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معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر اعالم کرد

ارسال داروهای مورد نیاز حجاج به عربستان
زائران ایرانی در سالمت کامل

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت
هالل احمر از ارسال داروهای مورد نیاز حجاج
ایرانی به عربستان خبر داد و خدمات پزشکی ارائه
شده به زائران تا کنون را تشریح کرد.
به گزارش سپید ،طاهر درودی در گفتوگو با
ایسنا درباره وضعیت داروهای ارسالی به عربستان
سعودی برای ارائه خدمت به حجاج گفت« :همه
داروهای مورد نیاز حج امسال را به عربستان ارسال
کردیم .البته سرم و شربت را به دلیل وزن بسیار باال
و هزینههایی که دارد ،از عربستان تهیه میکنیم ،اما
سایر داروها از ایران ارسال شده و وارد عربستان
شده است .در حال حاضر منتظر هستیم که اقدامات
اداری و گمرکی آنها انجام شده و ترخیص شوند».
وی افزود« :باتوجه به اینکه به تدریج حجاج اعزام
شدهاند ،تاکنون از بخشی از داروهایی که به صورت
تدریجی ارسال کردیم ،استفاده کردیم و بخشی را
هم از طریق سیستم سعودی در محل خریداری
ی دارو برسد و بتوانیم خدمات
کردیم تا بار اصل 
را ارائه کنیم».
درودیبابیاناینکهخوشبختانهتاکنوندرحوزهدارو
وتجهیزاتمشکلینداشتیم،گفت«:تقریباخدمات
مورد نیاز در اختیار زائران قرار گرفته است .خبر
خوش هم این است که فعال خوشبختانه بیماری

خاصی را نداشتیم و مراجعات عمدتا سرپایی و
اولیه بوده است .خوشبختانه در بین حجاج ایرانی
هیچ بیمار مبتال به کرونا یا مورد آبله میمون نداشتیم
و گزارش نشده است و در مجموع زائران در
سالمت کامل هستند».
وی درباره خدمات ارائه شده در حج تاکنون گفت:
«تاکنون حدود ۱۳۴۴ویزیت انجام شده ۳۰۰،مورد
تزریقات ،یک مورد گچگیری ،ارائه خدماتی مانند
کنترل فشار خون و پانسمان و  ...بوده است و در
مجموع حدود  ۲۰۰۰خدمت به حجاج در مدینه

منوره ارائه شده است .در عین حال یک مورد هم
انتقال بیمار به بیمارستان سعودی داشتیم که یکی از
حجاج به دلیل مشکل قلبی و برای دریافت خدمات
بهتر و بیشتر به بیمارستان سعودی منتقل شد .زیرا
ما در مدینه در حد درمانگاهی ارائه خدمات را
داریم و برای خدمات بیشتر در صورت لزوم به
بیمارستانهای سعودی اعزام میشوند».
درودی در ادامه درباره وضعیت شیوع وبا با توجه به
فصل گرما نیز گفت« :خوشبختانه مورد وبا تاکنون
در بین حجاج ایرانی نداشتیم».

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل
احمر درباره اخباری مبنی بر شناسایی مواردی از وبا
در عراق و همچنین سالمت زائران ایرانی با توجه
به بازگشایی مرزهای زمینی و رفت و آمد ازمرزها
گفت« :به صورت روتین ما همه افرادی را که به
درمانگاههای ما در عراق مراجعه میکنند ،بررسی
میکنیم .اگر زائرینی که به درمانگاههای ما مراجعه
میکنند،مشکوکباشند،بالفاصلهبههمکارانمرکز
مدیریتبیماریهایوزارتبهداشتاطالعرسانی
انجام شده و پیگیریهای بعدی بیمار بعد از ورود
به کشور را آنها انجام میدهند .خوشبختانه تاکنون
هم مورد مثبتی از وبا را در زائران عراق نداشتیم».
درودی با بیان اینکه غربالگری داخل مرزها برعهده
وزارتبهداشتاست،گفت«:البتههرکجاکهوزارت
بهداشت از ما کمک بخواهد و نیاز بوده هالل احمر
کمککرده،امابهطورمعمولغربالگریافرادداخل
مرزهای کشور برعهده وزارت بهداشت است».
وی تاکید کرد« :زائرانی که قصد سفر به عراق
را دارند ،الزم است دستورالعملهای بهداشتی را
رعایت کنند و حتما سه دز واکسن را تزریق کرده
و بعد مشرف شوند .کلیه واکسنهای کرونای مورد
تایید وزارت بهداشت جمهوری اسالمی ایران ،در
عراق نیز معتبر است».

کریمی ،دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی:

شرایط حذف ارز دارو فراهم نیست

دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی ،با
عنوان این مطلب که هیچکس از وضعیت فعلی
بازار دارویی کشور راضی نیست ،به مهمترین
چالشهای تولید دارو پرداخت.
به گزارش سپید ،میثم کریمی با بیان این مطلب
که نه تولید کننده و نه مصرف کننده از شرایط
فعلی بازار دارو راضی نیست ،گفت« :این شرایط،
نشان دهنده آن است که ضعف مدیریت در
سیستم وجود دارد .از یک طرف به قدری
هزینههای تولید دارو افزایش پیدا کرده که
تولید کننده برای اینکه بتواند افزایش هزینهها
را جبران کند ،فشار میآورد که ارز ترجیحی
دارو حذف شود که بتواند با افزایش قیمت
دارو سود بیشتری کسب کند .از طرف دیگر
مردم نیز میگویند که کمبود دارو وجود دارد
و اگر هم باشد بسیار گران است .در این میان
سازمان غذا و دارو نیز ادعا میکند که هیچ
مشکلی در مدیریت دارویی کشور وجود ندارد».
کریمی افزود« :ما در سندیکای تولیدکنندگان
مواد دارویی همواره از طرق مختلف به مسئولین
اعالم کردیم که حذف ارز ترجیحی دارو در
شرایط فعلی غیر ممکن است و به تولید
کننده و مصرف کننده آسیب میزند .تولید
کننده نمیتواند افزایش قیمتهای حذف ارز
ترجیحی را پوشش دهد و سرمایه در گردش را

تأمین کند و دولت نیز نمیتواند به یکباره این
افزایش قیمت را تحمیل کند چرا که سازمانهای
بیمهگر توان تأمین آن را ندارند و مردم نیز
دچار سردرگمی و مشکل میشوند».
وی ادامه داد« :در تمام دنیا دارو ،نان و حمل و
نقل ،سه کاالی عدالت محور محسوب میشوند
و دولتها بایستی در عادالنه نگه داشتن قیمت
آنها تمام تالش خود را انجام دهند .اما در کشور
ما سازمان غذا و دارو که بایستی متولی توزیع
عادالنه دارو در کشور باشد نسبت به حذف
ارز ترجیحی پافشاری میکند که این اصرار
باعث تعجب است».
کریمی گفت« :در حال حاضر آشفتگی بازار
دارو کار را به جایی رسانده که بسیاری از
تولیدکنندگان طرفدار حذف ارز ترجیحی از
موضع خود عقب نشینی کردهاند و از دولت
میخواهند یا ارز ترجیحی را مجددا ً اختصاص
دهد و یا قیمتها را بازنگری کند .چون در
خطر ورشکستگی قرار دارند و بانکها نیز
اعالم کردند که توانایی تأمین سرمایه در گردش
تولیدکنندگان را ندارند و بیمهها نیز ناتوان از
تأمین هزینهها هستند».
وی افزود« :مسلم ًا ارز تک نرخی ایدهآل جامعه
است ،ولی برای شرایط بحرانی اقتصاد ایران
چارهای جز برقراری ارز ترجیحی نیست تا زمانی

که آرامش به صنعت کشور
بازگردد و تولیدکنندگان
بتوانند منابع الزم برای پوشش
هزینههای تولید خود را به
دست آورند».
کریمی ادامه داد« :بیمار نباید
در تأمین داروی مورد نیاز خود
دچار مشکل شود و مطابق با
مطالعات بینالمللی هر یک
دالری که دارو تأمین نشود
نزدیک به  ۴۰دالر به هزینه
درمان اضافه خواهد شد».
وی تاکید کرد« :شرایط دارو،
خاص و استراتژیک است و جزئیترین تصمیم
گیری در رابطه با آن بایستی زیر نظر کارشناسان
انجام گیرد .این در حالی است که سازمان غذا
و دارو در دوره مدیریت فعلی به رغم نامه
نگاریهای بسیاری که سندیکای تولیدکنندگان
مواد دارویی انجام داده است هنوز هیچ جلسه
کارشناسی با ما برگزار نکردهاند و حتی پاسخ
نامههای ما را نمیدهند».
کریمی گفت« :ما در زمان جنگ افزایش قیمت
نداشتیم ،چون از همان اوایل انقالب برای
مقابله با شرکتهای چند ملیتی ،نظام داروهای
ژنریک پایهریزی گردید و حتی به یکی از

کشورهای پیشرو در این موضوع تبدیل شدیم
که کشورهای دیگر از ما الگوبرداری کردند.
امروز متأسفانه همه نگاهها در حوزه دارو بنگاه
محورانه شده است و واردات داروهایی که
مشابه تولید داخل دارند از سر گرفته شده و
بازار داروهای برند داغ شده است».
به گزارش مهر ،وی افزود« :اگر ما جلوی
واردات داروهای مشابه تولید داخل بایستیم
و از صنایع دارویی حمایت کنیم و قیمتها
عادالنه و شفاف تنظیم شود ،در این شرایط
میتوانیم امیدوار باشیم که وضعیت صنعت
دارویی کشور رو به بهبودی برود».

