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سازمان غذا و دارو: سرپرست امور بین الملل سازمان غذا و دارو گفت: »نماینده سازمان بهداشت جهانی 
اذعان کرد که ایران تنها کشوری است که به طور موفق برچسب گذاری نشانگرهای رنگی تغذیه ای را بر 
روی مواد غذایی اجرا کرده است.« مجید داوری افزود: »جلسه ای با نماینده سازمان جهانی بهداشت در 

برگزار سازمان غذا و داروی ایران برای معرفی فعالیت های کشور در زمینه کنترل بیماری های  واگیر  غیر 
جهانی بهداشت ارائه شد.« وی اضافه کرد: »در این جلسه دو موضوع در حضور نماینده سازمان 

شد؛ یکی مراقبت در مصرف فرآورده های غذایی برای کاهش بیماری های غیر واگیر بود که نماینده سازمان 
جهانی بهداشت به خصوص در زمینه نشانگرهای رنگی تغذیه ای تحت تأثیر قرار گرفت.« داوری گفت: 
»معرفی داروها برای بیماران غیر واگیر )NCD( موضوع دیگر مورد بحث در این جلسه بود و برنامه های 
در این زمینه مانند پوشش بیمه ای این داروها، افزایش پوشش بیمه ای داروهای سرطانی، پایین بودن 
قیمت داروهای دیابت و قلبی و عروقی در مقایسه با قیمت های جهانی از برنامه هایی بود که به نماینده 
سازمان بهداشت جهانی معرفی شد.« سرپرست امور بین الملل سازمان غذا و دارو گفت: »سازمان غذا 
و دارو در پیشگیری از بیماری های غیر واگیر و مدیریت این بیماری ها برنامه های فعالی داشته است که 

به صورت مشروح به نماینده سازمان جهانی بهداشت 
گزارش دادیم.« پائول گاروود، نماینده سازمان جهانی 
بهداشت پس از این جلسه از یک شرکت غذایی که 
به صورت موفقیت آمیز نشانگرهای رنگی تغذیه ای را 
در راستای سیاست های سازمان غذا و دارو برای آگاهی 
بخشی به مصرف کننده اجرا کرده است بازدید و با 
مدیران این شرکت گفت وگو کرد. وی همچنین از 
یکی از فروشگاه های تهران نیز بازدید و با مردم که 
در حال خرید بودند گفت وگو و تأثیر نشانگرهای 

رنگی تغذیه ای را از زبان مردم شنید.

 

سپید: دبیر اولین همایش داروسازی نوین از ارائه آخرین دستاوردهای حوزه داروسازی در این همایش خبر داد. 
سیدفرشاد حسینی شیرازی، رئیس مرکز تحقیقات دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در آستانه برگزاری 
اولین همایش داروسازی نوین اظهار داشت: »این همایش 1۸ تا 2۰ بهمن ماه  سال جاری در سالن اجتماعات رازی 
با هدف ارائه آخرین دستاوردهای حوزه داروسازی توسط افرادی که در این زمینه، از داخل یا خارج کشور فعالیت 
داشته اند برگزار می شود.« وی افزود: »همچنین این همایش فرصتی بوده که تمام متصدیان که دستاوردهایی در 
حوزه داروسازی دارند ضمن رسیدگی به برنامه های تخ صصی، چالش های داروسازی کشور را مطرح و حل 
کنند.« حسینی شیرازی ادامه داد: »مهمانان خارجی این کنفرانس به دو بخش تقسیم شده یک بخش که در همایش 
حضور می یابند و بخشی دیگر به صورت ویدیو کنفرانس و الیو به ایراد سخنرانی می پردازند و حتی پرسش و 
پاسخ نیز  از این طریق صورت می گیرد.« رئیس مرکز تحقیقات دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: 
»قائم مقام انجمن بین المللی داروسازان آلمان و انگلیس، رئیس کمیته اخالق داروسازی سازمان بهداشت جهانی 
از استرالیا، رئیس اداره دارویی قزاقستان و دانشکده داروسازی اَلماتی، مدیرگروه اقتصاد دارویی دانشگاه مسکو 

ازجمله مهمانان خارجی این همایش هستند.«
دبیر اولین همایش داروسازی نوین بیان داشت: »همچنین هیئت مدیره انجمن های علمی دارویی کشور، هیئت مدیره 
سندیکای دارویی کشور، بورد تخصصی آموزش داروسازی وزارت بهداشت و معاونین غذا و داروی کشور، تشکل های 

دانشجویان دانشکده های داروسازی کشور و همه افرادی که 
مقاالت آنها پذیرفته شده در این همایش حضور خواهند داشت.« 
وی خاطرنشان کرد: »اولین همایش داروسازی نوین فرصتی 
را فراهم خواهد آورد تا ضمن بیان مسائل اقتصادی مرتبط با 
دارو، روابط واحدهای تولید، توزیع و پخش با سازمان های 
دولتی نیز فراهم شود.« رئیس مرکز تحقیقات دارویی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد: بیان چالش های آموزش 
داروسازی در سطوح عمومی و تخصصی و چالش های اقتصاد 
و بازاریابی دارو در سطح داخل کشور و بین الملل مورد بحث 

و گفت وگو قرار گیرد.«

نماینده سازمان جهانی بهداشت  

ایران تنها کشور موفق در اجرای برچسب 
تغذیه ای بر روی مواد غذایی است

دبیر اولین همایش داروسازی نوین خبر داد

ارائـه آخرین دستاوردهای حوزه داروسازی

آیا شرایط خروج داروهای بدون نسخه از پوشش بیمه  فراهم است؟

هزینه صرفه جویی شده با هزینه  عوارض قابل مقایسه نیست
 )OTC( طرح حذف داروهای بدون نسخه
از پوشش بیمه مدتی است که در شورای 
عالی بیمه مصوب شده، اما هنوز به تصویب 
هیات وزیران نرسیده است؛ داروهایی که 
نسخه  بدون  و  ندارند  زیادی  عوارض 
داروخانه  از  را  آنها  می توان  هم  پزشک 
تهیه کرد. به عنوان مثال قرص های مسکن، 
سرماخوردگی و ... را می توان در این دسته 

از داروها قرار طبقه بندی کرد.
و  موافقان  تاکنون  طرح  این  البته 
مره  سیامک  است؛  داشته  مخالفانی 
بهداشت مجلس  صدق، عضو کمیسیون 
یکی از موافقان این طرح است. وی در 
این خصوص می گوید: »حذف داروهای 
به  آسیبی  بیمه ها  لیست  از  پیشنهادی 
حوزه سالمت نمی رساند، بنابراین تحت 
پوشش بیمه  قرار دادن داروها باید بر حسب 
اولویت های حوزه سالمت صورت بگیرد. 
داروهای ضروری  تجویز  اساس  این  بر 
بهتر از داروهایی است که نقش چندانی 

در درمان بیماری ها ندارند.«
غالمرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و 
دارو نیز با بیان اینکه اعتبار بیمه ای داروهای 
بدون نسخه رقمی در حدود 14۰ میلیارد 
تومان است، می گوید: »انتقال این اعتبار 
برای کمک به حمایت از داروهای بیماران 

صعب العالج خبر خوبی است.«

بیمار را از پزشک دور نکنیم
از  یکی  اما  عمومی  پزشکان  انجمن 
بابک  است؛  این طرح  تصویب  مخالفان 
انجمن  حقوقی  کمیته  مسئول  پورقلیچ  
ایسنا،  با  گفت وگو  در  عمومی  پزشکان 
درباره نتایج تصویب خروج داروهای بدون 
نسخه از پوشش بیمه ای، می گوید: »وقتی 
به پزشک مراجعه می کنید مجموعه ای از 
داروها به شما می دهد که می تواند دوره 
بیماری را کوتاه می کند، اما وقتی فرد بخواهد 
خودسرانه دارو بگیرید به صورت مرتب 
مراجعه  داروخانه  به  دارو  دریافت  برای 
اعتماد به  بیمار به دلیل  ازاین رو  می کند. 
پزشک سعی می کند با دستورات غیردارویی 
دلیل  همین  به  کند؛  کنترل  را  بیماری 
شود  خوب  بیماری  می کند  صبر  مدتی 
اما  نمی پردازد.  آن  برای  اضافی  و هزینه 
از  نکند،  مراجعه  پزشک  به  بیمار  وقتی 
داروخانه مسکن های مختلف، آنتی بیوتیک 
نتیجه ممکن  ... دریافت می کند و در  و 
است نسبت به آنتی بیوتیک مقاومت ایجاد 
شود، ولی بعد مجبور می شود با عوارض 
بیشتری به پزشک مراجعه کند و پزشک 
نیز مجبور می شود داروهای قوی تری که 
می کند،  تحمیل  بیمار  به  بیشتری  هزینه 
تجویز کند؛ چون بیمار با تشدید بیماری 

برگشته است.«
بیماری ها  از  »بسیاری  می افزاید:  وی 
است  ممکن  دارند؛  مشترکی  نشانه های 
فردی تومور داشته باشد و چیزی درباره 
آن نداند و به دلیل سردردها، مدت زیادی 
از مسکن استفاده کند، اما پزشک می تواند 
عالئم دیگر را در شما شناسایی کند. ما 
بیماران  که  داروهایی  از  اینکه  به جای 
دریافت  پزشک  نسخه  بدون  می توانند 
سمت  به  را  بیماران  و  کنیم  کم  کنند، 
آنها  این طرح  با  کنیم،  راهنمایی  پزشک 

را از پزشک دور می کنیم.«
مسئول کمیته حقوقی انجمن پزشکان 
عمومی اضافه می کند: می گویند با این کار 
14۰ میلیارد تومان صرفه جویی می شود، اما 
من معتقدم این تصمیم برای این است که 
از هر راهی هزینه بیمه ها را کاهش دهند. 
البته اگر هم 14۰ میلیارد تومان از این محل 
سود شود، به دلیل افزایش عوارضی که 
بعداً ظاهر می شود، باید میلیاردها تومان 
صرف درمان عوارض آن شود و این فقط 
مربوط به هزینه های مادی است؛ چه کسی 
پاسخگوی هزینه های معنوی و جان هایی 
که از دست می رود خواهد بود؟ بعد از 
چند سال این تصمیم فراموش می شود، اما 
عوارض آن باقی می ماند و با این تصمیم 
دسترسی بیمار به این داروها بیشتر می شود 
و فرد می تواند خودسرانه دارو مصرف کند. 
نباید به دلیل کاهش هزینه هایی  بنابراین 
که هرگز رخ نمی دهد، بیمار را از پزشک 

دور کنیم.«
پورقلیچ با بیان اینکه با اجرای این تصمیم 

امنیت جانی و روانی بیمار به خطر می افتد، 
ادامه می دهد: »بیماران همیشه می توانستند 
این داروها را از داروخانه راحت دریافت 
کنند، اما هدف از مراجعه به پزشک درمان 
بود، نه فقط دریافت دارو. بیمار با 15 هزار 
تومان توسط پزشک عمومی ویزیت می شد 
پرداخت  بیمه  دفترچه  با  را  آن  هزینه  و 
می کرد، بعدازآن هم با هزینه کمتری دارو 
دریافت می کرد  و مجموع هزینه دارو و 
 OTC داروهای  از هزینه  بیشتر  پزشک 
می شد، اما امنیت جانی داشت و مطمئن بود 
درمان می شود و کسی بر درمان او نظارت 
می کند، ولی با اجرای این تصمیم امنیت 

جانی و روانی نخواهد داشت.«

افزایش خوددرمانی ماحصل خروج 
داروها از فهرست بیمه

وی افزود: »زمانی که بدون نظر پزشک 
برای درمان بیماری ساده ای به داروخانه 
مراجعه می کنید و بدون آنکه دوره درمان 
دارویی مانند آنتی بیوتیک ها را بدانید، دارو 
از  استفاده  با  است  ممکن  می کنید؛  تهیه 
یک ورق قرص، عالئم بیماری بهبود پیدا 
کند، اما  بیماری مزمن می شود. ازاین رو 
توجه صرف به بحث هزینه ها، گمراه کردن 
است. ما برای این دارو استفاده می کنیم 
که درمان شویم و عوارض کمتری داشته 
باشیم ولی خارج کردن این داروها از شمول 
بیمه باعث رفتن بیماران به سمت درمان 

خودسرانه می شود.«
مسئول کمیته حقوقی انجمن پزشکان 
عمومی با تأکید بر اینکه پیش از اجرای 

این تصمیم باید زیرساخت های فرهنگی 
و درمانی آن فراهم شود، تصریح می کند: 
»در کشورهای دیگر داروهای بدون نسخه 
نباشند،  بیمه  پوشش  تحت  است  ممکن 
اقتصاد درمان حاکم است؛ یعنی فرد  اما 
می تواند به صورت رایگان به پزشک خانواده 
مراجعه کند و درمان شود. مردم نیز فقط 
در شرایط خاص داروهای OTC دریافت 
بیماری های  آنها می توانند برای  می کنند. 
و  کنند  مراجعه  پزشک خانواده  به  ساده 
داروها را به صورت رایگان تهیه کنند و 
حتی اگر داروهای بدون نسخه نیز تحت 
پوشش بیمه نباشند، به جای آن تنوع بیمه ای 

زیادی دارند.«
»نمی توانیم  می کند:  تأکید  پورقلیچ 
با  را  درمان  سیستم  نوع  این  از  بخشی 
تمام سیستم درمان در کشور خود مقایسه 
کنیم. ما فعاًل شرایط اجرای این تصمیم را 
نداریم. فرهنگ سازی نیز در این زمینه بسیار 
مهم است. باید آنقدر اطالعات بهداشتی 
و درمانی به مردم داد که فرد باوجوداینکه 
می تواند در شرایط اورژانسی از داروهای 
بدون نسخه استفاده کند، به پزشک مراجعه 
کند. درصورتی که ما این آگاهی را به فرد 
نمی دهیم. با توجه به وضعیت اقتصادی 
است  ممکن  پزشک هم  ویزیت  جامعه، 
دلیل  به همین  باشد،  نفر زیاد  برای یک 
ترجیح می دهد که این داروها را خودش 
تهیه کند. لذا باید برای اقتصاد درمان طوری 
برنامه ریزی کنیم که بیمار هزینه ای پرداخت 
نکند یا کمترین هزینه را بابت آن بپردازد. 
اگر پزشک و دارو در سیستم پزشک خانواده 

رایگان باشد، کسی سرخود دارو نمی خرد؛ 
در این صورت تقاضای داروی بدون نسخه 
کاهش پیدا می کند. ما مردم را رها کرده ایم 
که هر مبلغی در سیستم های مختلف درمانی 
از آنها گرفته شود و از طرف دیگر آنها را 
آزاد گذاشته ایم که خودشان دارو بخرند.«

اقتصاد مطب  با مراجعات تأمین 
می شود

این پزشک عمومی با بیان اینکه اقتصاد 
مطب ها با مراجعات آن تأمین می شود، بیان 
می کند: »وقتی ارتباط بیمار و پزشک برای 
بیماری های ساده برقرار نشود، پزشک در 
بیماری های پیشرفته نیز نمی تواند به بیمار 
کمک کند. بنابراین وقتی پزشک عمومی از 
بیمار درباره شرایط جسمی او می پرسد، 
نکات زیادی در این معاینات کشف می شود. 
لذا وقتی به پزشک خانواده که همیشه در 
دسترس است، مراجعه می کنید و او از شما 
حالتان را می پرسد و راهنمایی تان می کند، 
نیمی از درمان همان موقع حاصل می شود. 
ولی وقتی بیمار به پزشک مراجعه نمی کند 

این بخش درمان از بین می رود.«
مسئول کمیته حقوقی انجمن پزشکان 
عمومی ادامه می دهد: »وقتی تعداد مراجعه 
بیماران کاهش پیدا کند، ممکن است مسائلی 
اخالقی در حوزه کاری پزشکی بروز پیدا 
کند. این امکان وجود دارد که بسیاری از 
پزشکان ورشکست شوند. در حال حاضر 
با سیستم های موازی که دولت در حاشیه 
ایجاد   ... و  ویژه  درمانگاه های  شهرها، 
کرده است یا خدماتی که وزارتخانه ها و 
کارکنان  درمان  برای  مختلف  ارگان های 
خود ایجاد کرده اند، عماًل سرمایه گذاری 
دیگر  درمان  حوزه  خصوصی  بخش  در 
به صرفه نیست. ما به هر طریقی بخواهیم 
بیمار را از مطب ها دور کنیم، کسانی که 
هستند،  برابر  هزینه   - درآمد  روی خط 
تحت فشار قرار می گیرند و ممکن است 

تغییر شغل دهند.«
سهم  به  اشاره  با  پایان  در  پورقلیچ 
باالی داروهای OTC در نسخه پزشکان 
عمومی، اضافه می کند: »عالوه بر این داروها، 
قند،  فشارخون،  مانند  دیگری  داروهای 
آرتروز و سایر بیماری ها نیز نوشته می شود. 
اگر بیمار در این مرحله به پزشک عمومی 
مراجعه نکند و این داروها را دریافت نکند، 
مجبور می شود به متخصص مراجعه کند 
و هزینه بیشتری بپردازد. ازاین رو پیشنهاد 
ما این است پیش از اجرای این تصمیم، 
زیرساخت های فرهنگی و درمانی ایجاد 
شود؛ چون هزینه صرفه جویی شده از این 
تصمیم کمتر از هزینه های عوارض آن است 

و قابل ارزیابی نیست.«

مشکل تأمین داروهای بیماران خاص 
جـدی اسـت

ایسنا: کارشناس هموفیلی اداره بیماری های خاص وزارت بهداشت با 
اشاره به تأخیر سازمان های بیمه گر در زمینه پرداخت مطالبات بیمارستان ها، 
گفت: »به همین دلیل در حال حاضر مشکل تأمین برخی داروهای بیماران 
خاص جدی شده است.« راضیه حنطوش زاده درباره مشکالتی که اخیراً 
برای تأمین داروی بیماران خاص ایجاد شده است، گفت: »باید توجه 
کرد که به طورکلی مسائل مربوط به دارو و دسترسی بیماران به دارو 
در حوزه سازمان غذا و دارو است و سازمان غذا و دارو صاحب این 
فرآیندهاست، اما ما به دنبال گزارش های بیماران هموفیلی مبنی بر عدم 
دسترسی به برخی داروهای موردنیازشان پیگیری هایی را انجام دادیم.«

وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت به این صورت نیست که 
کمبود دارو داشته باشیم، بلکه دارو به میزان کافی وجود دارد، افزود: 
»البته در حال حاضر پرداخت  مطالبات بیمارستان ها از سوی بیمه ها با 
تأخیر مواجه شده است و وقتی بیمارستان می خواهد دارو تهیه کند، 
شرکت پخش از او پول طلب می کند. هرچند که شرکت پخش دارو 
هم چندین ماه به بیمارستان مهلت می دهد، اما بعد از آن باید پولش را 
دریافت کند. در نتیجه چرخه تأمین دارو با مشکالتی مواجه می شود و 

بیماران در تأمین داروهای موردنیازشان دچار مشکل می شوند.«
حنطوش زاده با بیان اینکه در گذشته یارانه داروی بیماران خاص در 
اختیار وزارت بهداشت بود و وزارت بهداشت به میزانی که دارو حواله 
می کردیم یا پزشکانمان نسخه می نوشتند، دارو را به دست بیمار می رساند، 
افزود: »بنابراین داروخانه دارو را تهیه می کرد و در نهایت بیمار از داروخانه، 
داروی موردنیازش را تأمین می کرد. در چنین سیستمی میزان بسیار کمی 
از پول دارو را بیمه ها می پرداختند و قسمت عمده هزینه های آن را وزارت 
بهداشت تقبل می کرد. در نتیجه در صورت تأخیر بیمه ها در پرداخت 
مطالبات، با مشکل جدی در حوزه تأمین داروی بیماران خاص مواجه 
نمی شدیم.« وی درباره مشکالت هموفیلی ها در تأمین برخی داروهای 
موردنیازشان، گفت: »ما واقعاً پیگیر موضوع هستیم و مشکالتی را که از 
سوی انجمن های بیماران در این زمینه به ما منعکس شده به سازمان غذا و 
دارو منعکس کرده ایم. در حال حاضر مشکل تأمین برخی داروهای بیماران 

خاص جدی شده است و امیدواریم هر چه زودتر این مشکل رفع شود.«

با حکم وزیر بهداشت
رئیس کمیته دارو، تجهیزات و لوازم 

پزشکی دبیرخانه ستاد کشوری تحول 
سالمت منصوب شد

وبدا: وزیر بهداشت در حکمی غالمرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و 
دارو را به عنوان رئیس کمیته دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی دبیرخانه 

ستاد کشوری تحول سالمت منصوب کرد.
متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر اصغری
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

با عنایت به مصوبات جلسه مورخ 1396/1۰/2 ستاد کشوری تحول 
سالمت، به موجب این ابالغ به عنوان رئیس کمیته  دارو، تجهیزات و لوازم 
پزشکی دبیرخانه ستاد کشوری تحول سالمت منصوب می شوید. انتظار 
می رود با بهره مندی از توان مدیریتی و کارشناسی همکاران در سطوح ستاد 
و دانشگاه های علوم پزشکی کشور و نیز اخذ پیشنهادات صاحب نظران 
این حوزه، نسبت به انجام وظایف آن کمیته به شرح زیر اهتمام ورزید.
1. تدوین سیاست های تعیین و نظارت بر قیمت داروها و تجهیزات پزشکی
در  مصرف  مورد  داروهای  فهرست  تنظیم  سیاست های  تدوین   .2
بیمارستان ها و مراکز درمانی  دولتی و تحت پوشش سازمان های بیمه گر

3. تدوین سیاست های ملی دارودرمانی بیماری های نادر، صعب العالج 
و اختالالت ژنتیکی

4. تدوین سیاست های کالن خرید راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی برای 
بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان های بیمه گر

5. ایجاد بانک جامع تجهیزات پزشکي جهت استفاده در بیمارستان ها و 
مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان های بیمه گر

6. هماهنگي با هیئت امناء ارزي جهت تنظیم بازار و قیمت ملزومات 
و تجهیزات پزشکي.

اقدام مشترک وزارت بهداشت، سازمان غذا و 
دارو و سازمان نظام پزشکی

ساماندهی تبلیغات حوزه سالمت
ایفدانا: سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »با توجه به تأکید رئیس 
سازمان غذا و دارو و جدیت سازمان نظام پزشکی کشور، انتظار 
می رود به زودی با تفکیک دقیق تر شرح وظایف و مسئولیت ها و تفکیک 
تبلیغات خدمات بهداشتی- درمانی از تبلیغ کاالهای سالمت محور با 
حوزه  تبلیغات  بر  نظارت  موضوع  سازمان،  دو  هر  ویژه  کار  لحاظ 
سالمت، چابک تر، مؤثرتر و نافذتر از گذشته جریان پیدا کند.« کیانوش 
و  شرایط  و  اطالعات  نابرابری  و  توازن  عدم  برشمردن  با  جهانپور 
مختصات بازار سالمت و کاالهای سالمت محور افزود: »با توجه به 
این ویژگی ها، موضوع نظارت بر تبلیغات تجاری در حوزه سالمت 
البته  و  دارد  مضاعفی  و ضرورت  اهمیت  کاالهای سالمت محور  و 
این مهم از دهه های گذشته از دید قانون گذار دور نمانده است.« وی 
در ادامه اضافه کرد: »در حال حاضر این مسئولیت در قوانین جاری، 
در جایی از قانون متوجه وزارت بهداشت و درجایی متوجه سازمان 
نظام پزشکی کشور هست و به رغم هماهنگی های موجود، با توجه به 
شرایط جدید و حتی تغییر پارادایم های حوزه اطالع رسانی و ابزار و 
بسترهای تبلیغاتی و نیز لزوم چابک سازی امور، کاهش بوروکراسی 
و فرآیندهای عریض و طویل اداری و حفظ منافع عمومی هم زمان با 
تسهیل در امور تجاری و اقتصادی فرا روی بخش خصوصی، ارتقا و 

ساماندهی وضعیت موجود ضرورت دارد.«

اخبــار


