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 ادامه از صفحه 12
داروخانه ها  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عمدتا در  بخش دولتی است، افزود: »ادامه این 
روند باعث تعطیلی بسیاری از کارخانجات 
قدیمی حوزه دارو شده و باید سیاست درستی 

بگیریم.« پیش  این حوزه  در  را 
»صنعت  کرد:  اظهار  ادامه  در  همچنین  وی 
داروسازی مستهلک بوده و نیاز به بازسازی 
پزشکی  نظام  سازمان  و  دارد  نوسازی  و 
باید  پزشکی  جامعه  متولی  عنوان  به  نیز 
سیاست ها را در حوزه های مختلف دارویی 

کند.« یکی  کشور 
جمعیت  میلیون   80« کرد:  بیان  زاده  عبده 
کشور داروخانه ها را دیده و براساس عملکرد 
آن ها کل صنعت داروسازی کشور را قضاوت 
پیش  باید  پزشکی  نظام  سازمان  که  می کنند 

شود.« رویکردها  تغییر  در  قدم 

75درصدویزیتکشوربهداروختممیشود
مدیره  هیات  عضو  هاشمی  ابراهیم  سید 
نیز  ایران  پخش  صنعت  شرکت های  انجمن 
با اشاره به اینکه دارو طی دو سال گذشته 
در نهایت بیش از 25 درصد افزایش قیمت 
نداشته است، اظهار کرد: »75 درصد ویزیت 
 60 بر  بالغ  و  شده  ختم  دارو  به  پزشکان 
درصد افزایش هزینه در داروخانه ها داریم 
هزینه ها  وحشتناک  افزایش  به  توجه  با  و 
داروخانه ها  غیره؛  و  پرسنلی  در  بخش های 

ندارند.« مالی  گردش 
دارو  پخش  شرکت های  Lاکثر  افزود:  وی 
بدهکار  و  نموده  دریافت  سنگین  وام های 
حدودا  که  است  حالی  در  این  و  هستند 
پخش  در  قیمت  افزایش  ریالی  درصد   13

داشتیم.« داروها 
وی با اشاره به اینکه با کنار هم بودن می توانیم 
خاطرنشان  دهیم،  انجام  بزرگی  کارهای 
داشتیم  زیادی  استراتژیک  »خطاهای  کرد: 
و ساختار دارویی کشور زخم خورده است 
دفاع  ترجیحی  و  دولتی  ارز  از  هرکه  و 
زیرا  است  شخصی  منافع  دنبال  به  می کند 
می توانند  بیمه ها  و  نیست  مردم  نفع  به  این 
مردم  پوشش دهی  و  داشته  پلکانی  فرانشیز 

کنند.« بیشتر  را 

داروخانهویترینپزشکیکشوراست
جلیل سعیدلو دبیر انجمن داروسازان تهران 
نیز با بیان اینکه هرگاه فاصله دولت با صنف 
داروسازی زیاد شد، دچار چالش های متعدد 
شدیم، اظهار کرد: »یکی از چالش هایی که 
اخیرا با آن مواجه هستیم آئین نامه تاسیس 
زیر  آن  حقوقی  مبانی  که  است  داروخانه 
سوال است و شرایط به گونه ای رقم خورده 

نیست.« مبارک  که 
وی افزود: »داروخانه ویترین پزشکی کشور 
درمانی  مجموعه  به  که  بیماری  هر  و  است 
به  نسخه  یک  با  نهایت  در  می کند  مراجعه 
رضایت  محل  می تواند  که  رفته  داروخانه 

باشد.« بیمار  رضایت  عدم  یا 
مشکالت  با  »داروسازان  داد:  ادامه  وی 
چرخه  اساس  بر  و  هستند  مواجه  متعددی 
از  غیرکارشناسی  ضرایب  با  و  اقتصادی 

می کنند.« دریافت  مالیات  آن ها 

لزومادغامصنعتدارووبالینبا
برگزاریجلساتمداومومؤثر

پوریا عادلی دبیر کمیسیون دارو و تجهیزات 
لزوم  بر  نیز  پزشکی  نظام  سازمان  پزشکی 
ادغام صنعت دارو و بالین بیماران با برگزاری 
جلسات مداوم و موثر کارشناسی تاکید کرد 
و گفت: »باید انجمن های علمی و متخصصین 
بالینی با انجمن داروسازان و سیاستگذاران 
عرصه دارو در دولت و مجلس وارد مذاکره 
هدفمند  و  دقیق  اختصاص  جهت  و  شده 
نیاز  بالین  در  که  داروهایی  به  کشور  منابع 
تالش  می شود،  احساس  آن ها  به  بیشتری 

انجام دهند.« را  اقدامات الزم  و 

هجومداروسازانبهمراکزاستانهاو
شهرهایبزرگ

عالی  داروسازی شورای  آدینه عضو  احمد 
حوزه  متعدد  مشکالت  به  نیز  پزشکی  نظام 
تاسیس  نامه  آئین  جمله  از  داروسازی 
این  »طبق  گفت:  و  کرد  اشاره  داروخانه 
داروخانه  تاسیس  متقاضیان  همه  نامه  آئین 
متقاضی  و  آورده  روی  بزرگ  شهرهای  به 
مرفه تر  اقتصادی  نظر  از  که  هستند  مناطقی 
کماکان  برخوردار  کمتر  مناطق  لذا  باشند؛ 

ماند.« خواهند  محروم 
نظام  اهداف  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
خدمات  به  دسترسی  در  عدالت  سالمت 
آن خدمات  اساس  »بر  کرد:  تصریح  است، 
متناسب  طور  به  باید  داروخانه ها  دارویی 
را  مهم  این  اگر  و  شود  پخش  کشور  در 
درآمد  اساس  بر  تا  نمائیم  واگذار  افراد  به 
و  تعیین  را  داروخانه  محل  خود  اقتصادی 
تصمیم گیری کنند؛ طبیعی است که به مناطق 

نمی روند.« برخوردار  کمتر 

تجمعداروسازاندرشهرهایبزرگ
ضریبدسترسیبهدارورابامشکل

مواجهخواهدکرد
عالی  داروساز شورای  یداهلل سهرابی عضو 

اهم مشکالت  به  اشاره  با  نیز  پزشکی  نظام 
نامه جدید  آئین  از جمله  حوزه داروسازی 
نامه  آئین  »اگر  کرد:  بیان  داروخانه  تاسیس 
و  نشده  اصالح  داروخانه ها  تاسیس  جدید 
نگاه کارشناسی در آن حاکم نباشد، شهرهای 
کم برخوردار خالی از مجموعه داروسازی 
خواهد شد؛ و با اجرای این آئین نامه تجمع 
خواهیم  بزرگ  شهرهای  در  را  داروسازان 
داشت که این امر ضریب دسترسی به دارو 

کرد.« خواهد  مواجه  مشکل  با  را 
وی با اشاره به اینکه آئین نامه جدید باعث 
دسترسی  در  اخالل  ایجاد  و  مشکل  بروز 
مردم به دارو خواهد شد، افزود: »مطابق با 
نیز  و  توسعه  ششم  و  پنجم  چهارم،  قانون 
را  خدمات  سطح بندی  باید  دائمی  احکام 
به  نیز  جدید  نامه  آئین  در  و  باشیم  داشته 
دنبال ایجاد عدالت در ارائه خدمات هستیم 
که  همکارانی  سایر  و  جوان  داروسازان  تا 
مشغول  داروخانه ها  در  متمادی  سال های 
خود  کار  به  بتوانند  بوده اند،  فعالیت  به 

دهند.« ادامه 

نبایدبهصورتجزیزهایعملکنیم
نظام  عالی  شورای  عضو  فاضل  محمود 
پزشکی نیز با اشاره به نفس ِتشکیل سازمان 
سازمان ها  نوع  »این  گفت:  پزشکی  نظام 
توده وار  خواسته های  تا  می شوند  تشکیل 
مردم را بسامان کنند و تمام رویکرد ما نیز 
بیماران است.« به مردم و حفظ منافع  نگاه 
وی با اشاره به اینکه در حد توان تالش خود 
را برای دفاع از حقوق مردم انجام می دهیم، 
نفع  به  مشارکت  و  مشورت  »کسب  افزود: 
رشته های  بین  پیوندی  باید  و  است  مردم 
باشیم  داشته  داروسازی  با  پزشکی  مختلف 

نکنیم.« عمل  جزیره ای  بصورت  تا 
وی ادامه داد: »حوزه داروسازی بسیار پرپیچ 
رشته  این  فارغ التحصیالن  و  است  خم  و 
آن  از  باید  که  دارند  مختلفی  پتانسیل های 

شود.« بهینه  استفاده 

داروخانه  موسس  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دارو  و  رسیده  متعارف  سود  یک  به  باید 
هم زمان یک کاالی اقتصادی و استراتژیک 
و  سیاسی  »بحث های  کرد:  تصریح  است، 
بوده  تاثیرگذار  حوزه  این  روی  حاکمیتی 
مهم  دو  این  بیان  تناسب  و  روابط  تنظیم  و 

است.« دشواری  کار 
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به 
مشکالتی که در توزیع و پخش دارو وجود 
دارد، گفت: »تمام صنعت داروسازی ممکن 
داروخانه ها  در  که  مشکالتی  توسط  است 
وضعیتی  باید  لذا  شود  قفل  دارد؛  وجود 
ایجاد شود که بتوانیم به مردم خدمت رسانی 

دهیم.« انجام 
فاضل با بیان اینکه در دسترس ترین حرفه در 
بین رشته های پزشکی داروخانه است، اظهار 
کرد: »دولت و وزارت بهداشت می توانند از 
کنار  در  پایگاه  بهترین  عنوان  به  این حوزه 
تا  کرده  استفاده  سالمت  پایگاه های  دیگر 
بتوانند منویات سیاستگذاران حوزه سالمت 

کنند.« پیاده سازی  را 
که  زمانی  در  مثال  »بطور  کرد:  اضافه  وی 
وزارت بهداشت طرح ملی پایش فشار خون را 
به داروخانه ها تکلیف کرد؛ نقش داروخانه ها 
پتانسیل  این  هم  اکنون  و  بود  مهم  بسیار 
وجود دارد تا از داروخانه ها برای پایش های 

شود.« استفاده  مردم  سالمت  عمومی 
با  داروسازی  حوزه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
چالش های متعددی مواجه است، خاطرنشان 
الکترونیک  نسخه  تا  ترجیحی  ارز  »از  کرد: 
داروسازان  دوش  بر  آن  زحمات  عمده  که 
آموزش  و  حرفه ای  خدمات  تعرفه  است، 
بوده  تعالی  در  روز  به  روز  که  داروسازی 
همچنین  و  دهد  ادامه  را  سیر  این  باید  و 
اداری  داروسازان در حوزه های  بکارگیری 
تا  و مدیریتی و رشته های مرتبط سبب شد 
چنین نشستی تشکیل شده و منافع همکاران و 
مردم مورد بحث و بررسی قرار گیرد.«سازمان 

پزشکی نظام 


