
بر اساس تصميمات دولت و اعالم رسمي توسط 
سخنگوي دولت، حمايت هاي دولت از قيمت نان و 
دارو مانند گذشته باقي خواهد ماند. اين در شرايطي 
است كه برخي از توليدكنندگان و واردكنندگان دارو از 
افزايش نرخ ارز دارو استقبال مي كنند چرا كه افزايش 
نرخ ارز دارو حاشيه سود اين كاال را هم بطور متعارف 
افزايش خواهد داد و بنگاه هاي دارويي كه موافق افزايش 
نرخ ارز دارو هستند، به دنبال اصالح نرخ عقب مانده 
دارو از جريان عمومي تورم در سايه اين تغييرند. اما به 
نظر بسياري از كارشناسان راه حل مشكالت اقتصادي 

توليدكنندگان داروي كشور، تغيير نرخ ارز نيست. 
تجربه گذشته هم نشان داده كه افزايش  نرخ ارز اثرات 
مستقيمي بر قيمت دارو خواهد گذاشت كه دولت هم 
سعي بر تعديل بخشي از اين اثرات از ناحيه كاهش 
حاشيه سود توليدكنندگان خواهد بود. بنابر اين در 
صورت تغيير نرخ ارز حمايتي به نيمايي عالوه بر ساير 
مشكالتي كه توليدكنندگان بخصوص توليد كنندگان 
كوچك و متوسط خواهند داشت قيمت عرضه آنها 
نيز متناسباً افزايش نمي يابد و بحران عدم اقتصادي 

بودن توليد بحراني تر هم خواهد گرديد. 

راه حل نجات اين شرايط نامطلوب چيست؟ 
سبد قيمت دارو با تعديل قيمت برخي از داروهايي كه  
قيمت گذاري باال شده اند و در مقابل افزايش قيمت 
داروهاي زيان ده، مي تواند در جهت اعتدال قيمت 
بدون آنكه فشاري بر مردم وارد شود اصالح گردد. 
بسياري  از داروهاي واردتي كه مشابه توليد داخلي 
با قيمت بسيار پائين تري دارند )اعم از داروهاي 
تحت ليسانس و يا داروهاي برند وارداتي( همچنين 
داروهايي كه هزينه اثربخش نبوده و براحتي مي توانند 
با داروي مشابه ارزانتر جايگزين گردند، با مديريت 
حذف، كاهش قيمت و جايگزيني، به حدي قابل 
تعديل هستند كه به راحتي ميتوانند جبران افزايش 

قيمت بسياري از داروهاي زيان ده را بنمايند. 
به  ژنريك  نام  با  دارو  تجويز  دستورالعمل  اعمال 
جاي نام تجاري منطبق با قانون برنامه ششم توسعه 
و دستورالعمل ناشي از ابالغيه نظام سالمت مقام 
معظم رهبري موجب پيشگيري از نفوذ بنگاه هاي 

دارويي در جامعه پزشكي شده و مطابق آنچه در 
اغلب كشورهاي ديگر رخ مي دهد، از افزايش بيهوده 
قيمت نسخ پزشكي به قيمت تجويز داروي كمپاني هاي 

ذي نفوذ جلوگيري مي كند. 
ايجاد جو نامناسب رسانه اي در شرايط حساس كشور 
از جمله اساسي ترين علل تقويت بحران داروست و 
در شرايطي كه مقامات بلند پايه دولتي از رئيس جمهور 
و وزرا گرفته تا ساير مسئولين كشوري مستمراً بر 
حفظ قيمت نان و دارو تأكيد مي كنند، مصاحبه ها و 
اصرار مسئولين دارويي بر تغيير نرخ ارز ترجيحي به 
نيمايي آيا دليل اصلي نابساماني فرآيند توليد داخلي 
نخواهد گرديد؟ عدم روشن بودن قيمت فروش و 
قيمت تمام شده دارو و زمانبر بودن كمسيون قيمت 
گذاري براي تعيين قيمت هاي جديد )درصورت 
تغيير نرخ ارز( مهمترين عوامل ركود توليد و كمبود 

داروست كه با اصرار و حمايت از افزايش نرخ ارز 
دارو توسط مسئولين نظام دارويي موجب نگراني بيشتر 
توليدكنندگان و ركود بيشتر اين صنعت خواهد بود. 
كنترل فهرست دارويي بر اساس نيازهاي درماني به 
جاي منافع بنگاه هاي خاص نيز از جمله روش هاي 

مهم كنترل قيمت داروست. 
افزايش  بودجه دارويي كشور در جهت ورود داروهاي 
غيرهزينه اثربخش، سياست هاي بنگاه محورانه بوده و با 
كنترل قيمت دارو در جهت منافع ملي ناسازگار است. 
انتشار فهرست داروهايي كه طي ٨ ماه گذشته افزايش 
قيمت داشته اند و ميزان افزايش قيمت آنها نشان مناسبي 

از عدالت محور بودن تغييرات نمي دهد.
شفاف سازي ضروري براي همه كارشناسان اين 
حوزه بوده و موجب پيشگيري از شرايط غيرعادالنه 

و صدمات جدي تر بر بازار دارويي است.
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خريد ۸۰ درصد ملزومات پزشکی از تولیدکنندگان داخل
رئيس هيات امنای صرفه جويی ارزی در معالجه بيماران خبر داد

رييس هيات امنای صرفه جويی ارزی در معالجه 
بيماران توضيحاتی درباره تامين و خريد ملزومات 
و تجهيزات پزشكی از شركت های دانش بنيان 

ارائه داد.
به گزارش سپيد، سيدحسين صفوی در خصوص 
حمايت از كاالها و محصوالت دانش بنيان در 
حوزه تجهيزات پزشكی اظهار داشت: »هيات 
امنای صرفه جويی ارزی در معالجه بيماران 
يك نهاد عمومی غير دولتی وابسته به وزارت 
بهداشت است كه بحث تامين اقالم مورد نياز 
مراكز درمانی و دانشگاه های علوم پزشكی را 

انجام می دهد.«
وی با بيان اينكه همواره برای نظام سالمت موضوع 

كيفيت در راستای خدمت رسانی به بيماران بسيار 
حائز اهميت است، افزود: »اين كاالها با جان 
مردم سروكار دارد و تشخيص بيماری ها و درمان 
بيماران با اين ملزومات انجام و استانداردها، 
ويژگی ها و كنترل های سخت گيرانه تری برای 

كيفيت آن ها صورت می گيرد.«
صفوی يادآور شد: »شكر خدا كشورمان از 
سال های گذشته در حوزه تجهيزات پزشكی 
توانسته موفقيت های بزرگی را برای بومی سازی 
دانش فنی بسياری از محصوالت پزشكی و 
High Tech به دست آورد و كاالهايی كه 
تكنولوژی بااليی دارند را موفق شده ايم در داخل 

كشور توليد كنيم.«

وی با اشاره به اينكه حدود 1000 شركت توليد 
كننده تجهيزات پزشكی فعال در كشور داريم، 
افزود: »حدود ۳0 تا 40 درصد اين شركت ها 
كاالهايی دارند كه به عنوان محصوالت دانش 
بنيان ثبت شده است توسعه اين محصوالت در 
سنوات گذشته بحمداهلل خوب بوده كه نشان 
از استقبال و حمايت خوب در حوزه درمان 
وزارت بهداشت و ساير ارگان های ذی ربط دارد.«

وی گفت: »هيات امنای صرفه جويی ارزی 
از سال های گذشته برای حمايت از توليدات 
داخل كشور ورود كرده و خريد های تضمينی از 
محصوالت دانش بنيان را قبل از اينكه وارد بازار 
شوند انجام داده و در خصوص برخی از كاال نيز 

اقدام به پيش خريد آنها نموده است و تعدادی 
را نيز از زمانيكه كه تاييديه دريافت كرده اند به 

صورت تضمينی خريداری كرده است.«
به گزارش وبدا، صفوی عنوان كرد: »در سال 
گذشته حدود 14 محصول را به معاونت علمی 
رياست جمهوری معرفی كرديم و پس از تاييد 
اين نهاد به عنوان خريد بار اول انجام داديم. در 
مجموع بيش از ٨0 درصد محصوالتی كه توسط 
هيات امنای صرفه جويی ارزی خريداری و بين 
مراكز درمانی توزيع می  شود از توليدات داخل 
كشور است و در سال 1400 به طور متوسط فقط 
۷0 درصد محصوالت از شركت های دانش بنيان 

تأمين شده است.«


