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ابراهیمی  علی 
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در پاسخ 
به این پرسش که چرا برخی واکسن ها عوارض 
جدی برای تزریق کنندگان داشتند و عده ای را 
به کام مرگ کشاندند، گفت: »در روند مصرف 
دارو و واکسن  بحث ژنتیک بسیار مهم است و 
ممکن است با توجه به ژنوم افراد مصرف کننده 
که از نژادهای مختلف هستند، میزان اثربخشی 
و عوارض آن مختلف باشد؛ لذا شرکت های 
سازنده تالش می کنند تا محصول خود را بر روی 
جمعیت های مختلفی از کشورها، قومیت ها و 
نژادها تست  کنند تا تمام عوارض محصول در 
مراحل کارآزمایی بالینی خود را نشان دهد.«

صدور مجوز اضطراری امری مرسوم است
بهمن صبور در گفت وگو با سپید به پرسش هایی 
درباره چرایی صدور مجوز اضطراری و چرخه 
تأیید دارو و واکسن در کشورها پاسخ داد. وی 
با اشاره به اینکه صدور مجوز اضطراری مصرف 
برای هر نوع فرآورده دارویی اعم از داروهای 
خصوص  در  بیشتر  امروز  آنچه  یا  و  خاص 
کمک کننده  )داروهای  می شود  صحبت  آنها 
به درمان بیماری کووید 19( از دیرباز جزو 
پروتکل  کشورهای مختلف بوده است، گفت: 
»ازاین رو شرکت های سازنده این محصوالت 
با ارائه مستندات خود به رگوالتوری های این 
کشورها درخواست مجوز مصرف را می دادند.«

وی افزود: »البته کشورها هم در صدور مجوز 
هزینه-اثربخشی  بحث  اضطراری  مصرف 
داروها را در نظر می گیرند؛ ضمن اینکه اگر 
سوم  فاز  وارد  داروها  باید  نبود  روند  این 

ممکن  روند  این  و  می شدند  بالینی  مطالعاتی 
به  توجه  با  اما  بینجامد،  طول  به  ماه ها  بود 
وجود  به  بیماری ها  نتیجه  در  که  اضطراری 
می آید فازهای مختلف به ویژه فاز سوم مطالعات 
بالینی در جمعیتی کوچک تر آزمایش می شود 
تا در سریع ترین زمان ممکن و با دادن مجوز 
مصرف برای بیماران بدحال امکان نجات آنها 

فراهم شود.«
صبور در ادامه به مرجع صدور مجوزها اشاره 
»نهاد صادرکننده مجوز  اظهار داشت:  کرد و 
مصرف اضطراری سازمان های غذا و داروی 
FDA در امریکا  کشورها هستند. برای مثال 
یا EMA در اروپا ازجمله مراجع هستند که 

در این خصوص تصمیم می گیرند.«
اینکه  بیان  با  تهران  داروسازان  انجمن  عضو 
و  غذا  سازمان  عهده  بر  وظیفه  این  ایران  در 
»البته  افزود:  است،  بهداشت  وزارت  داروی 
در بحث بیماری کووید 19 کمیته ای در ستاد 
ملی مقابله با کرونا تشکیل شد که محصوالت 
مرتبط با این بیماری از این کمیته مجوز دریافت 
می کنند تا در سریع ترین زمان ممکن محصوالت 

وارد بازار شود.«
 صبور اضافه کرد: »شرکت های درخواست کننده 
اعم از داخلی یا خارجی باید مستندات خود 
نیز  را که حاوی اطالعات علمی محصول و 
داده های کارآزمایی های مختلف اعم از حیوانی 
اداره کل داروی سازمان  انسانی هستند به  و 
این  تیم مستقر در  تا  ارائه دهند  دارو  غذا و 
نهاد با توجه به نیاز کشور و ضرورت مصرف 

به تأیید آنها اقدام  کند.«
وی ادامه داد: »پس از تأیید محصول داخلی 

در  دارو  و  شده  کوتاه تر  آن  تولید  پروسه 
البته  می شود.  بازار  وارد  کمتری  مدت زمان 
بیماران  مانند  ابتدا در گروه های خاص  دارو 
حاد مصرف می شود و همزمان اطالعات نیز 
ثبت و مورد ارزیابی قرار می گیرد تا اگر مشکلی 
در روند مصرف به وجود آمد دارو به سرعت 

از دسترس خارج  شود.«

قبال  تولیدکننده در  تعهد شرکت های 
مصرف کننده

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در پاسخ 
تولیدکننده  شرکت های  آیا  که  سؤال  این  به 
تعهدی در قبال مصرف کنندگان دارند، گفت: 
»بحث دارو یک مبحث پیچیده است و به این 
راحتی نمی توان در خصوص آن نظر داد. برای 
مثال دارویی مانند داروی رانیتیدین که بیش از 
سه دهه از ورود آن به بازار می گذرد چندین 
ماه قبل اعالم شد که به دلیل داشتن عوارض 
حتی  و  شود  جمع آوری  بازار  از  باید  جدی 
دارو از فارماکوپه دارویی کشورها نیز خارج 
روند  این  در  تأثیرگذار  عوامل  بنابراین  شد؛ 
بسیار متغیر هستند؛ بنابراین ممکن است براثر 
مصرف درازمدت یک دارو عوارض آن بروز 
در  نیز  افراد مصرف کننده  تعداد  و حتی  کند 
این  نمی توان  ازاین رو  است.  مهم  بحث  این 
داشتن  به  علم  با  تولیدکننده  که  داد  را  نظر 
محصول  عرضه  و  تولید  به  اقدام  عوارض 
مصرف کننده  قبال  در  باید  و  کرده   بازار  به 

باشد.« داشته  مسئولیت خاص 
فرآورده هایی  ازجمله  »دارو  کرد:  تأکید  وی 
مدت  در  آن  عوارض  است  ممکن  که  است 

مصرف کوتاه و یا چندین سال بعد هم خود 
را  آن  درازمدت  در  باید  و  ندهد  نشان  را 
ارزیابی کرد؛ لذا این امکان وجود دارد که بعد 
از چندین دهه از زمان ورود یک نوع دارو به 

بازار تصمیم به جمع آوری آن گرفته شود.«
صبور در پاسخ به این پرسش نیز که شرکت  
تولیدکننده و سازمان های رگوالتوری در صورت 
بروز عوارض جدی مسئولیت کیفری در برابر 
مصرف کننده خواهند داشت، اظهار داشت: »بنده 
اطالعات حقوقی کافی در این خصوص ندارم، 
بخش  این  در  مکانیزم خاصی  که  می دانم  اما 
وجود دارد. البته آنچه در این موضوع وجود 
کشورها  و  است  هزینه-اثربخشی  بحث  دارد 
عدم  نتیجه  در  مشکل  بروز  میزان  مقایسه  با 
مصرف دارو با مصرف آن اقدام به صدور مجوز 
اضطراری می کنند و همه این موارد به وضعیت 

اورژانسی بیماری بستگی دارد.«

ماهیت کووید 19 عامل انشقاق است
عضو انجمن داروسازان تهران در ادامه با اشاره 
به اینکه در صدور مجوز اضطراری برای برخی 
فرآورده ها نیز اختالف سلیقه وجود دارد، افزود: 
»برای مثال سازمان جهانی بهداشت مجوزی 
نکرد  صادر  رمدسیویر  داروی  مصرف  برای 
درحالی که رگوالتوری برخی کشورها همچون 
FDA امریکا مجوز مصرف این محصول را 
در مراحل ابتدایی بیماری صادر کرده بود و 
اعالم شد که این دارو در مراحل حاد بیماری 
اثربخشی الزم را ندارد و باید در همان ابتدا 

مصرف شود.«
ادامه در صفحه 19 
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