
 فارس: مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران گفت: »توقع 
از دولت دوازدهم این است که یک بار برای همیشه در خصوص 
تصدی گری دولت در اداره داروخانه ها، تعیین تکلیف کند.« حمید 
خیری اظهار داشت: »همه سیاست های حوزه سالمت باید به گونه ای 
تنظیم شود که مبتنی بر منافع ملی کشور باشد و در این میان نباید 

نگاه های جناحی یا صنفی غالب شود.«
خیری ادامه داد: »وزارت بهداشت باید به دور از مباحث حاشیه ای 
و رقابت های درونی گروه های پزشکی و پیراپزشکی، نسبت به تشریح 
جایگاه داروسازان در نظام سالمت اهتمام ورزیده و تجربه جهانی 
در این خصوص را مدنظر قرار دهد.« وی تأکید کرد: »در همه جای 
دنیا، برای پیشبرد بسیاری از اهداف حوزه سالمت اعم از پیشگیری 
تا درمان، اقدامات الزم برای توسعه نقش داروسازان در نظر گرفته 
شده است ولی متأسفانه در کشور ما، داروسازان نه تنها از اهرم های 
حمایتی بی بهره هستند، بلکه فضای الزم برای ارائه خدمات ایشان 

نیز هر روز تنگ تر می شود.«
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به ضرورت 
محدودسازی سهم خواهی دولت از گردش مالی داروخانه ها اضافه 
کرد: »توقع از دولت دوازدهم این است که یک بار برای همیشه 
در خصوص بحث تصدی گری دولت در اداره داروخانه ها، تعیین 
تکلیف کند و ریل گذاری الزم برای کاهش داروخانه های دولتی و 
زمینه سازی  این صورت  به  و  بپوشاند  را جامعه عمل  هالل احمر 
الزم جهت تقویت بخش خصوصی را به معنای واقعی کلمه جزء 
دستور کار خود قرار دهد.« وی تصریح کرد: »داروخانه باید هویت 
مستقل از دولت داشته باشند و خود را زیر چتر رانت دولتی پنهان 
نکنند، البته این موضوع،ناقض ضرورت نظارت دولت بر عملکرد 

حوزه های مختلف دارو اعم از داروخانه نیست.«
اشتغال زایی  بابت  خاطری  دغدغه  دولت،  »اگر  افزود:  خیری 
به میزان تصدی گری خود در  باید نسبت  داروسازان جوان دارد، 
حوزه داروخانه ها تجدیدنظر کند و اجازه دهد داروخانه های بخش 
خصوصی، سهم بیشتری از بازار دارویی کشور داشته باشند.« به گفته 
خیری، درحال حاضر نزدیک به 50 درصد گردش مالی داروخانه های 
کشور، نزد داروخانه های دولتی و هالل احمر اتفاق می افتد و این در 
شرایطی است که برخی داروخانه های محلی به مرز ورشکستگی 

نزدیک شده اند.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: »باید 
آینده نگرانه،  و  عادالنه  کاماًل  فضای  در  و  تنگ نظری  از  دور  به 
شرایط مطلوب و ایده آل برای فعالیت داروسازان تعریف و ترسیم 
نیازمند  کشور  درمان  و  بهداشت  نظام  خصوص  این  در  و  شود 
اشاره  با  خیری  است.«  خود  نگرش  نوع  در  کلی  بازنگری  یک 
اظهار داشت:  بیمارستان ها  در  داروسازان  به کارگیری  به ضرورت 
»به ازای هر 60 تخت بیمارستانی باید یک داروساز در بیمارستان 
حاضر باشد ولی متأسفانه غفلت نظام بهداشت و درمان کشور از 
نقش داروسازان بیمارستانی موجب  تحمیل هزینه بیشتر به بیماران 
و همچنین اقتصاد بیمارستان شده است و  این موضوعی است که 

مطالعات جهانی نیز بر صحت آن تأکید دارد.«
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران در پایان گفت: »متأسفانه 
برخی افراد منافع ملی را تنها در مسیر منافع خود تعریف و ترسیم 
کرده اند و نظام بهداشت و درمان را یک فضای تک ظرفیتی می بینند، 
این در حالی است که مروری بر تجربه نظام های درمانی توسعه یافته، 
نشان می دهد تنها و تنها با مشارکت حداکثری داروسازان، این کشورها 

به نتایج بهینه دست پیدا کرده اند.«

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران

سهم خواهی دولت از گردش مالی 
داروخانه ها باید محدود شود

مهر: رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت، گفت: »تا اول فروردین امسال ۳۴ هزار و ۹۴۹ بیمار مبتال به ایدز در کشور شناسایی شدند.« پروین 
افسرکازرونی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه آمار رسمی مبتالیان به ایدز در کشورمان هر سه تا 6 
ماه اعالم می شود، افزود: »66 و سه دهم درصد انتقال ویروس ایدز از طریق اعتیاد تزریقی، ۱۹ و سه دهم درصد از طریق ارتباط جنسی و یک و نیم درصد 
از طریق انتقال مادر به کودک است.« وی با بیان اینکه تخمین موارد مبتال در کشورها به وسیله ابزار و نرم افزار بین المللی محاسبه می شود، گفت: »اطالعات 
وضعیت تشخیص و درمان و همچنین مطالعاتی که در گروه ها و جمعیت های کلیدی در این زمینه انجام می شود به نرم افزار داده و بر اساس آن تخمین 
زده می شود.« افسرکازرونی با اشاره به اینکه تخمین کلی تعداد مبتالیان به ایدز در کشور ما در مقایسه با سال های گذشته روبه کاهش است، افزود: »سال 
گذشته حدود ۷5 هزار مورد مبتالی زنده و امسال حدود 66 هزار مورد مبتال تخمین زده شد و این کاهش به علت اجرای برنامه های ارتقای مراقبت و 

درمان مبتالیان و ثبت اطالعات دقیق و معیارهای افراد تحت مراقبت و درمان و راهکارهای پیش گیری 
از انتقال بیماری از مادر به کودک بوده است.« وی با اشاره به اینکه آمار رسمی بیماران مبتال به ایدز 
در کشور حدود ۲6 هزار نفر هستند، ادامه داد: »بنابراین حدود ۴0 درصد موارد مبتال تشخیص داده 
شدند و 66 درصد مبتالیان از وضعیت خودآگاه نیستند که موضوع مهمی است.« رئیس اداره کنترل 
ایدز وزارت بهداشت، اضافه کرد: »بر اساس آمار ثبت شده بیش از ۹ هزار و ۸00 نفر از مبتالیان 
به ایدز فوت شدند.« افسرکازرونی با بیان اینکه موارد جدید مبتالیان به ایدز نشان می دهد اعتیاد 
تزریقی روبه کاهش و موارد انتقال از طریق جنسی روبه افزایش است، گفت: »پارسال بیماری ایدز 

در موارد جدید، ۴۱ درصد از طریق جنسی و ۳۹ درصد از طریق اعتیاد تزریقی منتقل شده است.«

فارس: رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به اینکه راه اندازی داروخانه های گیاهی سیستم دارویی را دچار اختالل می کند، گفت: »هیچ ضرورتی 
برای راه اندازی داروخانه مستقل تحت عنوان داروخانه گیاهی وجود ندارد.« حمید خویی در ارتباط با راه اندازی داروخانه های طب سنتی اظهار داشت: 
»اگر منظور از راه اندازی داروخانه گیاهی داروهای گیاهی بسته بندی شده باشد، که در حال حاضر نیز داروخانه ها آن را به مردم ارائه می دهند و همکاران 

داروساز ما از سالمت کافی برای مشاوره دارویی در این زمینه برخوردار هستند.«
وی افزود: »ولی اگر منظور از طب سنتی، شیوه های درمانی طب سنتی است و اشکال دارویی در مفاهیم دم کرده و... مدنظر قرار باشد، این موارد در 
خود مراکز طب سنتی قابل ارائه است و اینکه بخواهیم داروخانه ای جداگانه برای ارائه داروهای گیاهی داشته باشیم، سیستم دارویی را دچار اختالل خواهد 
کرد.« رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به اینکه برخی مخالفت با تأسیس داروخانه گیاهی را مخالفت با طب سنتی قلمداد می کنند، گفت:  »باید توجه 
داشت که طب سنتی به ویژه از نوع ایرانیـ  اسالمی دارای ارزش های بسیاری بوده که متأسفانه امروزه برخی با شارالتان بازی تالش می کنند وجهه این طب 

را مخدوش سازند.« خویی با بیان اینکه طب سنتی در کشور ما هنوز استاندارد نشده است، گفت:  
»این موضوع برای شیادان عرصه های خوبی را ایجاد کرده و برخی با دعانویسی و برخی با رمل 
و اسطرالب تالش می کنند مردم را فریب دهند، در حالی که ما میراث غنی از طب سنتی ایرانیـ  
اسالمی داریم و اگر استانداردسازی شود و در قالب علمی ارائه باشد، حرف های زیادی برای زدن 
داریم.« رئیس انجمن داروسازان تهران تأکید کرد: »در دو سال اخیر موضوع تأسیس داروخانه های 
گیاهی مطرح شده که این موضوع الزاماً مرتبط با طب سنتی نیست و باید توجه داشت که هیچ 

ضرورتی برای راه اندازی داروخانه مستقل تحت عنوان داروخانه گیاهی وجود ندارد.«

اختالل در سیستم دارویی با راه اندازی داروخانه های گیاهیشناسایی ۳۵هزار مبتال به ایدز در کشور

رئیس سازمان غذا و دارو در گردهمایی مدیران عامل شرکت های داروسازی:

مشکل امروز صنعت داروسازی  ماحصل سیاست های غلط گذشته است
شرکت های  عامل  مدیران  گردهمایی  سپید: 
با  صنعت،  مشکالت  حل  هدف  با  داروسازی 
بهداشت  کمیسیون  رئیس  نوبخت،  علی  حضور 
مجلس، سعید نمکی معاون توسعه امور اجتماعی 
برنامه ریزی کشور،  و عمومی سازمان مدیریت و 
غالمرضا اصغری رئیس سازمان غذاو دارو و اعضای 
داروهای  صنایع  صاحبان  سندیکای  مدیره  هیئت 
انسانی ایران صبح دیروز در سازمان برنامه و بودجه 

کشور برگزار شد.

آواربرداری از صنعت داروسازی در 
دولت یازدهم

غالمرضا اصغری رئیس سازمان غذا و دارو در 
داروسازی،  شرکت های  عامل  مدیران  گردهمایی 
اظهار داشت: »دولت تدبیر و امید در طول ۴ سال 
فعالیت خود از خرابی های این صنعت، آواربرداری 
عمومی  روابط  از  نقل  به  سپید  گزارش  به  کرد.« 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، اصغری 
گفت: »همه می دانیم که  تخریب برخالف ساختن، 
چقدر آسان است. مشکل رکود و نقدینگی که این 
روزها صنعت داروسازی، گرفتار آن است ناشی 
اشاره  با  از سیاست های غلط گذشته است.« وی 
از  یکی  عنوان  به  تحول سالمت  اجرای طرح  به 
اولین  »برای  کرد:  بیان  دولت،  اقدامات  مهم ترین 
بار بود که دولتی سالمت را مورد توجه قرار داد. 
متاسفانه شاهد بودیم که به دلیل بد عمل کردن دولت 
قبل و بی توجهی به نظام سالمت، چه آسیب های 
جبران ناپذیری بر شبکه درمانی کشور وارد شد.«
در  »امروز  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر  معاون 
کمک  هم  به  باید  همه  که  داریم  قرار  شرایطی 
کنیم. در حال حاضر یکی از دغدغه های مهم در 
چرخه دارو، پرداخت مطالباتی است که با تاخیر 
انجام می شود و ما نیز تالش می کنیم، مشکل پرداخت 
مطالبات آنها را از طریق سازمان های مرتبط بر طرف 
به  مشکل  این  »انجام  کرد:  عنوان  اصغری  کنیم.« 
به ویژه  بین بخشی  و  فرابخشی  همکاری های  مدد 
سازمان های بیمه گر، بانک مرکزی، سازمان مدیریت 
و وزارت بهداشت است که به رفع زود هنگام آنها 

بسیار امیدواریم.«
علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت مجلس 
هم در جلسه امروز مدیران شرکت های دارویی با 
معاون سازمان برنامه و بودجه آمادگی خود را برای 
حل مشکالت فعلی صنعت داروسازی اعالم کرد.

وضعیت امروز صنعت داروسازی ناشی از 
سیاست های غلط وزارت بهداشت است 

عباس کبریایی زاده، رئیس سندیکای صاحبان 
نیز در گردهمایی  ایران  انسانی  صنایع داروهای 
معضل  »حل  گفت:  دارویی  شرکت های  مدیران 

نقدینگی خواسته همه فعاالن صنعت داروسازی 
است و وضعیت امروز صنعت نتیجه سیاست های 
غلط نهادهای تصمیم گیر است.« کبریایی زاده با ابراز 
امیدواری از ثمربخش بودن این گردهمایی بیان 
کرد: »اعتراف می کنم در طول مدت فعالیت چند 
ساله ام در صنعت داروسازی، صنعت داروسازی 
متاسفانه  بودم.  ندیده  مستاصل  اندازه  این  تا  را 
وضعیتی که امروز صنعت داروسازی گرفتار آن 

شده است، با هیچ منطقی قابل تحلیل نیست.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  رئیس  اعتقاد  به  
صنعت  امروز  وضعیت  ایران،  انسانی  داروهای 
داروسازی ناشی از سیاست های غلط سازمان های 
تصمیم گیر، ازجمله وزارت بهداشت است.  وی 
اشتباهات  با  »دولت  کرد:  تاکید  راستا  همین  در 
بزرگ خود باعث شد تا یکی از کلیدی ترین صنایع 
تولیدی رو به رکود رود و تحقیق و توسعه در 
این حوزه کاهش پیدا کند. البته در حال حاضر 
قیمت تمام شده داروهای تولیدی بسیار باالست 
در حالی که هزینه مالی قابل قبول صنعت، ۲ الی 
۳ درصد بوده است، اما در حال حاضر هزینه مالی 
برخی شرکت ها به باالی ۳0 درصد رسیده است.«

کبریایی زاده افزود: »آنچه که در طول این سال ها 
نتیجه  است،  افتاده  اتفاق  داروسازی  در صنعت 
عدم مدیریت صحیح منابع در وزارت بهداشت 
است. از این رو امروز با صنعتی مواجه هستیم که 
مبلغ هنگفتی از دولت طلب دارد. دولتی که در 
دریافت  مطالبات خود نظیر مالیات و عوارض 
دولت  همین  حال،  این  با  ندارد.  اغماضی  هیچ 
و  تولید  دارو  دارویی،  شرکت های  دارد  انتظار 
بود  ممکن   که  زمان  هر  وقت  آن  کنند؛  پخش 

پولشان را بگیرند.«
طی  »خوشبختانه  گفت:  پایان  در  وی 
دارو  و  غذا  سازمان  رئیس  با  که  صحبت هایی 
صورت گرفته، شاهد همکاری و همراهی ایشان 
باشیم. درحال حاضر  در حل مشکالت صنعت 
فهرست  در  زیان ده  داروی  قلم   ۷00 به  نزدیک 
داروهای رسمی وجود دارد که در این زمینه رئیس 
سازمان غذا و دارو، قول بازنگری در این زمینه 
درخواست  می کنم  تاکید  مجدد  اما  داده اند،  را 
اصلی همه ما که امروز اینجا جمع شده ایم، حل 
پرداخت مطالبات  نقدینگی و تسریع در  معضل 

شرکت های پخش است.«

اقتصاد  کمیسیون  رئیس  نجفی عرب  محمود 
سالمت اتاق تهران نیز در جلسه مدیران شرکت های 
دارویی با معاون سازمان برنامه و بودجه نیز با بیان 
داروسازی  در صنعت  بازسازی  و  توسعه  اینکه 
قوانین  باید  »دولت  گفت:  است،  شده  متوقف 
موجود را در راستای تسهیل بازسازی و نوسازی 
دارو  صنعت  در  توسعه ای  طرح های  اجرای  و 
این  ما  »سوال  افزود:  نجفی عرب  کند.«  اصالح 
است که چرا کمیسیون قیمت گذاری دارو ماه هاست 
تعطیل شده و متاسفانه صنعت دارو گرفتار نحوه 

قیمت گذاری است.«
شد  مقرر  جلسه  این  پایان  در  است  گفتنی 
با تشکیل کمیته ای ویژه از نمایندگان سندیکای 
انجمن  ایران،  انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان 
سازمان  همچنین  و  پخش  صنعت  شرکت های 
مدیریت و  برنامه ریزی  کشور و سازمان غذا و 
دارو بر نحوه پرداخت مطالبات و تزریق آن مستقیما 
به دانشگاه های علوم پزشکی کشور، نظارت جدی 
صورت بگیرد. همچنین بخشی از مطالبات تا پایان 
شهریورماه پرداخت شود و گزارش تفصیلی این 

نشست به زودی منتشر می گردد.
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فانا: عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: »قیمت تمام شده 
داروهای وارداتی حدود ۹5 درصد متأثر از قیمت ارز است و طبق قانون 
چنانچه نرخ ارز بیش از 5درصد تغییر کند، باید در قیمت گذاری این 
قیمت  در  تغییری  هیچ گونه  هنوز  این  وجود  با  تجدیدنظر شود؛  اقالم 
داروهای وارداتی اعمال نشده و هرگونه تغییر خودسرانه قیمت مصداق 

گران فروشی است.«
 احمد آتش هوش افزود: »عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو 
درباره افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت داروهای وارداتی، گفت: در 
حوزه داروهای وارداتی که قیمت تمام شده آنها تا حد زیادی متأثر از 
نرخ ارز است، هیچ گونه افزایش قیمتی اعمال نشده و چنانچه برخی به 

بهانه افزایش نرخ ارز، اقدام به افزایش قیمت دارو کنند، متخلف محسوب 
می شوند و باید با آنها برخورد شود.«

آتش هوش با اشاره به افزایش حدود ۱۷ درصدی قیمت یورو نسبت به 
زمان تعیین قیمت اقالم داروهای وارداتی، اظهار کرد: »بنا بر ضوابط اگر نرخ 
ارز بیش از 5 درصد تغییر کند، سازمان غذا و دارو باید در قیمت گذاری 
داروهای وارداتی تجدیدنظر کند بااین وجود در شرایط فعلی هنوز هیچ 
افزایشی در هیچ یک از اقالم دارویی وارداتی اعمال نکرده است.« وی 
تصریح کرد: »این عدم تغییر قیمت موجب زیان واردکنندگان دارو شده 
و اتحادیه واردکنندگان دارو نیز در مکاتبه که با سازمان غذا درخواست 
کرده است که با توجه به تغییر نرخ برابری ارزهای مطرح به ویژه یورو، در 

قیمت گذاری داروهای وارداتی تجدیدنظر کند اما هنوز اتفاقی در این حوزه 
رخ نداده و واردکنندگان نیز تغییری در قیمت داروهای وارداتی نداشته اند.«
به گفته آتش هوش، در دوره ریاست قبلی سازمان غذا و دارو، اظهار 
شده بود که مجوز تغییر قیمت دارو از وزیر بهداشت گرفته شده، اما 
تجدیدنظر  داروها  قیمت  در  داد،  رخ  حوزه  این  در  که  تغییراتی  با 
نشد. بر همین اساس، دوباره از رئیس جدید سازمان غذا و دارو نیز 
درخواست شده است این مساله را پیگیری کند. وی با تاکید بر اینکه 
رسمًا هیچ گونه افزایش قیمتی در مورد داروهای وارداتی انجام نشده 
است، هرگونه تغییر قیمت در مورد این داروها را تخلف دانست که 

باید با آن برخورد قانونی شود.

ضرورت اعمال تغییر نرخ ارز در قیمت گذاری دارو


