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آغاز توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانههای منتخب

آمدی جانم به قربانت ،ولی حاال چرا

علی ابراهیمی

با اعالم خبر عرضه واکسن آنفلوانزای سهظرفیتی
در داروخانههای منتخب شهر تهران از سوی
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و
دارو ،سیل مراجعات به این مراکز آغاز شده است.
به گزارش سپید ،سیدحیدر محمدی ضمن اعالم
خبر آغاز توزیع واکسن ،همراه داشتن کارت ملی
برای ثبت کد ملی در سامانه تیتک سازمان غذا
و دارو توسط داروخانهها را الزامی دانست و 8
داروخانه منتخب دولتی تهران را محل عرضه
واکسن معرفی کرد.
بنابراعالم این مقام رسمی سازمان غذا و دارو،
داروخانههای منتخب تهران برای عرضه واکسن
آنفلوانزا داروخانههای  ۱۳آبان ۲۹ ،فروردین۲۲ ،
بهمن ،ایثار ،شهید کاظمی ،هاللاحمر مرکزی
و شماره  ۲و هاللاحمر شهرری خواهند بود.
محمدی درباره قیمت واکسن آنفلوانزا گفت« :با
توجه به اینکه محموله جدید واکسن آنفلوانزا
با ارز نیمایی وارد شده است ،قیمت آن برای
مصرفکننده  ۱۹۲هزار تومان خواهد بود ».وی
درباره نحوه توزیع واکسن در سایر استانها نیز
اظهار داشت« :این واکسن در همه استانهای
کشور و در داروخانههای منتخب دولتی توزیع
میشود».
افزایش داروخانههای توزیعکننده به
 20داروخانه
محمدرضا دری ،دبیر انجمن داروسازان تهران
در گفتوگو با سپید دراینباره گفت« :اینکه
گفته میشود واکسن آنفلوانزا در داروخانههای
تهران توزیع شده است ،حرف درستی نیست

بلکه واکسن تنها در برخی داروخانههای دولتی
آن هم داروخانههای منتخب ویژه توزیع شده و
انجمن داروسازان در این خصوص به سازمان
غذا و دارو اعتراض کرده است».
وی افزود« :متأسفانه داروخانههایی که تعیین
شده بسیار محدود است و در فاز اول تنها 8
داروخانه برای این کار مشخص شده است،
درحالیکه این میزان جوابگوی مراجعات مردم
نخواهد بود .البته قرار است در فاز بعدی این
توزیع به چند ده داروخانه تعمیم پیدا کند».
دری اضافه کرد« :درخواست ما از سازمان
غذا و دارو این بود که این میزان را افزایش
دهد زیرا تعداد داروخانههای مشخص شده
جوابگوی مراجعات سیلآسای مردم نخواهد
بود و تجمعات شدیدی را شاهد خواهیم بود.
ضمن اینکه مشخص کردن تنها  8مرکز برای
 15میلیون جمعیت شهر تهران بیانصافی است

سیدحیدر محمدی مدیرکل
داروی سازمان غذا و دارو:
با توجه به اینکه محموله
جدید واکسن آنفلوانزا با
ارز نیمایی وارد شده است،
قیمت آن برای مصرفکننده
 ۱۹۲هزار تومان خواهد بود

محمدرضا دری ،دبیر انجمن
داروسازان تهران :مشخص
کردن تنها  8مرکز برای 15
میلیون جمعیت شهر تهران
بیانصافی است و سازمان
غذا و دارو قول داده که
تعداد مراکز به  20داروخانه
افزایش پیدا کند
و بر این اساس قول دادهاند که تعداد مراکز به
 20داروخانه افزایش پیدا کند».
دبیر انجمن داروسازان تهران در پاسخ به این
پرسش که آیا اطالع دقیقی از میزان واکسنهای
واردشده به کشور در دور جدید واردات واکسن
آنفلوانزا دارید؟ گفت« :طبق شنیدهها در نوبت
جدید واردات  2میلیون دوز واکسن به کشور
واردشده و با قیمت  192هزار تومان به فروش
خواهد رسید .البته بهتر است مسئوالن سازمان
غذا و دارو آمار رسمی را اعالم کنند زیرا در
نوبتهای قبل به ما اعالم کردند که قرار است 16
میلیون واکسن وارد کشور شود ،ولی بعد معلوم
شد که این میزان واردات محقق نشده است .در
نوبت قبل ما به گفته مسئوالن رسمی اطمینان
کردیم و به دوستانی که این اعداد را میخواستند

اعالم کردیم که در جلسات به ما گفتهاند قرار
است امسال ده برابر سال گذشته وارد شود ،اما
بعد از اینکه معلوم شد این اعداد دور از واقعیت
بوده به ما طعنه میزدند که چرا این رقمها را
اعالم کردید .ازاینرو بهتر است آمارهای دقیق
را از مسئوالن ذیربط دریافت کنید».
حذف ارز دولتی ،عامل گرانی واکسن
دری با تأیید این گفته که در حال حاضر بسیاری
از مردم توان پرداخت مبلغ  192هزار تومان
برای واکسن را ندارند ،افزود« :واقعیت تلخ یا
شاید شیرینی که وجود دارد این است که ارز
با مأخذ  4200تومانی برای دارو بهزودی از
بین خواهد رفت؛ زیرا سیاست دولت حذف
تدریجی ارز دولتی برخی محصوالت همچون
دارو است .ازاینرو این روند در خصوص
واکسن آنفلوانزا اتفاق افتاده و قیمت آن به
یکباره افزایش یافته است».
وی با بیان اینکه بسیاری از داروها هم افزایش
قیمتهای باالیی را تجربه میکنند ،افزود« :در
حال حاضر ما شاهد هستیم که هر ماه چندین
قلم دارو که با ارز  4200تومانی به داروخانهها
میآمد با اعداد و ارقام دیگری توزیع میشود.
برای مثال قیمت یک قوطی  100عددی داروی
اصلی مادوپار که برای بیماران مبتال به پارکینسون
است و مشابه ایرانی هم وجود دارد ،در گذشته
 120هزار تومان بود و امروز مبلغ این دارو
بالغ بر  600هزارتومانی شده است که این
نشان میدهد قیمت مادوپار رشد  5برابری
داشته است».
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