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ضرر مالی به داروخانه ها به دلیل تخلف شرکت های پخش دارو

شماره 2383 18 دی 1401
اریان

بیان  با  تهران  داروسازان  انجمن  دبیر 
دارو  پخش  شرکت های  برخی  اینکه 
کم مصرف،   داروهای  خرید  ازای  در 
داروخانه ها  به  را  کمیاب  داروهای 
باعث  مسئله  »این  گفت:  می فروشند، 
و  تولیدکنندگان  به  اشتباه  پیام  انتقال 
سیاستگذاران صنعت دارو و ضرر مالی 

می شود.« داروخانه ها  به 
داروهای  فروش  سپید،  گزارش  به 
سهمیه ای و خاص در قبال خرید سایر 
داروها که به »سبدفروشی« نیز شهرت 
دارد، یکی از مشکالتی است که در پی 
شده  تشدید  دارویی  کمبودهای  بروز 
و داروخانه داران را با مشکالتی روبرو 
از  برخی  کمیاب شدن  پی  در  می کند. 
داروهای  پخش،  شرکت های  داروها، 
داروخانه ها  به  شرطی  به  را  کمیاب 
داروهای  آن،  کنار  در  که  می فروشند 
کم مصرف یا بی مصرف و یا مکمل ها را 
خریداری کنند. برای مثال در شرایطی که 
با کمبود سرم مواجه شده بودیم؛ برخی 
ازای  در  متخلف،  پخش  شرکت های 
داروخانه ها  به  مکمل،  تعدادی  خرید 

می فروختند. سرم 
دبیر  دری،  محمدرضا  راستا،  این  در 
انجمن داروسازان تهران در گفت وگو 
با تسنیم گفت: »نگاه صرفًا اقتصادی به 
صنعت دارویی، باعث این پدیده شده 
که شرکت های توزیع کننده دارو، بعضًا 
عمدتاً   که  را  دارویی خود  محصوالت 
توسط داروخانه ها خریداری نمی شوند؛ 
برسانند  فروش  به  داروهایی  کنار  در 
نیاز  تأمین دارند و  یا  تولید  که مشکل 

آنها زیادتر است.« به  جامعه 
وی درباره پیامدهای منفی فروش سبدی 
داروها بیان کرد: »وقتی دارویی بیش از 
اندازه تولید و به شرکت های توزیع کننده 
دارو فروخته می شود؛ این شرکت ها برای 
نقدینگی،  به  آن محصول  کردن  تبدیل 

کمبودشده،  داروهای  کنار  در  را  آن 
باعث  امر  این  می رسانند؛  فروش  به 
می شود که دارویی که اضافه تولید شده، 
وارد بازار و داروخانه شود درنتیجه به 
تولیدی  شرکت های  به  کاذب  صورت 
این پیغام داده می شود که این دارو نیز 
مصرف کننده دارد و باعث تداوم تولید 
آن می شود و آمار کاذب و اشتباهی به 
می شود.« داده  تصمیم ساز  سیستم های 

ارائه  با  تهران  داروسازان  انجمن  دبیر 
ازای  به  مثال  »برای  داد:  ادامه  مثالی 
از یک  بسته  پنج  بسته مکمل،  هر صد 
داروی کمیاب فروخته می شود؛ این امر 
باعث می شود سیاستگذاران حوزه دارو 
تصور کنند که مکمل ها به مقدار زیاد به 

فروش رسیده و بنابراین تولید آن باید 
افزایش یابد و این مسئله باعث انتقال 
و  مسئولین  به  دارو  تولید  پیام  اشتباه 
سیستم تولید کشور و افزایش ارزبری 

را سبب می شود.«
دری اضافه کرد: »عالوه بر این، فروش 
شرطی داروهای کمیاب به داروخانه ها، 
باعث می شود داروهای کم مصرفی که 
تحمیلی  صورت  به  داروخانه داران  به 
فروخته می شود؛ در انبار بماند و تاریخ 
انقضای این داروها بگذرد و در نتیجه 
این مدل فروش دارو، باعث ضررهای 
داروخانه داران  به  جبران ناپذیری  مالی 
می شود. ما در کشور آمار تولید داروها 
را داریم اما متأسفانه بررسی نمی شود که 

چه تعداد از این داروهای تولید و توزیع 
شده، به دلیل اتمام تاریخ مصرف و به 
فروش نرفتن، دور ریخته شده است.«
چرا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
داروخانه ها علی رغم زیان ده بودن این 
فرایند، اقدام به خرید داروها به شکل 
سبدی می کنند، گفت: »به هرحال وقتی 
بیمار با یک نسخه به داروخانه مراجعه 
نیازهای  بتواند  باید  داروخانه  می کند 
مجبور  فرد  تا  کند  تأمین  را  بیمار 
نباشد برای خرید دارو از داروخانه ای 
امر  همین  و  برود  دیگر  داروخانه  به 
منجر به این می شود که برخی همکاران 
بار  زیر  تا  شوند  مجبور  داروخانه دار، 

فروش سبدی داروها بروند.«

بیمارستان سوانح سوختگی شهید  رئیس 
مطهری، میزان سوختگی شغلی در ایران 
را باالتر از استانداردهای جهانی دانست.

در  ده َمرده ای  مصطفی  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با مهر گفت: »ساالنه 300 هزار 
مورد سوختگی در کشور رخ می دهد که 
بستری  بیمارستان ها  در  آن ها  درصد   10

می شوند.«
وی با اشاره به 3000 مورد فوتی ناشی از 
سوختگی در کشور افزود: »علل سوختگی 
در اطفال و بالغین، متفاوت است؛ به طوری که 

بیشترین علت سوختگی در اطفال، مایعات 
داغ است.«

ده مرده ای با اشاره به علل گوناگون سوختگی 
در بالغین گفت: »سوختگی شغلی در کشور 

ما بیشتر از استانداردهای جهانی است.«
بیمارستان سوانح سوختگی شهید  رئیس 
مطهری، سوختگی در ایران را یک بیماری 
مظلوم تلقی کرد و افزود: »بیشتر افرادی 
می شوند،  سوختگی  دچار  کشور  در  که 
از اقشار ضعیف جامعه هستند که نیاز به 

حمایت دارند.«
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