
 محمد رضا شانه ساز 
رئیس انجمن علمی داروسازان ایران

از  یکی  همواره  نادرست  آمارهای  ارایه 
شرایط  صحیح  تحلیل  در  جدی  آفت های 
جامعه  هر  آینده  اهداف  انتخاب  و  موجود 
و  بوده  ارشد  سیاستگذاران  و  مدیران  توسط 
می تواند سبب اتالف منابع و انتخاب نابجای 
عرصه های  در  برنامه ای  و  کاری  اولویت های 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی گردد. 
برخورداری از آمارهای صحیح و قابل اعتماد به 
حدی مهم است که می توان یکی از مهم ترین 
موفقیت هر مجموعه  یا عدم  موفقیت  عوامل 
را مرهون ضریب اطمینان بیشتر در خصوص 

صحت این اطالعات دانست.
مسئولین  از  بعضی  که  اخیرا شاهد هستیم 
دلسوز، تحت تاثیر جریان هایی با اهداف خاص، 
آمار متفاوتی پیرامون سهم بخش خصوصی و 
ارایه  کشور  دارویی  اقتصاد  در  غیرخصوصی 
کارشناسی  مباحث  از  صرف نظر  می نمایند. 
تنها  این مقوله و  موافق و مخالف در اطراف 
بیشتر  آگاهی  از  برخورداری  امکان  لحاظ  به 
با  باید عنوان کرد که  دست اندرکاران محترم، 
استفاده از اطالعات مندرج در آمارنامه دارویی 
سال 1393 سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت 
و درمان کشور، به عنوان آخرین و مستندترین 
مرجع آمار دارویی کشور، هلدینگهای دارویی 
غیرخصوصی اعم از بخش دولتی و عمومی، 
31درصد  از گردش مالی دارو را به خود اختصاص 
داده و 69درصد  متعلق به بخش خصوصی است 
لذا آمار حدود 70درصد  اعالمی توسط مسئولین 
محترم و رسانه ملی، نشریات و فضای مجازی 
پیرامون سهم غیرخصوصی از بازار دارویی کشور 
در فاصله 180 درجه ای با واقعیت آماری موجود 

کشور است.)تصویر یک(
یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص این 
آمار، سهم بخش های خصوصی و غیرخصوصی 
از سبد تولید و واردات دارو در کشور است. 
آمارها بیانگر این است که عالقه بخش خصوصی 
عمدتا در عرصه واردات دارو، تبلور یافته است. 
آزادی عمل بیشتر در عرصه قیمت گذاری دارو 
یکی از عوامل اصلی جذب سرمایه گذاری بخش 
چراکه  است.  واردات  حوزه  در  خصوصی 

مبتنی  وارداتی،  داروهای  قیمت گذاری  فرایند 
ارایه  براساس  و  واردکنندگان  برخود اظهاری 
فاکتور دریافتی از طرف کمپانی )یا واسطه( های 
تولید  داروهای  مورد  در  لیکن  است  خارجی 
داخل، به لحاظ دسترسی وزارت بهداشت، درمان 
دخیل  عوامل  جزئیات  به  پزشکی  آموزش  و 
در تولید، مالک تعیین قیمت، هزینه تمام شده 
است، به دیگر عبارت در خصوص تولیدکنندگان 
خارجی، به دلیل عدم دسترسی به عوامل هزینه ای 
دخیل در تولید، فرض بر صحت اظهار شرکت 
)یا واسطه( خارجی بوده، لیکن وجود اطالعات 
دقیق در شرکت های تولید داخل امکان دریافت 

هرگونه قیمت اضافه را منتفی می نماید.

عالوه بر این هزینه سرمایه گذاری باال در 
تولید دارو، امکان مارکتینگ و بازاریابی بیشتر در 
فروش داروهای خارجی )زیرا هزینه بازاریابی 
در قیمت تمام شده داروهای وارداتی لحاظ 
گردیده است بر حالی که در دارو های تولید 
داخل هزینه ای از این بابت پیش بینی نمی گردد(، 
مشکالت عمومی موجود بر سر راه تولید در 
با فعالیت های بازرگانی، و باور غلط  مقایسه 
بهتر بودن اجناس وارداتی بر مقایسه با تولید 
دارو  واردات  جذابیت  دالیل  اهم  از  وطنی 
بخش  برای  داخل،  در  دارو  تولید  مقابل  در 

خصوصی است.
توجه به رشد 10 برابری تعداد شرکت های 

وارداتی طی 14 سال گذشته، گواه بر جذابیت 
حوزه واردات دارو در مقایسه با حوزه تولید 
است. در ابتدای دهه هشتاد 15 شرکت فعال 
واردات دارویی در کشور مشغول به کار بودند، 
هم اکنون این تعداد به باالی 170 شرکت افزایش 
تعداد  به توضیح است که  یافته است و الزم 
شرکت های تولیدی از 65 شرکت به 115 واحد 
تولیدی افزایش یافته است که 80 مورد آن فعال 
جذابیت  این  اثبات  برای  دیگر  دلیل  هستند. 
بررسی 5 شرکت پرفروش رده بندی گردش مالی 
شرکت های دارویی ظرف 3 سال گذشته است زیرا 
برای اولین بار نام 3 شرکت وارداتی در رده های 
اول و دوم و پنجم، خودنمایی نموده و فقط در 
رده های سوم و چهارم نام بزرگ ترین شرکت های 

تولیدی دارو قرار گرفته است.)تصویر دو( 
پس باید بپذیریم که اولویت اصلی در حوزه 
صنعت دارویی کشور برطرف کردن موانع خود 
ساخته بر سر راه توسعه صنعت دارو و بین المللی 
شدن آن است نه تکرار شعار خصوصی سازی 
صنعت دارو. صنعتی که با پشتوانه 3 دهه دانش 
از نظر فنی و تکنولوژی  امروز  ملی و بومی، 
فاصله ای معنادار با کشور های منطقه پیدا کرده 
است و انگشت حیرت بر دهان متخصصین آگاه 
این حوزه در کشورهای منطقه نشانده است، 
روند خصوصی سازی را سال هاست که با سرعتی 

منطقی آغاز نموده است.
غیرمنطقی  موانع  اگر  اینکه  سخن  خالصه 
بخش  شود،  برداشته  دارو  مشروع  سودآوری 
عرصه  این  در  بیشتر  رغبتی  با  خصوصی 
سوابق  کمااینکه  نمود.  خواهد  سرمایه گذاری 
قبلی نشان می دهد در خصوص واردات دارو این 
امر تحقق یافته است و سهم بخش خصوصی در 
این عرصه چند ده برابر بخش دولتی گردیده است. 
نبود جاذبه های اقتصادی در حوزه تولید، مانع 
اصلی سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده وگرنه 
موانع اداری و سیاستگذاری در این تولید دارو، 
مشترکا دامن گیر بخش خصوصی و غیرخصوصی 
بوده است و حذف این موانع و وضع مقررات 
حمایتی از تولید دارو، ضرورت اجتناب ناپذیر 
جهت بین المللی شدن صنعت دارویی کشور و 
افزایش صادرات این کاالی ارزشمند و تحقق 
منویات مقام معظم رهبری و اصل 44 قانون 

اساسی در ادامه کارخواهد بود. 
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صنعت تولید

نظــارت

درمان  حوزه  پیشرفته،  کشور های  در 
وابستگی زیادی به تجهیزات و ملزومات 
پزشکی پیدا کرده است و این وابستگی 
در حال گسترش است. به همین دلیل در 
تمام دنیا سرمایه گذاری و نوآوری در این 
حوزه موضوعی جدید و جدی محسوب 
ملزومات  و  تجهیزات  مدیرکل  می شود. 
پزشکی سازمان غذا و دارو، با بیان این 
مطلب اظهار داشت: »ایران نیز نمی تواند از این 
قاعده مستثنی باشد.« حسین صفوی همچنین 
ادامه داد: »ضمن اینکه وابستگی بودجه ای 
کشور به حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی 
ما را مجاب می کند که روز به روز این 
حوزه را توسعه بدهیم، لذا به دلیل افزایش 
سرمایه گذاری و تامین نیازهای داخلی و 
همچنین درآمد زایی،  سرمایه گذاری این 
حوزه اهمیت پیدا می کند.« صفوی با اشاره 
به اینکه بر اساس سیاست های اساسی کشور 
باید برای درآمدهای نفتی جایگزین مطمئن 
در نظر گرفته شود، تصریح کرد: »با توجه 
به بازده سرمایه گذاری بسیار باالیی که در 
بخش فناوری های جدید وجود دارد یکی 
از بهترین جایگزین ها در این زمینه همین 
تجهیزات و ملزومات پزشکی است. بنابراین 
به سود کشور است که برای جلوگیری از 
هدر رفت منابع و کاهش ارزبری تولیدات 
تجهیزات پزشکی را توسعه دهد.« این مقام 
مسئول در بخش دیگری از سخنانش با تاکید 
بر اینکه در صورت برنامه ریزی هدفمند و 
منسجم در این موضوع درآمد زایی خوبی 
نصیب کشور خواهد شد به بررسی ارزش 
ارزی بازار حوزه متبوع خود نیز پرداخت 
و عنوان کرد: »حوزه تجهیزات پزشکی در 
سه سال گذشته، به طور متوسط در هر سال 
800 میلیون دالر واردات داشته است که 
اگر بخواهیم تولیدات داخلی را هم در این 
بازار لحاظ کنیم، من حیث المجموع یک 
میلیارد و 200 میلیون دالر ارزش این بازار 
محاسبه خواهد گردید.« وی در پایان خاطر 
نشان کرد: »حوزه تجهیزات پزشکی هنوز هم 
نیازمند برداشتن گام های موثرتر از قبل است 
تا بتواند ضمن تامین منابع مورد نیاز داخلی 

در سطح صادرات نیز موفق ظاهر شود.«

معاون اداره کل نظارت بر فراورده های 
غذای و آشامیدنی سازمان غذا و دارو 
در  شرکت ها  کم فروشی  با  برخورد 
از وظایف  را  فراورده های غذایی  ارائه 
سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از 

مصرف کننده دانست. 
سهیل اسکندری در خصوص چگونگی 
عرضه  در  که  شرکت هایی  با  برخورد 
از  کاستن  با  مصرف کننده  به  محصول 
وزن، حجم و مقدار فراورده های نهایی 
کم فروشی می کنند، گفت: »اگر چه این 
می شود  محسوب  آشکار  تخلفی  عمل 
مطلع  آن  از  کسی  که  نیست  چیزی  و 
نباشد، اما براساس آنچه قانون بر عهده 
سازمان غذا و دارو نهاده است پاسخگوی 
مسائل مربوط به حوزه بهداشت و سالمت 
محصول هستیم.« وی با پذیرفتن اینکه در 
برخی موارد این کم فروشی ها در سطح 
»سازمان  گفت:  می شود،  رویت  عرضه 
تعزیرات و همچنین سازمان حمایت از 
قوانین،  و  نظر ضوابط  از  مصرف کننده 
و  هستند  امور  این  به  رسیدگی  متولی 
طبیعی است که مجازات در نظر گرفته 
شده بر اساس نظر مراجع قضایی متناسب 

با تخلف واقع شده خواهد بود.« 

و  واحدهای  در  دارو  جمع آوری   
فروشگاه های غیرمجاز جنوب خوزستان: 
مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر دانشکده 
علوم پزشکی آبادان از جمع آوری دارو در 
واحدها و فروشگاه های غیرمجاز محدوده 
زیرپوشش این دانشکده خبر داد. جمشید 
مریدی اظهار کرد: »در بازدید به عمل آمده 
از یک عطاری و یک باب مغازه پوشاک 
زنانه بیش از 75 قلم داروی قاچاق و بدون 
وی  شد.«  بهداشت کشف  وزارت  مجوز 
اضافه کرد: »واحدهای متخلف یاد شده با 
به  آبادان،  اماکن  توجه به حضور مسئول 
صورت موقت تا ارجاع پرونده به دادسرا 
و رسیدگی به این موضوع، پلمب شدند.« 
جز  به  اینکه  به  توجه  »با  افزود:  مریدی 
داروخانه ها هیچ فروشگاهی حق ندارد دارو 
عرضه کند، لذا از تمام واحدهای غیرمجاز 
درخواست شده که هرچه سریع تر نسبت 
به جمع آوری داروهای خود اقدام کنند.« 
وی در پایان خاطرنشان کرد: »در صورت 
مشاهده تخلف، توسط تیم بازرسی و از 
پلمب  به  نسبت  قضایی  مراجع  طریق 

واحدهای متخلف اقدام می شود.«

یک  و  پزشکی  لوازم  فروشگاه  یک   
طی  شدند:  پلمب  فروشی  مکمل 
شهرستان  در  آمده  عمل  به  بازرسی های 
داروی  قابل توجهی  مقدار  سرپل ذهاب 
غیر مجاز توسط اکیپ واحد بازرسی ویژه 
قاچاق کاالی سالمت محور  با  مبارزه  و 
معاونت غذا و دارو کرمانشاه کشف و ضبط 
شد. کارشناس واحد بازرسی ویژه معاونت 
این  »طی  گفت:  کرمانشاه  دارو  و  غذا 
بازرسی ها حدود 10 لیتر اتانول، 35 ویال 
لیدوکائین 50 میلی لیتر و مقدار قابل توجهی 
دارو و وسایل مصرفی پزشکی غیر مجاز 
لوازم پزشکی کشف و  از یک فروشگاه 
ضبط شد.« فرشاد رشیدی افزود: »در ادامه 
نیز  ذهاب  سرپل  شهرستان  بازرسی های 
بدنسازی،  مکمل  پودرهای  مقداری 
آمپول های هورمونی غیرمجاز و تقلبی از 
یک فروشگاه مکمل فروشی کشف و ضبط 
پلمب  به  منجر  مورد  دو  هر  در  که  شد 

واحدهای مذکور گردید.«

 پلمب یک باب مغازه كاالي پزشکي 
دیگر در فسا: یک باب مغازه کاالي پزشکي 
دیگر در فسا پملب شد. در راستای امنیت 
و سالمت داروها و اقالم بهداشتی و تشدید 
بازرسی از مراکز فروش غیر مجاز دارو، 
فسا  در  پزشکی  کاالی  مغازه  باب  یک 
پلمب شد. در این بازرسی که شب گذشته 
صورت گرفت تعداد یک باب مغازه کاالي 
پزشکي متخلف به دلیل فروش داروهاي 
غیر مجاز و مخدر پلمب و پرونده وی 
برای انجام سایر مراحل قانوني به مراجع 

قضایي ارسال شد.

 ضرورت نوسازی تجهیزات فرسوده 
سیستم نظارتی: رئیس مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشت با اشاره به فرسوده 
گفت:  نظارتی،  سیستم  تجهیزات  بودن 
»افزایش توان بازرسی های وزارت بهداشت 
در دستور کار است.« خسرو صادق نیت 
توان  افزایش  ابزارهای  از  »یکی  افزود: 
بخش  توان  از  بهره گیری  بازرسی، 
خصوصی است که با همراهی اصناف و 
به مراکز مواد غذایی  اولیه  اطالع رسانی 
انجام می شود.« وی افزود: »در این طرح 
هدایت قوانین و اصول در ارائه مواد غذایی 
و  می گیرد  اصناف صورت  همکاری  با 
بازرسان  توسط  سیستم  این  بر  نظارت 
به  انجام خواهد شد.«  بهداشت  وزارت 
گزارش فارس، رئیس مرکز سالمت محیط 
سیستم  تجهیزات  بودن  فرسوده  کار،  و 
بیان  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  نظارتی 
این  آب  بر  نظارت  بخش  »در  داشت: 
از  یکی  که  دارد  وجود  ها  فرسودگی  
برنامه های جدی سیستم نظارتی نوسازی 
دانشگاه های  در  ویژه  به  تجهیزات  این 

علوم پزشکی قطب کشور است.«

اخبـار

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از تولید داروی هپاتیت 
C  و توزیع آن، از هفته آینده در داروخانه های سراسر کشور خبر داد.

رضا ملک زاده در نشست خبری که به منظور برگزاری اولین گردهمایی مدیران شرکت های 
دانش بنیان حوزه سالمت برگزار شد، گفت: »داروی هپاتیت C، 8 ماه پیش در دنیا تولید شد 

و محققان ما با تالش خود توانستند به تولید داخلی این دارو دست یابند.«
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این دارو در ایران تولید شده، افزود: »توزیع آن نیز 

از هفته آینده در داروخانه های سراسر کشور انجام می شود.«
 C معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با اشاره به اینکه قیمت هر قرص هپاتیت
هزار دالر در آمریکا است، گفت: »این در حالی است که توزیع هر قرص در ایران با قیمت 

10 دالر انجام خواهد گرفت.«
ملک زاده ادامه داد: »پیش از این در دنیا درمان بیماری هپاتیت C امکان پذیر نبود، ولی 

این مسئله در دنیا و ایران محقق شده و به زودی درمان آن نیز و تهیه داروها توسط دفترچه 
بیمه امکان پذیر است.«

وی با بیان اینکه نام داروی هپاتیت C . SOSBUVIR است، گفت: »کیفیت داروی 
تولید شده در ایران با نوع خارجی برابری می کند و خودم نیز همیشه از داروهای ایرانی 

استفاده کرده و آن را نیز برای بقیه توصیه می کنم.«
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، افزود: »در حال حاضر با داروهایی که داریم 
 C را درمان کنیم و می توان گفت در آینده امکان ریشه کنی هپاتیت C می توانیم هپاتیت

در کشور وجود دارد.«
ملک زاده با اشاره به اینکه ماده اولیه تولید داروی هپاتیت C وارداتی است، بیان داشت: »در 
ایران 90درصد مواد اولیه داروها وارداتی بوده و این موضوع در آمریکا نیز 60 درصد است.«
C بصورت ترکیبی داریم که در  ادامه داد: »دو تولید دیگر دارو در مورد هپاتیت  وی 

مرحله آزمایشی است و انشااله پس از مراحل خاص وارد بازار خواهد شد.«
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با اشاره به اینکه دوره درمان هپاتیتC سه ماه 

است، گفت: »بیماران روزانه باید یک قرص را مصرف کنند تا به موفقیت در درمان دست یابند.«
ملک زاده در رابطه ما موضوع حالل در تولید داروها گفت: »همه داروهایی که در ایران 

تولید می شود بحث حالل را در آنها رعایت می کنیم و مشکلی در این زمینه نداریم.«
از دانش جدید سرچشمه می گیرد و  دنیا  فناوری ها در  افزود: »همه  ادامه  ملک زاده در 
نمی توان فناوری داشت ولی از علم بهره مند نبود. 50 درصد انرژی ما صرف دانش و علم 
و بقیه صرف فناوری است بخشی از فناوری ما نیز مربوط به دانش بوده که در جهان در 

حال انجام است.«
دالر  میلیارد   3 دنیا  »در  کرد:  خاطرنشان  بهداشت،  وزیر  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
سرمایه گذاری شد تا داروی هپاتیتC کشف شود و ما در ایران آن را کپی و تولید می کنیم 
خودمان  که  بوده  این  ما  هدف  ولی  شده،  استفاده  جهان  دانش  همه  از  گفت  می توان  و 

مولکول های خاص را شناسایی کنیم و آن را به مرحله تولید برسانیم.«
ملک زاده در پایان گفت: »تولید مولکول هزینه باالیی دارد و حتی دولت آمریکا به تنهایی 

قادر به انجام آن نیست و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری آن را همراهی می کنند.«

توزیع داروی هپاتیتC داخلی از هفته آینده گزارش

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه راه اندازی سالمتکده  طب سنتی راهکاری برای 
تقویت و گسترش استفاده از آن است، تاکید کرد: »راه اندازی سالمت کده ها با عنوان بیمارستان های طب 
سنتی که تحت نظارت بخش طب سنتی وزارت بهداشت باشد، می تواند منجر به خدمات رسانی بیماران 

با راهکارهای طب سنتی و افزایش بهره بری آن در جامعه شود.«
حسن اکبری با بیان اینکه به گفته سازمان بهداشت جهانی 80 درصد جامعه بشری به طب نوین دسترسی 
ندارند، گفت: »در حال حاضر در ایران به دلیل وجود 10 هزار خانه  بهداشت و راه اندازی و گسترش بیش 
از پیش آن در مناطق محروم و دورافتاده، میزان دسترسی به طب نوین نسبت به دیگر کشورهای جهان به 

وضعیت مطلوب رسیده است.«
وی اضافه کرد: »با توجه به لزوم امکانات بهداشتی و درمانی در تمامی مناطق، اما پایه گذاری استفاده درمانی 
از گنجینه طب سنتی و فرمایشات درمانی اسالمی می تواند در بسیاری از درمان ها موثر باشد. همچنین 
طب نوین دارای هزینه های گران قیمت در این حوزه است و یک دهم بودجه ساالنه کشور را به خود 

اختصاص می دهد.«
این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: »عوارض دارویی و درمانی طب نوین از 

دیگر موضوعاتی است که سازمان بهداشت جهانی با توجه به آن، تقویت و توسعه طب سنتی هر کشور 
را الزامی می داند. چراکه داروهای گیاهی حتی اگر بتواند کمترین تاثیر درمانی را داشته باشد، عوارضی را 
برای بیمار به دنبال ندارد. در حال حاضر کشور ما شاهد افزایش طب چینی است که قابل مقایسه با طب 

ایرانی-اسالمی نیست.«
اکبری با اشاره به اینکه توسعه دانشکده های طب سنتی، تقویت اساتید موجود و تربیت استادهایی از 
نسل جدید می تواند در انحصاری ماندن طب سنتی را جبران کند، خاطرنشان کرد: »برگزاری دوره های 
کوتاه مدت به صورت کارگاه های علمی، همایش ها و کنگره های طب سنتی و مزاج شناسی برای تمامی 
پزشکان فارغ التحصیل می تواند منجر به افزایش آگاهی پزشکان از نحوه استفاده از این طب و تغییر دیدگاه 
مخالفان آن شود.« به گزارش ایسنا این پژوهشگر طب سنتی در پایان یادآور شد: »افزایش شمار مبتالیان 
ام اس، دیابت، فشار خون و بیماران قلبی از معضالت جامعه امروز هستند که طب سنتی دارای تجربه 
درمانی این بیماران است. بنابراین راه اندازی سالمتکده ها با عنوان بیمارستان های طب سنتی که تحت 
نظارت بخش طب سنتی وزارت بهداشت باشد، می تواند موجب خدمات رسانی به بیماران با راهکارهای 

طب سنتی شود.«

طب سنتی
ضرورت راه اندازی سالمتکده های طب سنتی در کشور

تجهیزات پزشکی 
جایگزینی مطمئن برای 

درآمدهای نفتی است

کم فروشی در فراورده ها 
تخلفی آشکار است

به کاروان دارویی نشانـی اشتبـاه ندهیم
نقدی بر اعالم آمار نادرست 70 درصدی سهم بخش غیرخصوصی از بازار دارویی کشور


