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مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو عنوان کرد

جبران تغییر قیمت دارو با پوشش بیمهای
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا
و دارو با اشاره به اینکه تغییر قیمت مربوط به
سال گذشته به دلیل عدم پوشش بیمه برای
مردم محسوس بود ،گفت« :با پای کار آمدن
سازمانهای بیمهای ،این موضوع طی فرودین
و اردیبهشت رفع شد».
به گزارش سپید ،حمیدرضا اینانلو ،با اشاره به
اینکه موضوع اصالح قیمت دارو مربوط به
نیمه دوم سال گذشته و متعاقب تورم عمومی
جامعه رخ داده است ،گفت« :باید توجه داشت
که در فرآیند تولید دارو تنها ماده موثره مشمول
دریافت ارز دولتی میشود ،اما سایر مؤلفههای
تولید از قبیل دستمزد کارگر ،هزینه حاملهای
انرژی ،باال رفتن هزینه بستهبندی ،حمل و نقل
و ...مطابق با سایر اقالم بر روی قیمت دارو
تاثیر میگذارد ،اما با این حال افزایش نرخ دارو
به تناسب سایر اقالم بسیار کمتر بوده است».

وی افزود« :آنچه برای همکاران داروساز و
مردم طی ماههای گذشته در خصوص نرخ
دارو محسوس بوده ،مربوط به تغییر قیمت

دارو در اواخر سال گذشته و عدم پوشش
بیمهای آن بوده است و احتماال بر همین اساس
داروهایی که نرخ آنها در اواخر سال گذشته

اصالح داشته و در سال  1401توزیع شده را
تهیه و تفاوت نرخ را احساس کرده باشند».
اینانلو با تاکید بر اینکه افزایش پرداخت از جیب
مردم یکی از خطوط قرمز دولت سیزدهم در
حوزه دارو است ،عنوان کرد« :با همکاری الزم
با سازمانهای بیمهای هرگونه اصالح قیمت با
هماهنگی پوششی بیمه انجام میشود».
به گزارش وبدا ،وی خاطرنشان کرد« :با توجه
به جلسات متعدد و هماهنگی با سازمانهای
بیمهگر ،از ابتدای سال جاری بیمههای تامین
اجتماعیونیروهایمسلحوازاوایلاردیبهشت
ماه بیمه سالمت پذیرفتهاند که تغییرات قیمت
را تحت پوشش قرار دهند؛ بنابراین اگرچه تغییر
قیمت برای همکاران داروساز ملموس است،
اما با تحت پوشش بیمه قرار گرفتن داروها
با نسخه پزشک ،این تغییر قیمت برای مردم
محسوس نخواهد بود».

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد

واردات کاالی سالمتمحور بدون اطالع سازمان غذا و دارو
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از
عدم هماهنگی دو سازمان غذا و دارو و گمرک
در خصوص واردات کاالهای سالمتمحور
انتقاد کرد.
به گزارش سپید ،حسینعلی شهریاری در
گفتوگو با فارس پیرامون چالش اخیر دو
سازمان غذا و دارو و گمرک جمهوری اسالمی
ایران در خصوص واردات شیرخشکهای
رژیمی ،تصریح کرد« :ما از سازمان غذا و
دارو میخواهیم که پیگیر این موضوع باشند تا
اینگونه مشکالت به زودی رفع شود .قانونا تا
زمانی که واردات دارو کاالهای سالمتمحور
بدون اطالع سازمان غذا و دارو انجام گرفته و
فقط گمرک در جریان ماجرا باشد ،تخلف است

و نتیجه چنین اقداماتی این میشود که بسیاری
از این شیرخشکها در انبارهای گمرک دپو
شده و به دست مصرفکننده اصلی نمیرسد».
وی افزود« :گویا عالوه بر شیرخشکهای
رژیمی ،برخی اقالم دارویی و کاالهای
سالمتمحور هم دچار همین مشکل شدهاند.
حاال اعالم کردهاند که اگر واردکنندگان ،این
داروها و کاالها را بدون اعالم قبلی و ثبت
سفارش قانونی وارد کنند ،کاالها را امحا میکنیم
و ارزی هم که به آنها برای واردات این اقالم
تخصیص داده شده را بازپس میگیریم؛ این
کار هم اقدام درستی نیست .کار صحیح این
است که این واردکنندگان باید در حداقل زمان
ممکن ،موافقت غذا و دارو را بگیرند و کاال

وارد بازار داخل شود».
شهریاری ادامه داد« :گمرک هم باید زمانیکه
کاالی سالمتمحور وارد میشود ،موارد را به
سازمان غذا و دارو اعالم کند تا مشکل کمبود
کاال در کشور ایجاد نشود .این اشکالی است
که در سیستم گمرک وجود دارد و باید هرچه
سریعتر اصالح شود .گویا وزارت بهداشت در
حال پیگیری حل این معضل است .امیدواریم
با اصالح این روند معیوب ،دیگر شاهد کمبود
کاال در بازار و از بین رفتن آن در انبار گمرکات
نباشیم».وی در پایان تاکید کرد که این معضل،
ی دستگاهها
خأل قانونی ندارد و باید با رایزن 
این مشکل مرتفع شود ،ولی با این حال اگر
سازمان غذا و دارو معتقد است که مشکل قانونی

است ،به ما اعالم کنند تا از طریق اختیارات
مجلس ایرادات را رفع کنیم.

به مناسبت «روز جهانی واکسن ایدز»

ایدز همچنان جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار میدهد
ساخت دشوار واکسن ایدز
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