که 
شدن  دست  به  دست  با  سپید،  گزارش  به 
دیابتی  میلیون   8 انسولین  نوعی  کمبود  خبر 
با نگرانی به سرانجام این خبر فکر می کنند، 
ولی انگار خبرهای بد برای آنها تمامی ندارد 
بود که هنوز  زیرا همین دی ماه سال گذشته 
»سهمیه بندی  و  بود  نشده  آغاز  کرونا  بحران 
انسولین« در برخی داروخانه ها خبرساز شد 
و شوک بزرگی به آنها وارد کرد. سهمیه بندی 
زود  آغاز شد خیلی  مشهد  از  آن  ابتدای  که 
شهرهای دیگر کشور را هم فرا گرفت. هرچند 
مدتی بعد این چرخه اضطراب پایان یافت و 
جایش را به چالش کرونا داد، اما حاال چند 
روزی است دوباره بحث کمبود انسولین در 

کشور به گوش می رسد.
و  است  هولناک  امری  دارویی گرچه  کمبود 
برای بیماران وقتی گزاره کمبود وجود دارد، 
دالیل کمبود چندان مهم نیست، اما اینکه چرا 
بیشتری  اهمیت  از  مسئوالن  نگاه  از  نیست 
برخوردار است و دالیلشان هم همیشه زیاد؛ 

از اینکه برخی سوداگران با اخذ سهمیه بیشتر 
از داروخانه ها آن را در بازار آزاد با چندین 
مشکالت  تا  گرفته  می فروشند،  قیمت  برابر 
از  البته تحریم هایی که  ارزی و  منابع  کمبود 
دیدگاه آنها همیشه نفس بیماران ایرانی را به 

انداخته است. شماره 
به  تبدیل  قلمی  انسولین  که  شد  چه  ولی 
دیابتی  بیماران  داروی  نوع  پرمصرف ترین 
مصرف  که  است  سالی  چند  شد؟  ایران  در 
انسولین قلمی در کشور به شدت افزایش یافته 
است در حالی که در سال های نه چندان دور 
این محصول به صورت ویال در کشور تولید و 
مصرف می شد، اما به دلیل تغییر ذائقه و سلیقه 
بیماران، نوع محصول مصرفی به سمت »پن« 
و اقالم دیگر انسولین تغییر  یافت و همین امر 

تأمین محصول را با مشکالتی مواجه کرد.
بد نیست بدانید امروز این نوع انسولین بیشترین 
ارزبری دارویی را برای کشور دارد و هر سال 
معادل ۶۰۰ میلیارد تومان ارز برای واردات آن 
هزینه می شود، اما فارغ از تغییر ذائقه بیماران 
در استفاده از انسولین قلمی دلیل اصلی کمبود 
این نوع انسولین را باید منحصر بودن آن در 

واردات دانست.

تغییر ذائقه و انحصار در واردات
به جای  قلمی  انسولین های  شدن  جایگزین 
سرمایه گذاری  با  و  پیش  سال  چند  تزریقی، 
شد.  آغاز  ایران  در  نوونوردیسک  شرکت 
نوونوردیسک دانمارک، مهم ترین عرضه کننده 
داروی انسولین در جهان و یکی از کمپانی هایی 
بود که با برجام وارد ایران شد. این شرکت در 
سال 95 از ماکت خود در ایران رونمایی کرد و 
بنا بود تا چهار سال آینده با بهره برداری کامل 
از این واحد صنعتی تولیدی، ضمن تأمین نیاز 
دارویی بیماران ایرانی، امکان تأمین دارو های 
مورد نیاز بیماران را در کشور های غرب آسیا 
فراهم کند، اما امروز با گذشت چهار سال از 
آن زمان، انسولین های نوومیکس تولیدی این 

شرکت همچنان وارداتی است.
البته مسئوالن سازمان غذا و دارو از همان ایام 
وعده داده بودند که اقدامات الزم برای تولید 
این محصول در داخل شروع  شود و قرار بود 
دو شرکت به صورت تحت لیسانس و ژنریک 
اقدام به تولید کنند که این وعده روز نخست 

تولید  اولین خط  از  رونمایی  با  اولین  تیرماه 
به گفته  انسولین قلمی در کشور محقق شد. 
مسئوالن یکی از شرکت های تولیدکننده برای 
سال نخست 25 درصد بازار را هدف گذاری 
کرده و برنامه اش این است که طی مدت کوتاهی 
بیش از 5۰ درصد بازار را تأمین کند. همچنین با 
همکاری شرکت های دیگر که یا تحت لیسانس 
تولید می کنند یا برنامه تولید این اقالم را دارند، 
مختلف  اشکال  به  نیازی  آینده  سال  دو  طی 
امکان  حتی  و  بود  نخواهد  انسولین  وارداتی 
صادرات وجود خواهد داشت. ولی آنگونه که 
امروزه از اوضاع بر می آید انسولین های تولید 
داخل یا هنوز وارد بازار نشده اند و یا شاید 
پزشکان تمایلی ندارند تا انسولین های ایرانی 

را برای بیمارانشان تجویز کنند.

تولید ۱۰ درصد انسولین قلمی مورد 
نیاز در داخل

روابط  مدیرکل  جهانپور،  کیانوش  گفته  به 
عمومی وزارت بهداشت، اولین خط تولیدی 
انسولین قلمی در کشور تنها قرار است حدود 
1۰ درصد انسولین قلمی مورد نیاز بیماران را 
تأمین کند. وی می گوید: »خط تولید راه اندازی 
صرفه جویی  دالر  میلیون   2۰ می تواند  شده 
راه اندازی  صورت  در  و  باشد  داشته  ارزی 
خط تولید های بعدی این روند افزایش یافته 
و ممکن است به زودی و طی ماه های آتی تا 
مرز خودکفایی انسولین قلمی در کشور برسیم.«
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انسولین قلمی بیشترین 
ارزبری دارویی را برای کشور 

دارد و هر سال معادل ۶۰۰ 
میلیارد تومان ارز برای واردات 

آن هزینه می شود، اما فارغ 
از تغییر ذائقه بیماران در 

استفاده از انسولین قلمی دلیل 
اصلی کمبود این نوع انسولین 

را باید منحصر بودن آن در 
واردات دانست
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