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مدیرکل تجهیزات پزشکی اعالم کرد

بازمهندسی سیاست ارزی نوار تست قند خون
وارد خواهند کرد».
وی افزود« :متقاضی باید نسبت به تکمیل ،مهر
و امضا و ارسال پیشنهادات خود مطابق اسناد
بازمهندسی مستندات خود را ارسال کند».
بنابر اعالم وزارت بهداشت ،وی بیان داشت:
«در صورت عدم دریافت پیشنهادات مناسب
از طرف شرکتهای نمایندگی قانونی جهت
تعدیل سوابق قیمتهای ارزی متناسب با
سیاست تعدادی و متعاقب آن عدم نتیجه
مناسب (تعدیل قیمت متناسب با تعداد و
رتبه کیفی مربوطه) از بازمهندسی حاضر
جهت تعدیل و کشف قیمت متناسب با تعداد
سیاست ارزی واردات نسبت به تامین اقالم
مذکور از طریق برگزاری فراخوان عمومی
فوریتی توسط تامین کنندگان مجاز (بدون
در نظر گرفتن نمایندگی قانونی انحصاری/
غیر انحصاری) برای تامین اقالم مذکور
اقدام خواهد».

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا
و دارو ،از بازمهندسی سیاست ارزی
(نوار تست قند خون) با مشارکت تمامی
نمایندههای قانونی دارای  IRCفعال خبر
داد.
به گزارش سپید ،روحاهلل مزینانی عنوان کرد:
«شرکتهای دارای نمایندگی قانونی و دارای
 IRcفعال نوار تست قند خون ،در راستای
شفافیت ،رقابت سالم و انحصار زدایی و به
منظور مدیریت و کنترل میزان ارزبری ثبت
سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی و
استفاده حداکثری از توانایی تامین کنندگان
مجاز ،در مواردی که محصوالت تولید داخل
از نظر ظرفیت تولید و تکنولوژی روز کفایت
نیاز نظام سالمت کشور را ندارد ،با هدف
تعدیل سیاست تعدادی متناسب با فی ارزی
پیشنهادی (افزایش/کاهش سابقه تعدادی و
ارزی واردات) در فرآیند رقابتی فراورده را

انتقاد رئیس انجمن داروسازان از روند تصویب طرح
نحوه فعالیت تشکالت صنفی و تخصصی در مجلس
رئیسانجمنداروسازانایرانبااشارهاینکهمتاسفانه
تاکنون مجوز برگزاری انتخابات برای ما صادر
نشده است ،گفت« :وزارت کشور به دلیل اینکه
طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکالت صنفی و
تخصصی در مجلس در حال بررسی است مرتبا
به این موضوع اشاره کرده و میگوید که باید منتظر
تعیین سرنوشت آن بود ،اما این مسئله نمیتواند
دائمی باشد ،بحث ما این است که ما  ۱.۵سال صبر
کردهایم اما اگر بررسی این طرح در مجلس فرض ًا
سالها طول بکشد تکلیف چیست؟»
به گزارش سپید ،محمد باقر ضیا ،در حاشیه افتتاحیه
همایشانجمنداروسازانایرانکهدرهتلپردیسان
مشهدبرگزارشد،درخصوصاهدافوخواستههای
مجمعنمایندگانانجمنداروسازانایراناظهارکرد:
«اعضای مجمع ،استراتژی و سیاستهای کالن
انجمن داروسازان ایران را برنامهریزی میکنند.
خود مجمع سالی دو بار به طور اتوماتیک برای
بررسی روند فعالیتها در سیستم دارویی کشور
تشکیل میشود».
وی افزود« :امسال این مجمع به درخواست هیات
رئیسه انجمن داروسازان ایران برای بررسی دو
موضوع مهم انتخابات و تعرفه تشکیل شده است.
ما تقریبا نزدیک  ۱.۵سال از دوره خودمان عبور
کردهایم و فراتر از حد تعیین شده عهدهدار انجمن
داروسازان و هیات مدیره فعلی بودهایم».
رئیس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد« :به
وزارت کشور مراجعه و همان اوایل برابر اساسنامه
تقاضایبرگزاریانتخاباتکردیمامامتاسفانهتاکنون
این مجوز صادر نشده است .وزارت کشور به دلیل
اینکه طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکالت صنفی
و تخصصی در مجلس در حال بررسی است مرتبا
به این موضوع اشاره کرده و میگوید که باید منتظر
تعیین سرنوشت آن بود».

ضیا ادامه داد« :اما این مسئله نمیتواند دائمی باشد،
بحث ما این است که ما  ۱.۵سال صبر کردهایم
اما اگر بررسی این طرح در مجلس فرضا سالها
طول بکشد تکلیف چیست؟»
وی تصریح کرد« :از نمایندگان مجلس درخواست
کردیم که یا راه میانبری تعیین کنند یا طرح را در
مجلس سرعت دهند که این کار از نظر من تقریبا
امکانپذیرنیست.درخواستکردیمباوزارتکشور
صحبت کنند تا بتوانیم انتخاباتمان را برگزار کنیم».
رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه در هیات
مدیره انجمن داروسازان ایران مصر بر برگزاری
انتخابات هستیم ،عنوان کرد« :با این کار نفسی
تازه در هیات مدیرهها دمیده شده و حال و هوای
جدیدی در انجمن شکل میگیرد .برای تجویز
اساسنامه نیز باید این امکان وجود داشته باشد».
ضیا با اشاره به اینکه تعرفه سایر گروههای پزشکی
اعالم شده اما تعرفه داروسازان باقیمانده است،
خاطرنشان کرد« :امسال به کمیسیونهای تلفیق
و بهداشت مجلس مراجعه کردیم و نمایندگان
محترم تالش کردند تا تعرفه داروسازان در بودجه
امسال دیده شود اما متاسفانه در آخرین لحظات
این موضوع از دستور مجلس خارج شد و پس
از تایید الیحه بودجه توسط شورای نگهبان نیز
نمیتوان کاری انجام داد».
وی اظهار کرد« :در حال حاضر دو راه داریم؛ یا
تعرفهها باید از طریق وزیر اعالم شود یا بر مبنای
الیحه بودجه سال گذشته پیش رفت .دو ماه از سال
جدید گذشته و تعرفه قبلی همچنان بر جای خود
باقی است؛ تعرفه چه با افزایش و چه بدون افزایش
از نظر قانونی باید مجددا تایید شود».
رئیس انجمن داروسازان افزود« :از نظر قانونی تا
زمانیکه انتخابات جدید صورت نگیرد موظف به
ادامه دادن مسئولیت خود هستیم .دلیل اینکه چرا

طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکالت صنفی و
تخصصیتصویبنشدهمربوطبهنمایندگانمجلس
است .بیش از ۶۰۰الی ۷۰۰تشکل مانند ما نیز منتظر
بررسی و تصویب این طرح هستند».
ضیا در خصوص عدم مطابقت قیمت درج شده
روی داروها با قیمت فروش آنها خاطرنشان کرد:
«قیمت روی فاکتور برای ما مالک است .فرض
کنید کارخانجات  ۶ماه یا یک سال پیش جنسی
را تولید کرده و قیمت روی بستهبندی آنها نیز به
نرخ همان روز است اما پس از تغییر قیمتها از
بستههای قدیمی استفاده میکنند .شرکتها قانونا
باید قیمت را عوض کرده و دارو را با قیمت جدید
روی آن توزیع کنند .تطبیق نداشتن قیمتها مربوط
به این مسئله بوده و داروخانهها در این خصوص
هیچ تقصیری ندارند».
وی تصریح کرد« :ما حدود ۱۳هزار و ۴۰۰داروخانه

در بخش خصوصی و  ۴۷شعبه در استانهای
مختلف داریم .تعداد داروسازهای کل کشور باالی
 ۲۲هزار نفر است».
رئیس انجمن داروسازان با بیان اینکه ما حدودا
 ۳۰نفر شهید راه سالمت دادیم که همه این افراد
در پشت پیشخوانها گرفتار بیماری کرونا شدند،
عنوان کرد« :داروسازان ما در اولین سال تعطیالت
عید که کرونا شیوع پیدا کرد با جان و دل کار
میکردند و من به نوبه خودم از خدمات همکارانم
در داروخانهها تشکر میکنم .داروسازی از جمله
رشتههایی است که به دلیل تبلیغات خاص،
قیمت دارو و ...بسیار مظلوم واقع شده است».
ضیا یادآور شد« :خدماتی که در داروخانهها ارائه
میشود روشن بوده و هیچ صنفی در ایران پیدا
نمیکنید که در کنار خدماتش به شما فاکتور
دهد».ایسنا

