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فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

نقص در چرخه سرد و افزایش بی رویه نرخ
 داروها بالی جان بیماران خاص شده است

جایگاه دیپلماسی سالمت در نظام نوین سیاسی و نظام های سالمت در جهان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با 
بیان اینکه بی توجهی مسئوالن به دپوی داروی 
مورد نیاز برای ۶ ماه آینده متناسب با نیاز 
سراسر کشور بحران دارویی محسوب می شود 
به تشریح صدماتی که نقص در چرخه سرد 
دارو و افزایش بی رویه قیمت دارو به بیماران 

خاص وارد می کند، پرداخت.
به گزارش سپید، ملک فاضلی در گفت و گو با 
خانه ملت، در انتقاد به افزایش چشمگیر قیمت 
داروهای بیماری های خاص به ویژه سرطان، 
گفت: »نحوه مدیریت چرخه سالمت کشور 
به نوع فعالیت سازمان غذا و دارو برمی گردد 
چرا که هر نوع درمانی که برای بیماران در 
نظر گرفته می شود در نهایت با تامین دارو 
تکمیل شده و به نتیجه می رسد و اگر فرآیند 
تامین دارو در جامعه به ویژه برای بیماران 
خاص یا صعب العالج که نیاز به درمان دائمی 
دارند، دچار مشکل باشد روند درمان نیز با 

اشکال جدی مواجه خواهد شد.«
نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و مهرستان 
در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »هم اکنون 
چرخه تامین دارو در کشور دارای نقص جدی 
است چرا که بیماران خاص یا با کمبود دارو یا 
افزایش چند برابری قیمت داروهایشان مواجه 

هستند، از سوی دیگر زنجیره سرد دارو نیز 
دچار نقص بوده و باعث می شود داروهای 
نحوه  از  که  دلیل صدمه ای  به  شده  عرضه 
نگهداری می بینند از کیفیت الزم برخوردار 
نبوده و میزان اثربخشی این داروها منفی است 
و تنها یک آرامش کاذب را در بیماران ایجاد 
می کند و در نهایت عوارض مضاعفی را برای 

این بیماران به همراه خواهند داشت.«
باید  است  مسلم  »آنچه  کرد:  تصریح  وی 
دارو به اندازه کافی در جامعه وجود داشته 
و بیماران به آن دسترسی داشته باشند به این 
صورت که داروها بر اساس نیاز بیماران که 
تمام  در  هستند  آگاه  آن  از  مسئوالن  قطعا 
کشور اعم از مناطق برخوردار و محروم بر 
حسب نیازی که دارند، توزیع شود. همچنین 
مسئوالن مربوطه باید از طریق برآورد نیاز ۶ 
ماهه کشور، دارو به اندازه کافی دپو کنند تا 
با بروز هرگونه کمبود، بیماران دچار آسیب 
نشوند. کما اینکه در دنیا عدم دپوی داروی 
مورد نیاز برای ۶ ماه در سطح ملی را بحران 

دارویی می دانند.«
»در شرایط کنونی  فاضلی خاطرنشان کرد: 
بیماری های  داروهای  قیمت  افزایش  میزان 
خاص باعث شده است که وضعیت اقتصادی 

آسیب  به شدت  بیماران  این  خانواده 
ببیند تاجاییکه قادر به تامین هزینه 
اگر  بنابراین  نیستند  بیمار  داروی 
مهم  این  به  توجه  بدون  مسئوالن 

قیمت داروهای این بیماران 
عمال  دهند  افزایش  را 

این  دسترسی 
به  بیماران 
دارو را از بین 

برده اند که 
در نهایت 
بروز  به 
عوارض 

بیماری در این 
بیماران منتهی می شود.«

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: 
»رفع نیاز این بخش به عملکرد سازمان برنامه 
و بودجه و ریاست جمهور برمی گردد که در 
برنامه ریزی کالن کشور به تخصیص سهمی که 
وزارت بهداشت و درمان باید از سرانه بودجه 
ملی دریافت کند، توجه خاصی داشته باشند در 
غیر این صورت سالمت مردم به خطر خواهد 
افتاد و به دنبال آن تمام بخش های توسعه دچار 
اشکال خواهند شد چرا که نیروی انسانی وقتی 

سالمت 
باشد می تواند 

موتور  کشور به  توسعه  محرک 
تبدیل شود.«

مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
وزارت  »البته  کرد:  تاکید  اسالمی،  شورای 
بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو نیز 
باید تمهیداتی را در جهت رفع نواقص چرخه 
تامین داروی مورد نیاز برای بیماران خاص 
یا صعب العالج بیندیشند و با نیازسنجی در 
ملی در جهت  دارو در سطح  تامین  حوزه 
آینده  ماه   ۶ برای  نیاز  مورد  داروی  دپوی 

برنامه ریزی کنند.«

دستیار ویژه وزیر و مدیرکل همکاری های 
بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی طی سخنانی در دانشکده مطالعات 
جهان دانشگاه تهران به تبیین جایگاه دیپلماسی 
نظام های  و  نوین سیاسی  نظام  در  سالمت 

سالمت در جهان پرداخت.
در  نیکنام  محمدحسین  سپید،  گزارش  به 
سخنرانی خود با موضوع »دیپلماسی سالمت؛ 
چالش ها و فرصت ها« در مراسم افتتاح دوره 
دیپلماسی سالمِت این دانشکده گفت: »استفاده 
از ساختارهای سیاسی موجود در جهت پیشبرد 
اهداف سالمت یکی از فرصت های مهم در 

زمینه دیپلماسی سالمت است.«
در  سالمت  دیپلماسی  »جایگاه  افزود:  وی 
اسناد ملی کشورها و در تعیین سیاست های 
اهمیت  نشانگر  بین المللی،  و  ملی  کالن 
دیپلماسی سالمت برای کلیه سیاستگذاران 

ارشد دولت های جهان است.«
وی با بیان خالصه ای از توافقات و دیدارهای 
انجام شده وزیر بهداشت و مسئوالن نظام 
سایر  و  بهداشت  وزرای  با  ایران  سالمت 
مقامات کشورهای دیگر در حاشیه آخرین 
مجمع جهانی سالمت، چنین گردهمایی های 

جهانی را فرصتی مغتنم برای بیان و تاکید بر 
چالش هایی دانست که در سایر نشست های 
وجود  آنها  به  پرداختن  امکان  بین المللی 
ندارد و اظهار داشت: »موضوعاتی نظیر تاثیر 
تحریم های یک طرفه و ظالمانه ایاالت متحده 
برعلیه کشورمان و نشان دادن وضعیت سالمتی 
جمعیت ساکن در سرزمین های اشغالی، نوار 
غزه و بلندی های جوالن از جمله این موارد 

هستند.«
دستیار ویژه وزیر و مدیرکل همکاری های 
نشست  این  در  بهداشت  وزارت  بین الملل 
دانشجویان،  فرآیند،  با حضور صاحبان  که 
استادان و فعاالن حوزه صنعت گردشگری 
بیان چالش ها و  برگزارشد، ضمن  سالمت 
بهداشت،  وزارت  روی  پیش  فرصت های 
درمان و آموزش پزشکی و سایر سیاستگذاران 
کشور و سیاستگذاران سطوح بین المللی در 
زمینه دیپلماسی سالمت، به ارتباط تنگاتنگ 
میان این دیپلماسی با مفاهیم اساسی چون 
امنیت، عدالت اجتماعی و اقتصاد پرداخت.
به گزارش وبدا، نیکنام همچنین نمونه های 
متعدد و مهمی از تاثیرات دیپلماسی سالمت 
بر جایگاه کشورهای جهان به ویژه در حوزه 

بیماری هایی که در سال های اخیر تهدیدی 
برای امنیت جهانی بشمار می آمدند را برشمرد 
و در پایان صحبت هایش از کلیه فعاالن حوزه 

گردشگری سالمت برای پیوستن به حوزه 
بهداشت  وزارت  بین الملل  همکاری های 

جهت تبادل تجربیات دعوت به عمل  آورد.

کروان

توسط دستیار ویژه وزیر بهداشت تبیین شد


