
اشاره  با  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
مهم  بسیار  کشور  دارویی  حوزه  اینکه  به 
پزشکی  »نظام  گفت:  است،  استراتژیک  و 
معضالت  و  مسائل  به  کامل  اشرافیت  باید 
حوزه های مختلف صنعت داروسازی داشته 
و  تصمیم گیری  در  جدی  حضور  بتواند  تا 

باشد.« داشته  آن  سیاستگذاری های 
به گزارش سپید، محمد رئیس زاده در نشست 
هم اندیشی خود با معاونین و مدیران کل غذا 
و داروی ادوار وزارت بهداشت و صاحب نظران 
اینکه  به  اشاره  با  کشور  داروسازی  صنعت 
سازمان نظام پزشکی باید توانمندی و اشرافیت 
مختلف  مسائل حوزه های  به  نسبت  را  کامل 
دارویی کسب نموده و با کار کارشناسی بتواند 
صنعت  سیاستگذاری های  و  تصمیم گیری  در 
اظهارکرد:  باشد،  داشته  مشارکت  داروسازی 
»انتظار دارم چنین نشست هایی به طور مستمر 
از  با کسب نظرات تخصصی  تشکیل شده و 
صاحب نظران عرصه دارویی کشور بتوانیم یک 
مرجع تخصصی و رجوع به مسائل گوناگون 
حوزه دارو در سازمان نظام پزشکی ایجاد کنیم.«
وی با اشاره به اینکه به یک جمع بندی عالمانه 
و کارشناسی در حوزه دارویی نیازمندیم، افزود: 
»هر قدر با منطق، مستدل و با ارائه آمار کارشناسی 
و اشراِف کامل به مسائل حوزه دارویی صحبت 
را بصورت ریشه ای  کنیم؛ می توان مشکالت 

حل و فصل نمود.«
یک  بخش  دارویی  حوزه  اینکه  بیان  با  وی 
حاکمیتی و استراتژیک است، ادامه داد: »این 
حوزه به دلیل حساس بودن می تواند هم توفیقات 
ارزنده ای کسب کند و هم دارای مشکالت جدی 
باشد لذا باید توانمندی های الزم را نسبت به 
موضوعات مختلف صنعت داروسازی کسب 
نمائیم تا بهتر بتوان از حق و حقوق همکاران 

این حوزه دفاع نمود.«

برنامه های اجرایی حوزه دارویی در 
چارچوب های کارشناسی باشد

مرتضی آذرنوش پیشکسوت عرصه داروسازی 
و  فعالیت ها  از  کلیتی  باید  اینکه  به  اشاره  با 
کشور  پزشکی  جامعه  در  که  تشکل هایی 
هم  پزشکی  نظام  سازمان  در  است  موجود 
عنوان  به  پزشکی  »نظام  کرد:  اظهار  باشد، 
باید  پزشکی  مختلف  گروه های  صنفی  خانه 
رفرنس کسب اطالعات قابل اطمینان و اجماع 
نظرات کارشناسی در حوزه های مختلف بوده 
تا مراجع ذی ربط از جمله سازمان غذا و دارو 

به آن اقتدا کنند.«
در  باید  اجرایی  برنامه های  »تمام  افزود:  وی 
چارچوب انباشت های کارشناسی بوده و کسانی 
باید  می یابند  راه  دارو  و  غذا  سازمان  به  که 

از بدیهیات قانونی شغل خود مطلع باشند و 
پی  در  که  ندهند  انجام  را  تصمیم گیری هایی 

آن یک جامعه غرامت دهد.«

داروسازان آسیب پذیرترین گروه 
جامعه پزشکی هستند

دارویی  حوزه  پیشکسوتان  از  شیبانی  احمد 
نظام پزشکی  اینکه سازمان  بیان  با  نیز  کشور 
پناهگاه گروه های مختلف پزشکی است، اذعان 
کرد: »این سازمان در چارچوب قانون تشکیل 
و  باشد  داشته  خوبی  عملکرد  می تواند  خود 
حوزه غذا و دارو با توجه به اینکه ریشه در 
علم و اقتصاد دارد چالش های فراوانی داشته 
و داروسازان آسیب پذیرترین گروه ها در جامعه 

پزشکی محسوب می شوند.«
وی با اشاره به مشکالت مختلف این حوزه از 
جمله نسخه نویسی الکترونیک که داروخانه ها به 
جای پزشکان پاسخگوی عملکردشان هستند، 
ادامه داد: »این حوزه توجه ویژه نیاز دارد و 
یا  قانونی  از خأل  ناشی  از مشکالت  بسیاری 

عدم رعایت درست قانون است.«

لزوم پیشگیری از تعارضات و استفاده 
از خرد جمعی

غالمرضا اصغری رئیس اسبق سازمان غذا و دارو 
نیز با تاکید بر استفاده از خرد جمعی برای رفع 
معضالت حوزه دارویی گفت: »برای پیشگیری 
کارشناسی  از خرد جمعی  باید  تعارضات  از 

نظرات  تصمیم گیری ها  در  و  نموده  استفاده 
مردم  تا  شود  اخذ  صاحب نظران  کارشناسی 

کمتر دچار آسیب شوند.«

حوزه دارویی مبتنی بر بهترین عملکرد است
مدیره  هیات  عضو  زاده  کبریایی  عباس 
انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان  سندیکای 
در  دارویی  صنعت  اینکه  به  اشاره  با  ایران، 
حوزه آموزش، پژوهش، تامین نیاز جامعه و 
ایجاد شبکه خدمت رسانی بهترین عملکرد را 
داشته است، تصریح کرد: »باید اولویت های این 
حوزه مشخص شده و سازمان نظام پزشکی در 
بستر دفاع از حقوق جامعه از جایگاه جامعه 
پزشکی در گروه های مختلف نیز صیانت کند.«
وی افزود: »خط قرمز همه ما محترم شمردن 
حقوق مردم و به دنبال آن صیانت از گروهی است 
که خدمات سالمت را به مردم ارائه می دهند و 
زمانی که مشارکت جویی به عنوان یک شاخص 
کلیدی کمرنگ شود؛ وزارت بهداشت در تقابل 
با سازمان نظام پزشکی، انجمن های علمی و 

سندیکای دارویی خواهد بود.«

حضور فعال داروسازان در دوران 
دفاع مقدس و عرصه فناوری

عباس حاجی آخوندی از پیشکسوتان عرصه 
داروسازی نیز با اشاره به اینکه دارو یک کاالی 
راهبردی است، اظهار کرد: »همکاران داروساز 
در دوران دفاع مقدس و عرصه فناوری حضور 

نحو  به  ظرفیت ها  این  از  باید  و  داشته  فعال 
شایسته استفاده کنیم.« وی با اشاره به اینکه  بخش 
خصوصی می تواند برندسازی انجام دهد، افزود: 
»سازمان نظام پزشکی در زمینه های حکمرانی، 
آموزش، پژوهش و تعیین چالش های اصلی و 
همچنین استفاده از نیروها و ایجاد هم افزایی 

می تواند بسیار کمک کننده باشد.«

لزوم تقویت جایگاه نظام پزشکی به عنوان 
نهاد غیردولتی ناظر بر خدمات صنفی

مهدی محمدزاده عضو هیئت علمی دانشکده 
اینکه  داروسازی شهید بهشتی نیز با اشاره به 
 بخش نظارت در حوزه دارویی کمرنگ است، 
گفت: »در دنیا نظارت و کنترل بر تصمیمات 
را صنف هر رشته انجام می دهد و در کشور ما 
نیز نظام پزشکی به عنوان نهاد غیردولتی ناظر 

بر خدمات صنفی باید تقویت شود.«

صنعت داروسازی نیاز به بازسازی و 
نوسازی دارد

محمد عبده زاده رئیس هیات مدیره سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز با بیان 
اینکه باید سیاست ها را در حوزه های مختلف 
دارویی کشور یکی کنیم، اظهار کرد: »باید یک 
سند کلی در حوزه سالمت کشور داشته باشیم 
و  بوده  مشخص  آن  در  کلی  راهکارهای  که 
همه مسئوالن در چارچوب آن حرکت کنند.«
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نظام پزشکی باید اشراف کامل به مسائل 
حوزه های مختلف صنعت دارو داشته باشد

رئیس کل سازمان نظام پزشکی:


