
 مریم شکرانی
یـک هفتـه بیشـتر تـا نوبـت شـیمی درمانـی 
خواهـرم نمانـده اسـت و هنـوز نتوانسـتیم 
داروهایـش را پیـدا کنیـم.... بـه هرکـس در 
پیـدا  بـرای  می شـناختیم  ایـران  از  خـارج 
کـردن داروهـای پسـرم رو انداختیـم و بـرای 
تامیـن هزینه هـای سـنگین آن مجبـور شـدیم 
خودرویمـان را بفروشـیم.... پـدرم می گویـد 
عمـر خـودش را کـرده و بیشـتر از ایـن بـرای 
پیـدا کـردن داروهایـش بـه دردسـر نیفتیـم و 

بگذاریـم کـه بمیـرد!
خانواده هـای  کـه  هسـتند  جمالتـی  اینهـا 
بیمـاران سـرطانی ایـران بـا بغـض می گوینـد. 
خانواده هایـی کـه حـاال تصـور می کننـد اگـر 
نتوانند داروهای مورد نیاز بیمارشـان را پیدا 
کننـد کوتاهـی بزرگـی در حـق آنهـا کـرده و 

شـاید یـک عمـر افسـوس بخورنـد. 
در بـازار ایـران داروهـای سـرطان بـه سـختی 
پیدا می شـود، سـخت و گران و پردردسـر...

دست کوتاه بیماران سرطانی 
از بازار دارو

بیمـاران  و  سـرطانی  بیمـاران  خانـواده 
صعب العـالج بیشـتر از هـر بیمـار دیگـری 
در بـازار داروی ایـران بـه مشـقت افتاده انـد. 
تحمـل بـار سـنگین روانـی بیمـاری از یـک 
سـو و دردسـرهای پیدا کردن دارو از سـمت 

دیگـر ایـن خانواده هـا را آزار می دهـد.
خواهـرزاده پنـج سـاله سـیما سـرطان خـون 
دارد.  عکـس پسـری ریزنقـش و ظریـف بـا 
سـر تراشـیده را نشـان می دهـد و می گویـد 
بـه نظـر شـما ایـن بچـه بـا ایـن جثـه تحمـل 

شـوک بـازار دارو دارد؟ 
او می گویـد کـه هـر بـار نوبـت شـیمی درمانی 
کـه می شـود تمـام خانـواده در تـب و تـاب 

و اسـترس اسـت که دارو به موقع برسـد. 
زن دیگـری کـه خـود را رضایـی معرفـی 
می کنـد بـه سـپید توضیـح می دهـد کـه پسـر 
نوجـوان او هـم سـرطان خـون دارد و نـه تنهـا 
داروهای سـرطان بسـیار سـخت و پر دردسـر 
پیـدا می شـود کـه بیشـتر ایـن اقـالم دارویـی 
تحـت پوشـش بیمـه نیسـتند و هزینـه تامیـن 

آنها بسـیار سـنگین اسـت.
او توضیـح می دهـد کـه بـرای پیـدا کـردن 
داروهـای فرزندشـان مجبـور شـده اند بـه 
آشـنایان خـود در ترکیـه رو انداختـه امـا 
هزینه هـا آنقـدر سـنگین تمـام می شـود کـه 
ناچـار شـده اند خـودروی ۲۰۶ خانـواده را 

بفروشـند.
خواهر رسـا هم سـرطان پسـتان دارد. او به 
سـپید می گویـد کـه هفته هاسـت بـرای تامیـن 

داروهـای تایکـرب و هرسـپیتین سـرگردان 
ند. شده ا

او توضیـح می دهـد روزهـا در راهروهـای 
سـازمان غـذا و دارو بـرای گرفتـن نامه هـای 
تاییـد سـرگردان بـوده و پـدرش هـر روز 
بـه داروخانه هـای هـالل احمـر سـر می زنـد. 
آنهـا می گوینـد زمـان بـه سـرعت می گـذرد 
و نوبـت شـیمی درمانـی خواهـرش نزدیـک 
می شـود امـا دارو هنـوز پیـدا نشـده و یـک 
خانـواده در لحظـات اسـترس و التهـاب بـه 

سـر می برنـد.

کمبود دارو جدی است
تولیدکنندگان دارو می گویند که کمبود دارو 
جـدی اسـت و حتـی پیـش از ایـن اعضـای 
سـندیکای صاحبـان داروهـای انسـانی در 
نامه ای این مساله را به دولت هشدار داده اند. 
آنهـا می گوینـد کـه کمبـود دارو بـه ۳۰۰ قلـم 
هم می رسـد و از قضا وضع تولید داروهای 
بیمـاران خـاص حـاد اسـت و خـط تولیـد آنها 
به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل شـده اسـت.

این در حالی اسـت که پیش از این سـازمان 
غـذا و دارو در اعتـراض بیمـاران خـاص بـه 
کمبـود دارو مدعـی می شـد کـه داروهـای 
تولیـد داخـل و جایگزیـن داروهـای حارجی 
وجـود دارد امـا حـاال تولیدکنندگان می گویند 
کـه همـان داروهـای جایگزین هم تولیدشـان 

به مشـکل خورده اسـت. 
زمزمه هـای نگـران کننـده ای کـه نائـب رئیس 
اول سـندیکای صاحبـان صنایـع داروهـای 
انسـانی ایـران، دربـاره ی آن بـه خبرآنالیـن 
می گویـد: »متاسـفانه کمبودهایـی کـه بـرای 
خواهـد  زیـاد  می شـود  پیش بینـی  آینـده 
بـود و ایـن یعنـی هـم صنعـت دارو متضـرر 

می شـود و هـم مـردم از ایـن شـرایط متضـرر 
خواهنـد شـد.«

اول  رئیـس  نائـب  پیرصالحـی،  مهـدی 
سـندیکای صاحبان صنایع داروهای انسـانی 
ایـران بیـان می کنـد: »قطعـًا بزرگترین مشـکل 
بـرای تهیـه و تولیـد دارو تحریـم اسـت، اگـر 
تحریم هـا نبـود مشـکالت ارز ایـن مقـدار 
سـخت گیرانه نمی شـد، االن هـم در تامیـن 
ارز و هـم در ارسـال ارز مشـکل داریـم، در 
تحریم ها شاید مواد اولیه دارو شامل تحریم 
نشـود امـا در نقـل و انتقـال و تامیـن ارز 
مشکل داریم، تا زمانی که تحریم وجود دارد 
متاسـفانه تامین دارو هم مشـکالت خود را 
دارد، همـه ایـن مـوارد سـبب کمبـود دارویـی 
و مشـکالت تهیـه مـواد اولیـه شـده اسـت.«

او ادامه می دهد: »در کنار مشـکالت تحریم 
مـا توقـع داریـم دولـت چابک تـر عمـل کنـد 
و ایـرادات داخلـی را کمتـر کنـد تـا حداقـل 
عـوارض تحریم هـا بـرای تولیـد دارو کمتـر 

شود.«
پیرصالحـی در ادامـه می گویـد: »همیـن امروز 
برخی از خطوط دارویی شـرکت های تولید 
کننـده نیمـه فعـال هسـتند و اگـر بـه تعطیلـی 
کامل برسند قابلیت جبران دارو از روش های 
دیگـر ماننـد واردات هـم نخواهیـم داشـت و 

ایـن وضعیـت خیلـی بد اسـت.«
و  آمارهـا  »براسـاس  می دهـد:  توضیـح  او 
و  غـذا  در سـازمان  موجـود  گزارش هـای 
برخـی  اگـر  می کنیـم  پیش بینـی  مـا  دارو 
کمبودهـای  نگیـرد  صـورت  اصالحـات 
دارویـی در تیرمـاه و ماه هـای آینـده بـه حـد 
نگران کننده خواهد رسـید. البته کمبود دارو 
به شـدت متغیر اسـت، شـاید امروز ۳۰ قلم 
دارو کـم باشـد امـا فـردا افزایـش پیـدا کنـد، 

امـا اگـر شـرایط بـا وضعیـت موجـود ادامـه 
پیـدا کنـد، متاسـفانه طبـق پیش بینی هـا در 
ماه های آینده به کمبودهای سابق یعنی ۳۰۰ 
تـا ۴۰۰ قلـم دارو می رسـد، ولـی امیدواریـم 
بـا تصمیم گیـری سـریع از ایـن کمبودهـا 

جلوگیـری شـود.«
ایـن تولیـد کننـده دارو می گویـد: »از اسـفند 
سـال گذشـته هیچ افزایش قیمتی برای دارو 
وجـود نداشـته اسـت، بنابرایـن صنعـت دارو 
ماننـد بقیـه صنایـع شـامل گرانی هـا شـده امـا 
پـول خـودش را بـا تاخیـر زیـادی از دولـت 
می گیـرد، طوری کـه دوره وصـول مطالبـات 
صنعت داروی چیزی حدود ۴۰۰ روز است، 
در چنیـن وضعیتـی فشـارهای زیـادی بـه این 
صنعت وارد می شـود، طوری که این صنعت 
نمی توانـد مـاده اولیـه تهیـه کنـد تـا تولید ادامه 
داشـته باشـد، متاسـفانه کمبودهایی که برای 
آینـده پیش بینـی می شـود زیـاد خواهـد بود و 
ایـن یعنـی هـم صنعـت دارو متضـرر می شـود 
و هم متاسـفانه مردم از این شـرایط متضرر 

خواهند شـد.«

وضع ذخایر دارو خوب نیست
علی فاطمی، نائب رییس انجمن داروسازان 
ایـران هـم بـا تاییـد مضیقـه بیماران سـرطانی 
برای تامین داروهای موردنیازشـان به سـپید 
می گویـد کـه وضـع ذخایـر دارو هـم خـوب 
نیسـت و بـازار دارو امـکان دارد هـر لحظـه 

با کمبود گسـترده تر دارو مواجه شـود.
ایـن مسـایل بارهـا پـای وزیـر بهداشـت و 
روسـای سـازمان غـذا و دارو را بـه مجلـس 
کشـانده اسـت امـا تاکنـون اقـدام جـدی 
انجـام  دارو  بـازار  مشـکالت  حـل  بـرای 

نشـده اسـت.

این بار داروهای داخلی هم برای بیماران صعب العالج کم آمده است

بیماران سرطانی در مضیقه داروبیماران سرطانی در مضیقه دارو
کمبود ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم دارو در بازار
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دارو و تجهیزات


