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 ادامه از صفحه 15
خطر توزیع رانت و نشت متادون در 

بازار سیاه
بر اساس گفته های شهرام شمس، دبیرکمیته حقوقی 
کانون درمانگران اعتیاد به مواد مخدر، مصوبه ابالغی 
سازمان غذا و دارو به دانشگاه های علوم پزشکی مبنی 
بر تعیین داروخانه های منتخب برای توزیع متادون، 
علت اصلی اعتراض درمانگران اعتیاد بوده  است.

شمس با تأکید بر اینکه هر تصمیمی در زمینه درمان 
اعتیاد باید با تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد، 
گفت: »مداخله در مقوله اعتیاد تک فاکتوره نیست و 
چندین عامل در آن نقش دارند و هر عامل هم در 
حیطه وظایف یک نهاد است به همین دلیل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر زیر نظر رئیس جمهور تشکیل 
شد و چندین نهاد مختلف در آن عضو هستند. بر 
اساس قانون هیچ یک از این اعضا نمی توانند خود 
به تنهایی مصوبه ای در مورد مواد مخدر داشته باشند 

و در این زمینه کار کنند.«
وی بیان کرد: »در سال 98، بندی به مصوبه 136 ستاد 
مبارزه با مواد مخدر افزوده شد که در آن وظایف 
درمانی و دارویی اعتیاد از هم تفکیک شد. کسی 
نمی دانست که چه کسی این طرح را پیشنهاد داد و 
مشخص هم نبود که این بند چه سلسله مراتبی را 
برای تصویب گذرانده است. اما این بند از کانال کمیته 
درمان مواد مخدر که عالیترین مقام تصمیم گیرنده 
در درمان اعتیاد به مواد مخدر است نگذشته بود. 
به همین دلیل کمیته درمان با این بند مخالفت کرد.«
شمس یادآور شد: »تفکیک درمان و داروی اعتیاد 
در چند شهر به صورت پایلوت آزمایش شد که 
نتایج آن فاجعه بار بود. لذا کمیته درمان ستاد مبارزه 
با مواد مخدر اعالم کرد که تا اطالع ثانوی مراکز 
ترک اعتیاد از معاونت های غذا و داروی دانشگاهی 

سهمیه متادون خود را بگیرند.«
این پزشک درمانگر سوء مصرف مواد مخدر ادامه 
داد: »پس از مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی 
بر توزیع دانشگاهی متادون، سازمان غذا و دارو 
خود به صورت مستقل مصوبه ای را برای عرضه 
این دارو در داروخانه های واجد شرایط ابالغ کرد 
که این موضوع با اعتراض درمانگران مواد مخدر 
مواجه شد به همین علت، معاون کاهش تقاضای 
ستاد مبارزه با مواد مخدر در نامه ای به رئیس سازمان 
غذا و دارو ابالغ کرد که عرضه این دارو همچنان باید 

از طریق دانشگاه های علوم پزشکی صورت گیرد.«
ادامه داد: »در سی خردادماه سال جاری  شمش 
مدیرکل امور داروهای تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو مصوبه ای را به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ 
کرد. در این ابالغیه آمده است که هرچه زودتر باید 
داروخانه های واجد شرایط برای عرضه متادون از 
سوی دانشگاه ها صورت گیرد تا دیگر مراکز ترک 
اعتیاد داروی خود را از معاونت غذا و داروی دانشگاه ها 
دریافت نکنند. پس از این اقدام ستاد مبارزه با مواد 
مخدر دوباره نامه شدید الحنی را به سازمان غذا و 
دارو ارسال کرد؛ در این نامه ستاد تأکید کرده که 
این سازمان حق تغییر روند توزیع متادون را ندارد. 
سلسله مراتب اداری می گوید وقتی ستاد مبارزه با 
مواد مخدر زیر نظر ریاست جمهوری است بنابراین 
مصوبات آن و ابالغیه ها چون از سوی رئیس جمهور 

تنفیض می شوند از دستور وزیر هم اولویت دارتر 
است، لذا بنابراین کار سازمان غذا و دارو غیر قانونی 
است.« این دانش آموخته حقوق تأکید کرد: »اگرچه 
ستاد مبارزه با مواد مخدر به سازمان غذا و دارو نامه 
ارسال کرده است اما همچنان این سازمان بر ابالغیه 
خود اصرار دارد و حتی معاونت های دانشگاهی را 
تهدید به عزل در صورت عدم اجرای ابالغیه کرده 
است. به همین دلیل روز چهارشنبه درمانگران اعتیاد 
به مواد مخدر در مقابل سازمان غذا و دارو تجمع 
کردند. ما بر این اعتقادیم که متادون در صورتی که از 
مسیری غیر از معاونت های دانشگاهی توزیع شود، 
سر از بازار غیر رسمی در می آورد و از سوی دیگر 
انتخاب یک یا چند داروخانه برای توزیع متادون 

هم رانت ایجاد می کند.«

روال اعترضات
علی غالمی دبیر ستاد کانون  سراسری انجمن های صنفی 
ترک اعتیاد کشور نیز در این زمینه اظهار کرد: »در بند 
هشت مصوبه 136 ستاد مبارزه با مواد مخدر که در 
مردادماه سال 1398 به تصویب رسید، آمده بود که به 
دلیل نشت داروهای مخدر، توزیع و عرضه این داروها 
توسط داروخانه ها انجام شود. این موضوع اعتراضات 
گسترده ای از سوی مجلس، کمیسیون اجتماعی و 
نهادهای امنیتی را در پی داشت و در جلسه ای که 
در هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی برای رفع 

این مشکل با حضور همه کارشناسان و دستگاه های 
اجرایی مرتبط تشکیل شد، سازمان غذا و دارو برای 
فرار از فشار کمیسیون ها و هیئت رئیسه مجلس و 
سایر کارشناسان و دستگاه های ذی ربط، ادعا کرد که 
تنها توزیع بین مراکز در داروخانه ها و عرضه دارو 
توسط درمانگران انجام شود اما ضابطه ابالغی تاریخ 
30 شهریور سال 99  هم توزیع و هم عرضه داروهای 
مخدر را شامل می شود.« وی ادامه داد: »مجددا انجمن 
صنفی درمانگران اعتیاد به این موضوع اعتراض کردند 
و هیئت رئیسه نظام پزشکی به ریاست جمهوری 
اعتیاد،  ملی مطالعات  ارسال کرد که مرکز  نامه ای 
سازمان بهزیستی، مجلس شورای اسالمی، کمیسیون 
اجتماعی و کمیسیون بهداشت و درمان با این موضوع 
مخالف است و از رئیس جمهور درخواست کردند 
که دستور دهند تا کار کارشناسی انجام شود. در این 
راستا رییس جمهور در نامه ای به وزیر کشور دستور 
داد که نظر هیئت رئیسه نظام پزشکی کشور را لحاظ 
کنند. همچنین کمیته درمان ذیل دستور رئیس جمهور 
ممنوعیت مطلق عرضه داروی مخدر در داروخانه ها را 
مصوب کرد اما متأسفانه سازمان غذا و دارو به صورت 
فراقانونی ابالغیه ارسال کرده و ضابطه نوشته است و 
در حال انتخاب داروخانه های منتخب بوده تا عرضه 
و توزیع داروها را انجام دهد و زیر بار فرامین ستاد 

مبارزه با مواد مخدر هم نمی رود.«

ممنوعیت عرضه متادون در داروخانه ها 
تا اطالع ثانوی

روز گذشته همزمان با تجمع اعتراضی درمانگران 
مواد مخدر، رضا تویسرکان منش، مدیرکل درمان 
و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
گفت: »تغییر در فرآیند توزیع و عرضه داروهای 
آگونیست مورد استفاده در درمان اعتیاد به خصوص 
متادون، بدون اخذ مجوز از کمیته درمان، کاهش 
آسیب و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر وجاهت قانونی نداشته و مورد تایید نیست و 
تمکین از مصوبات قانونی کمیته درمان و حمایت های 
اجتماعی به عنوان عالی ترین کمیته در حوزه کاهش 
آسیب و درمان اعتیاد، بر همگان ضروری است.«

نتیجه اعتراضات
در پی این اعتراض و پس از مذاکرات نمایندگان 
معترضان با مسئولین سازمان غذا و دارو توافق شد 
درمانگران تا روز یکشنبه آینده منتظر اقدام مسئولین 
در لغو نامه مذکور باشند و درمانگران تاکید کردند 
چنانچه ابالغیه خالف نظامات اداری لغو نشود، 

مجددا تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.

شمس: تفکیک درمان و داروی 
اعتیاد در چند شهر به صورت 

پایلوت آزمایش شد که نتایج آن 
فاجعه بار بود. لذا کمیته درمان 
ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم 

کرد که تا اطالع ثانوی مراکز 
ترک اعتیاد از معاونت های غذا 

و داروی دانشگاهی سهمیه 
متادون خود را بگیرند

تویسرکانی: تغییر در فرآیند 
توزیع و عرضه داروهای آگونیست 

مورد استفاده در درمان اعتیاد 
به خصوص متادون، بدون اخذ 
مجوز از کمیته درمان، کاهش 
آسیب و حمایت های اجتماعی 

ستاد مبارزه با مواد مخدر وجاهت 
قانونی نداشته و مورد تایید 
نیست و تمکین از مصوبات 

قانونی کمیته درمان و حمایت های 
اجتماعی به عنوان عالی ترین کمیته 

در حوزه کاهش آسیب و درمان 
اعتیاد، بر همگان ضروری است


