
 مریم شکرانی
داروهای بیهوشی چالش بزرگ این روزهای اتاق 
عمل در ایران است. پزشکان بیهوشی می گویند 
بسیاری  بیهوشی  داروهای  دلیل کمبود  به  که 
دارند  کمتری  که ضرورت  اعمال جراحی  از 
راهی  اورژانسی تر  بیماران  و  افتاده  تعویق  به 
اتاق عمل می شوند. آنها می گویند به جز کمبود 
داروهای بیهوشی، موج مهاجرت متخصصان 
بیهوشی هم سبب شده است که اتاق های عمل 
با کمبود متخصص مواجه باشد و در بسیاری از 
موارد تکنسین های بیهوشی جایگزین شوند که 
این اتفاق در درازمدت می تواند خطرناک باشد. 

پاشنه آشیل کمبود داروهای بیهوشی 
بسیاری از عمل های جراحی در ایران مدت هاست 
به تعویق می افتد. عمل های زیبایی از جمله این 
جراحی ها هستند که حاال بسیاری از بیماران را 
در صف اتاق عمل گذاشته است. بیمارستان ها 
در پاسخ به علت این مساله و گالیه بیماران 
می گویند که داروهای بیهوشی کمیاب شده است 
و ناچار هستند اعمال جراحی غیرضروری تر را 

به تعویق بیندازند.
محمد تمدن رستگار، پزشک متخصص بیهوشی 
با تایید این موضوع به سپید می گوید که کمبود 
داروی بیهوشی در بیمارستان های ایران جدی 
ایجاد  اختالل  جراحی  عمل های  در  و  است 

کرده است.
او توضیح می دهد که کیفیت داروهای بیهوشی 
موجود هم چندان باال نیست و بیشتر داروهای 
هندی در اتاق عمل استفاده می شود و یا داروهای 
قرار  استفاده  مورد  اصلی  داروهای  جایگزین 
می گیرد که روی بیماران عوارض دارد و بسیاری 
از بیماران بعد از عمل به دلیل عوارض این داروها 
بدحال هستند و ریکاوری و بهبود حاالت آنها 

طول می کشد.
بیمارستان  یک  رئیس  قیامت،  محمدمهدی 
بیمارستان های  مشکالت  از  هم  خصوصی 
در  بیهوشی  داروهای  کمبود  زمینه  در  کشور 
بیمارستان های ایران خبر داد و به تحلیل بازار 
گفت که  کمبود دارو، قیمت گذاری دستوری، 
نوسانات ارزی و دشواری در تامین تجهیزات 
ارز  حذف  بین المللی،  تحریم های  پزشکی، 
ترجیحی صنعت درمان و غیره همگی دست 
بخش  بیمارستان های  تا  داده اند  هم  به دست 
خصوصی با چالش های متعددی مواجه شوند 
و ادامه فعالیت برای برخی از آن ها دشوار شود.
او یکی از مهمترین منابع درآمدی بیمارستان ها 
کمبود  با  حاال  اما  می داند  جراحی  اعمال  را 
داروهای بیهوشی بسیاری از عمل های جراحی 

هم تعطیل شده اند.
داروی  کمبود  بیمارستان ها  توضیحات  به  بنا 
بیهوشی به حدی است که در آینده نه چندان 
دور امکان دارد عمل  های غیرضروری بیشتری 
از  اندکی که  با مقدار  تا حداقل  کنسل شوند 
داروهای بیهوشی باقی مانده عمل  های حیاتی 

را انجام دهند.

داروهای کمیاب بیهوشی در ناصر 
خسرو!

که  می دهند  توضیح  بیمارستان ها  از  بسیاری 
داروهای کمیاب بیهوشی معموال در بازارهای 

زیرزمینی یافت می شوند. 
اقالمی مانند پروپوفول یا پوفول یا »تیوپنتال 
از  کمبود  دچار  ایران  سراسر  در  که  سدیم« 
جمله داروهای بیهوشی است که در اتاق های 
جراحی ایران کمیاب شده است. انواع داروهای 
استفاده  عمل  از  پیش  که  شل  کننده عضالنی 
می شوند، مانند »ساکسینیل کولین« و »سیس- 
آتراکوریم« یا از آنها فراتر، گازهای بیهوشی مثل 
»ِسُووفلوران« و »ایزوفلوران« داروهایی هستند 
که بنا به گفته فعاالن بخش درما کشور متقاضیان 
می توانند با مراجعه به بازار سیاه ناصرخسرو 
یا شبکه های اجتماعی و پرداخت هزینه های 
هنگفت به سهولت به آن دسترسی پیدا کنند. 
این در حالی است که اعتماد به کیفیت و اصل 
بودن داروهای بازار سیاه مورد تردید جدی 

فعاالن بخش درمان است. 
نایب  رئیس  فاطمی  علی  هم  گذشته  سال   
انجمن داروسازان ایران درباره کمبود داروی 
بیهوشی هشدار داده و به ایسنا گفته بود: »در 
حال حاضر یکی از مشکالتی که بسیاری از 
بیمارستان  ها با آن مواجه هستند، کمبود داروی 
بیهوشی است. عمده داروهای تزریقی بیهوشی 
وارد می شوند، البته مواد اولیه تمامی داروهای 
بیهوشی تولید داخل نیز وارداتی است. داروی 
بیهوشی نیاز به نگهداری خاصی دارد و اگر 
داخل یخچال  های خاص نگهداری نشود، فاسد 
از  بسیاری  که  است  در حالی  این  می شود.  
داروها در ناصرخسرو در شرایط گرما و سرمای 

نگهداری  تا دو سال  به مدت یک  غیرعادی 
می شوند. بنابراین امیدواریم دولت به زودی 

مشکل صنعت داروسازی را حل کند.«

وزارت بهداشت: کمبود داروی 
بیهوشی نداریم

هرچند که سازمان غذا و دارو زیر  بار کمبود 
که  است  معتقد  و  نمی رود  بیهوشی  داروی 
پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات داروهای 
بیهوشی باعث قاچاق این داروها از بازار ایران 

شده است.
دولت امسال و از اواخر تیر ماه ارز ترجیحی 
مواد اولیه داروهای داخلی را حذف کرده است 
اما اعالم کرده که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
ادامه  همچنان  خارجی  داروهای  واردات  به 
دارد و داروهای بیهوشی غالبا وارداتی هستند. 
رییس  رسانه ای  مشاور  زمینه  همین  در 
به  گذشته  سال  اسفند  دارو  و  غذا  سازمان 
در  دارو  و  غذا  سازمان  اطالع رسانی  پایگاه 
خصوص مطالبی که در مورد کمبود داروهای 
»در  عنوان شده، گفت:  رسانه ها  در  بیهوشی 
مورد داروهای بیهوشی بارها به رسانه ها پاسخ 
و   ۱۴۰۰ سال  آمار  چنانچه  است.  شده  داده 
که  می یابید  در  کنید،  مقایسه  را   ۱۳۹۹ سال 
به  بیهوشی در سال جاری  مصرف داروهای 
شدت افزایش پیدا کرده است، یعنی وزارت 
را  بیهوشی  داروهای  تامین  تنها  نه  بهداشت 
سال  از  بیش  بلکه  کرده،  مدیریت  خوبی  به 

گذشته نیز تامین کرده است.« 
سجاد اسماعیلی همچنین گفت: »سال گذشته 
به دلیل شدت گرفتن بیماری کرونا، داروهای 
بیهوشی بیشتر در بخش های کرونایی مصرف 

یا  الکتیو  اعمال جراحی  از  بسیاری  و  شدند 
انجام  اینکه در بخش خصوصی  یا  لغو شده 
می شد. در سال جاری با توجه به اطالع رسانی 
که بعد از پیک پنجم اتفاق افتاد و همچنین با 
انجام واکسیناسیون سراسری، دغدغه ها اندکی 
کاهش یافت و وزیر بهداشت نیز عنوان کرد 
که شرایط بهتر شده است. پیک ششم هم به 
دلیل اثر واکسیناسیون عمومی نسبت به پیک 
جراحی  اعمال  بود،  تر  ضعیف  بسیار  پنجم 
بسیار  جاری  سال  دوم  ماهه  شش  از  الکتیو 
افزایش یافت و به تبع آن، مصرف داروهای 

بیهوشی نیز افزایش پیدا کرد.« 
او افزود: »نکته مهم این است، در هر سال برای 
تامین هر نوع دارویی براساس آمارنامه سال 
قبلش برنامه ریزی می کنیم، اما با این وجود، 
در سال ۱۴۰۰ میزان مصرف داروی بیهوشی 
بیشتر از سال ۹۹ بود و همین امر منجر شد 

که نیازمان به داروی بیهوشی بیشتر شود.« 
»از طرفی، دولتی  اسماعیلی خاطرنشان کرد: 
بودن ارز داروهای بیهوشی نیز اثرگذار است 
و وقتی داروی تولیدی یا وارداتی ما در بازار 
ناصرخسرو یا بازار عراق و پاکستان و افغانستان 
پیدا شود، یعنی این دارو قاچاق می شود. اگر 
بروید و درخواست دارویی که  به داروخانه 
به  باشید،  تامین می شود را داشته  نیما  ارز  با 
راحتی در دسترس است؛ اما داروی تامین شده 
با ارز دولتی به راحتی مستعد قاچاق معکوس 

و نشت به ناصر خسرو رخ داده است.«
با این حال حذف ارز ۴۲۰۰ مواد اولیه دارویی 
توسط دولت و به بهانه قاچاق انتقادهای زیادی 
به دنبال داشته است و مخالفان این اقدام دولت 
می گویند که دولت هزینه درمان را برای بیماران 

ایرانی سنگین و سنگین تر کرده است.

چالش در اتاق عمل
 سازمان غذا و دارو اعالم می کند که اختاللی در واردات 

داروهای بیهوشی وجود ندارد و این داروها از ایران قاچاق می شوند

بیمارستان های ایران می گویند کمبود داروهای بیهوشی، موجب توقف بسیاری از اعمال جراحی شده استبیمارستان های ایران می گویند کمبود داروهای بیهوشی، موجب توقف بسیاری از اعمال جراحی شده است گــزارش
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