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مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو مطرح کرد

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: 
»برای تغییر ارز دارو باید همه  سازوکارها دیده شود.«

به گزارش سپید، حمیدرضا اینانلو در مجمع عمومی فوق العاده 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران افزود: »دغدغه 
ما این است که تمام ساز و کارها دیده شود، نقش بیمه ها شفاف 
و مشخص باشد، عدد و بودجه الزم با میزان نیاز طرح تناسب 
داشته باشد و رنج بیماران را به دنبال نیاورد. بسته کاملی دیده 
شده است تا در قالب بیمه ها از بیماران حمایت شود و در عین 

حال نظارت کاملی هم روی این فرایند باشد.«

وی تأمین منابع ارز دارو در مقطع فعلی را یکی از اولویت های 
دولت عنوان کرد و ادامه داد: »با مداخله مستقیم رئیس جمهور 800 
میلیون دالر به این حوزه اختصاص داده خواهد شد. در جلسه 
رئیس و اعضای هیأت مدیره ی سندیکا با رئیس بانک مرکزی ادله 

الزم مطرح شد تا این مبلغ افزایش پیدا کند.«
به گفته مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، دو 
نرخی شدن ارز از سال ۹۷ بحرانی ایجاد کرد که همچنان ادامه دارد.
وی افزود: »در حال حاضر بیش از آنچه به مواد اولیه دارو اختصاص 
می دهیم، صرف واردات می شود. باید صادقانه و بی تعارف بگوییم 

اگر امکانات و ظرفیت های تولید دارو در کشور ایجاد نشده بود، 
در شرایطی فعلی با چه معضالت و مشکالتی رو به رو می شدیم. 
از سویی باید ارز زیادی صرف واردات می کردیم و بخشی از 
داروهای حیاتی به شکل فوریتی وارد می شدند و از طرف دیگر 
برای تهیه  داروی بیماران خاص و سرطانی با مشکالت زیادی 

درگیر می شدیم.«
اینانلو شرط نیمایی شدن ارز دارو را مشخص شدن حدود اعتباری 
شرکت ها در بانک ها، تأمین مالی و… عنوان و تاکید کرد: »این 
موارد باید با همفکری و مشارکت همدیگر بررسی و تحلیل شود.«
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، به اهمیت 
و ویژگی های صادرات اشاره کرد و گفت: »صادرات، حوزه ای است 
که نباید با تصمیم های آنی تحت تأثیر قرار بگیرد چون شرکت ها 
برای کسب بازار، زمان و انرژی زیادی صرف می کنند و تصمیم 
اشتباه می تواند سرمایه گذاری آنها را بی نتیجه کند. اما از طرف دیگر 
باید دغدغه دولت برای تأمین داروی مورد نیاز کشور نیز درک 
شود. از نظر قانونی )شاید حتی به شکل نانوشته( این وظیفه به 
عهده وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو گذاشته شده است و 
شاید همین مسئله باعث شود گاهی بر سر دوراهی قرار بگیرد و 

مجبور به تصمیم گیری شود.«
اینانلو، اصالح آئین نامه را گام مناسبی برای قیمت گذاری دارو 
دانست و افزود: »شاید شرایط فعلی کشور امکان تغییر اساسی 
در این زمینه را به ما ندهد. باید در نظر داشته باشیم قیمت گذاری 
کاست پالس را نمی توان یک شبه تغییر داد و الزم است گام به 
گام و در شرایطی آرام که اعتبارات الزم برای تأمین دارو، موجود 

است، اقدام کنیم.«
به گزارش مهر، وی به بعضی اقدامات برای رفع تبعیض ها در سازمان 
غذا و دارو اشاره کرد و گفت: »معتقدم باید از ظرفیت سندیکاها 
برای تفویض یا اصالح امور استفاده شود چون در غیر این صورت 

ممکن است یک مشکل ساده به معضلی بزرگ تبدیل شود.«

شرط نیمایی شدن ارز دارو
باید به فکر تأمین دارو باشیم

خبـر

رئیس کمیته سالمت مجمع نمایندگان تهران در جریان بازید 
از دو پروژه درمانی حاشیه ای تهران بر ضرورت توجه ویژه 
به رفع مشکالت حاشیه نشینان، تکمیل پروژه های نیمه تمام 
پروژه های  اتمام  به  مجلس  ویژه  توجه  همچنین  و  تهران 
درمانی مناطق محروم و حاشیه ای پایتخت در الیحه بودجه 

1401 مناطق تاکید کرد.
به گزارش سپید به نقل از خانه ملت،  عبدالحسین روح االمینی 
نجف آبادی به همراه سید محسن دهنوی نایب رئیس کمیسیون 
تلفیق مجلس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، تعدادی 
از خیرین و مدیران حوزه سالمت از چندین پروژه درمانی 
حاشیه تهران بازدید کردند و تصمیمات خوبی در این بازدید 

برای تعیین تکلیف پروژه ها گرفته شد.
این  کردند؛  بازید  حکیم  کودکان  بیمارستان  از  نمایندگان 
بیمارستان توسط خیرین ساخته شده و پیشرفت ۹0 درصدی 

نشده است که تصمیمات  انجام  آن هنوز  تجهیز  اما  داشته 
خوبی برای تجهیز آن گرفته شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در این بازدید گزارشی 
تهران  جنوب  حاشیه  درمانی  زیرساخت های  وضعیت  از 
این  درمانی  وضعیت  گزارش  این  اساس  بر  که  کرد  ارائه 

مناطق خوب نیست.
همچنین نمایندگان از بیمارستان علوم مغز و اعصاب ایران 
مردم  به  کنار خدمات رسانی  در  بازدید کردند که می تواند 
باعت رونق و گسترش توریسم سالمت شده و برای کشور 
بیمارستان  این  وضعیت  مورد  در  و  باشد  داشته  ارزآوری 

بحث و گفت وگو شد.
روح االمینی در جریان این بازدیدها بر ضرورت توجه ویژه 
به رفع مشکالت حاشیه نشینان که از محرومیت های شدید 
تهران  کالنشهر  تمام  نیمه  پروژه های  تکمیل  می برند،  رنج 

اتمام پروژه های درمانی  به  و همچنین توجه ویژه مجلس 
مناطق محروم و حاشیه ای پایتخت در الیحه بودجه 1401 

مناطق تاکید کرد.

رئیس کمیته سالمت مجمع نمایندگان تهران مطرح کرد

ضرورت توجه ویژه مجلس به اتمام پروژه های درمانی 
مناطق حاشیه ای پایتخت در بودجه ۱۴۰۱


