
مدیر گروه پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان 
گفت: »ما اولین محصول سلولی کشور را وارد 
فهرست دارویی برای درمان بیماری خودایمنی 

و ژنتیکی »ویتیلیگو« کردیم.«
به گزارش سپید، مسعود وثوق اظهارکرد: »ما در 
قرن حاضر شاهد ارتقای سطح خدمات بهداشتی 
و پیشرفت دانش بشر در حوزه های مرتبط به 

سالمت هستیم.«
وی افزود: »خروجی این پیشرفت و ارتقای سطح 
سالمت، افزایش سطح امید به زندگی در کلیه 
جوامع بشری است بطوریکه سطح امید به زندگی 
در قرن حاضر نسبت به سال ها و قرون گذشته 
افزایش معنادار و چشمگیری پیدا کرده است.«

مدیر گروه پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان 
گفت: »با افزایش طول عمر و پیر شدن جوامع، میزان 

ناتوانی افراد به علت کهولت سن و بیماری های 
تحلیل برنده ای که اندام ها و سیستم بدن را درگیر 
می کند خیلی افزایش پیدا می کند اما دانش پزشکی 
بازساختی به عنوان یک دانش بین رشته ای دو 
هدف اصلی ترمیم و جایگزینی بافت های آسیب 
دیده را دنبال می کند و با این دو رویکرد می توان 
به ارتقای سطح رضایتمندی افراد از زندگیشان 

کمک کنیم.«
وثوق در مورد دستاوردهای پژوهشگاه در این 
حوزه اظهارکرد: »دانش پزشکی بازساختی دو بال 
اصلی دارد؛ بال سلول های بنیادی و بال مهندسی 
بافت که این دو بال به تحقق دو هدف ترمیم و 
جایگزینی بافت های آسیب دیده کمک می کنند.«
وی افزود: »دانش سلول های بنیادی به تولید انبوه 
انواع رده های سلولی در جهت جایگزینی کمک 

می کند و دانش مهندسی بافت هم ساخت 
داربست مناسب برای النه گزینی سلول های 

تولید شده را ایجاد می کند.«
وثوق یادآورشد: »ما سلول های بنیادی جنینی 
را برای اولین بار در سال 2004 در پژوهشگاه 

رویان و منطقه غرب آسیا ایجاد کردیم.«
وی افزود: »بعد از کسب توفیقات در علوم 
پایه و ایجاد رده های مختلف سلولی، در فاز 
بعد باید دانش را به مرحله تجاری سازی 
و استفاده برسانیم و سلول را تحت فرآیند 
کارآزمایی بالینی بررسی کنیم که بین 6 تا 12 

سال طول می کشد.«
به گزارش فارس، مدیر گروه پزشکی بازساختی 
پژوهشگاه رویان با اشاره به اینکه این فرآیندها با 
نظارت سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی کشور انجام می شود و 
اداره های مختلف سازمان در این کار دخیل هستند، 
گفت: »ما اولین محصول سلولی کشور را وارد 
فهرست دارویی برای درمان بیماری خودایمنی 

و ژنتیکی »ویتیلیگو« کردیم.«

اولین محصول سلولی برای درمان »ویتیلیگو« وارد فهرست دارویی شد

 مریم شکرانی
کمبود ارزی موجب توقف تولید برخی انواع داروهای 
داخلی شده است. این نکته ای است که فعاالن صنعت 
دارو گفته و تاکید می کنند که کارخانجات دارو در 
ایران به پرداخت منظم حداقل 200 میلیون دالر 
ارز در ماه نیاز دارند اما حاال نه تنها ارز مورد نیاز 
صنایع دارو به صورت منظم پرداخت نشده که 
جلیل میرمحمدی میبدی، عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس خبر داده که بانک مرکزی از یک 
میلیارد دالر وعده ارز دارو فقط ۳00 تا 400 میلیون 
دالر را پرداخته است که در واقع این میزان ارز تنها 

کفاف دو ماه تولید دارو را می دهد. 

فقط ۳۰۰ میلیون دالر ارز دارو پرداخت 
شده است

بانک مرکزی اوایل امسال اعالم کرد که یک میلیارد 
دالر ارز دارو پرداخته است اما بعد مشخص شد که 
این یک میلیارد دالر مربوط به مطالبات ارزی صنعت 
دارو در زمستان سال گذشته هم است و در واقع 
بخش اعظم ارز به مطالبات قبلی از دی ماه سال 
گذشته تا پایان سال 1400 مربوط می شده است. 

کمیسیون  عضو  میرمحمدی میبدی،  جلیل  حاال 
بهداشت و درمان مجلس یازدهم خبر داده است 
که بانک مرکزی از یک میلیارد وعده ارز دارو تاکنون 
تنها ۳00 تا 400 میلیون ارز تخصیص داده است. 
عضو کمیسیون بهداشت مجلس به باشگاه خبرنگاران 
گفت: »سه ماه برای ایجاد زیرساخت های انتقال ارز به 
دولت فرصت داده ایم و باید دانست که ما باید ذخیره 
راهبردی دارو و صنعت دارو را دچار چالش کنیم.

میرمحمدی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: 
»آمادگی برای انتقال ارز دارو به بیمه ها فراهم نیست. 
باید بانک مرکزی برای تامین ارز مناسب برای واردات، 
بیمه ها برای پرداخت ما به التفاوت قیمت دارو و برنامه 
و بودجه برای تامین رقم ریالی معادل ارز تخصیص 
یافته آماده باشند تا ارز دارو به بیمه ها منتقل شود.

میرمحمدی گفت: »سه ماه برای ایجاد زیرساخت های 
انتقال ارز به دولت فرصت داده ایم و باید دانست که 

ما باید ذخیره راهبردی دارو و صنعت دارو را دچار 
چالش کنیم. گله جدی از بانک مرکزی داریم؛ زیرا 
از یک میلیارد وعده ارز دارو تاکنون ۳00 تا 400 

میلیون ارز بیشتر تخصیص نیافته است.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: »بیمه ها 
نمی توانند و قرار نیست بیش از 10 درصد افزایش 
قیمت دارو را تقبل کنند. افزایش قیمت دستمزد 
کارگر، حامل های انرژی و حمل و نقل را داشته 
ایم و قیمت گذاری انجام شده ابالغ نمی شود؛ زیرا 
بیمه ها زیر بار نمی روند. چون سازمان برنامه و 

بودجه، بودجه الزم را تامین نمی کند.

خطر کمبود دارو در کمین بازار 
وضعیت نامساعد پرداخت ارز دارو در حالی از 
سوی فعاالن صنعت دارو مورد انتقادهای گسترده 
قرار گرفته است که دیروز یک مقام سازمان غذا و 
دارو هم نسبت به آن واکنش نشان داد و گفت که  
با ادامه تخصیص ارز با روال فعلی و سیاست های 
توزیع ارز دارو خطر کمبود اقالم دارویی وجود دارد. 
 حسین شمالی مدیرکل برنامه ریزی اداره دارو 
سازمان غذا و دارو به خبرگزاری صدا و سیما گفت: 
»ارز ترجیحی موجب اخالل در زنجیره تامین دارو 
می شود و بخشی از دارو ها به دلیل تفاوت قیمت آن 
در داخل و خارج ایران از زنجیره خارج و قاچاق 
معکوس می شود و ما در برخی دارو ها به رغم اینکه 
بیش از نیاز کشور واردات داشتیم؛ کمبود داریم و 
برخی دارو های داخلی هم به دلیل اینکه ماده اولیه 
ارز ترجیحی می گیرد، ارزان تولید و عرضه می شود 
و برخی دارو های ایرانی را 2 تا ۳ برابر تولید کردیم؛ 

اما کمبود دارو در بازار وجود دارد.«
شمالی ادامه داد: »اینکه ما در سه ماهه اخیر در برخی 
اقالم حتی دارو های تولید داخل کمبود داریم؛ به این 
دلیل است که تصمیم نهایی برای سیاست اصالح 
ارزی گرفته نشده و روند اصالح قیمت دارو متوقف 
شده و در نتیجه برخی تولیدکنندگان و تامین کنندگان 
به دلیل اینکه عرضه از نظر اقتصادی توجیه پذیر 

نیست، تولید را کاهش داده اند.«

مدیرکل برنامه ریزی دارو سازمان غذا و دارو گفت: 
»در سنوات گذشته که اختالف نرخ ارز نبود؛ دارو های 
قاچاق در کشور بود؛ اما اکنون بسیاری از دارو ها در 
بازار غیر رسمی دارویی است که برچسب اصالت دارد 
و قاچاقچیان برای تایید اصالت دارو این برچسب را 
نشان می دهند و این دارو ها از زنجیره تامین خارج 
می شود، دارو تا زمانی که به داروخانه تحویل داده 
می شود؛ زنجیره تامین دارو رصد می شود؛ اما اکنون 
فقط دارو های که بیمه دارند و قیمت آن ها از یک 
عدد باالتر هستند؛ در سامانه تی تک ثبت می شوند 
و به همین دلیل بسیار دارو های فاقد پوشش بیمه 
از زنجیره خارج شود و این دارو ها در داروخانه 
موجود نباشد؛ اما در بازار آزاد به فروش برسد و 

همه این ها به دلیل اختالف نرخ ارز داروست.«
شمالی گفت: »طرح انتقال ارز به بیمه ها از سال ۹۹ 
کلید خورده است، سازمان غذا و دارو به عنوان متولی 
طرح محاسبات از نظر بودجه ای و قیمتی را انجام 
داد و اطالعات در اختیار بیمه ها و وزارت بهداشت 
و دستگاه های ذی نفع قرار گرفت و سازمان غذا و 
دارو آمادگی کامل برای انتقال ارز به بیمه ها را دارد.«
شمالی گفت: »در روند تامین دارو پیش بینی ارز 
تخصیصی اهمیت زیادی دارد، در سال 1400 در 
مقاطعی ارز کافی نبود و تخصیص ارز در مقاطعی 
متوقف شد و با مشکل تامین دارو مواجه بودیم 

و مهمترین مسئله تعیین تکلیف سیاست ارزی 
کشور است.«

شمالی گفت: »اگر قرار شد، سیاست اصالح ارزی 
اتفاق بیفتد، برنامه ریزی ها به گونه ای است که هیچ 
تغییری در پرداخت از جیب مردم رخ ندهد و 
اگر سیاست ارزی تغییر نکرد، باید اصالح قیمتی 

صورت گیرد.«

وضعیت چالش برانگیز تولید دارو 
این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که صنایع دارو 
در روزهای اخیر با برگزاری جلسات متعدد با مقامات 
عالی رتبه کشور و نوشتن نامه به رییس جمهوری و 
حضور در مجلس تالش کرده اند که تصمیم گیران 
را نسبت به وضعیت وخیم تولید دارو مطلع کنند. 
آنها می گویند که کمبود ارز واردات دارو موجب 
شده که شرکت های تولیدکننده دارو با کمبود مواد 
اولیه مواجه شوند و خطوط تولید برخی داروها 

متوقف شود. 
آنها می گویند که قیمت گذاری دستوری و سرگوب 
نرخ در کنار رشد قابل توجه هزینه های تولید در 
کارخانجات دارو آنها را به وضعیت هشدارآمیزی 
رسانده است و چنانچه دولت به سرعت وضعیت 
فعلی را سامان ندهد کشور با کمبود گسترده دارو 

مواجه می شود.
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