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شهرام شمس، دبیر کمیته حقوقی کانون درمانگران اعتیاد به مواد مخدر در تشریح ریشه های اعتراض درمانگران اعتیاد:

  یاسر مختاری

اعتراض درمانگران اعتیاد به ابالغیه سازمان غذا و 
دارو مبنی بر تعیین داروخانه های منتخب برای پایان 
دادن به توزیع دارو در دانشگاه های علوم پزشکی وارد 
مرحله جدیدی شده است. به گفته منتقدان، سازمان 
غذا و دارو باید به دستور رئیس جمهوری مبنی بر 
عدم عرضه داروخانه ای داروهای آگونیست به دلیل 
امکان نشت در بازار سیاه پایبند باشد. این مصوبه 
عالوه بر مخالفت درمانگران با مخالفت شدید ستاد 
مبارزه با مواد مخدر که عالی   ترین مقام حقوقی در 
حوزه برنامه ریزی، پیشگیری و مقابله با عرضه، اعتیاد و 
درمان مواد مخدر در کشور است نیز روبه رو شده است.

شکل گیری یک اعتراض
به گزارش سپید، ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 
1367 به منظور برنامه ریزی، نظارت، هماهنگی و 
پیگیری مسائل مرتبط با مقابله با عرضه مواد مخدر، 
پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و درمان آن از 
سال 1367 خورشیدی، با مصوبه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام راه اندازی شد که ریاست آن بر عهده 
رئیس جمهور است. در سال 1378 اعتیاد، جرم زدایی 
و بیماری تلقی شد. به همین منظور مراکز درمانی 
مختلفی در کشور ایجاد شد. در حال حاضر 7800 
مرکز درمان سوء مصرف مواد مخدر در کشور وجود 
دارند و سهمیه دارویی خود را از معاونت های غذا و 

دارویی دانشگاهی را دریافت می کنند. این مراکز در 
دو سال اخیر نسبت به برخی از تصیمات به ویژه در 
حوزه داروهای ترک اعتیاد اعتراض های گوناگونی 
کرده اند. روز سه شنبه تجمعی اعتراضی از سوی 
درمانگران اعتیاد به مواد مخدر در مقابل سازمان غذا 
و دارو شکل گرفت. براساس اعالم روابط عمومی 
کانون سراسری انجمن های صنفی مراکز سرپایی 
درمان اعتیاد کشور، پس از عدم تمکین سازمان غذا 
و دارو به دستور رئیس جمهور مبنی بر بازنگری 
در مصوبه واگذاری متادون به داروخانه  که منجر 
به صدور مصوبه ممنوعیت مطلق عرضه داروهای 
مخدر در داروخانه ها شد و همچنین نامه معاون 

درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر که توزیع داروهای 
مخدر بین مراکز درمان اعتیاد توسط دانشگاه ها را 
در پی داشت هزار نفر از درمانگران مواد مخدر در 

مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کردند.
افراد شرکت کننده در این تجمع ابالغیه فوق را 
مخالف با مصوبات و ابالغیه های نهادهای باالدستی 
از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر و مصوبات 
هفتاد و پنجمین جلسه کمیته درمان آن ستاد مبنی 
بر ممنوعیت مطلق عرضه داروهای آگونیست در 
داروخانه ها دانسته و اعتراض شدید خود را به 
اقدامات فراقانونی سازمان غذا و دارو اعالم کردند.
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درمان و داروی اعتیاد، تفکیک پذیر نیستند
توزیع رانت و نشت متادون به بازر آزاد، نتایج توزیع داروخانه ای


