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اخبار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی داد

با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت 
دارویی  مدیریت  حق  دریافت  اداری 
هیئت  این  رای  اساس  بر  ممنوع شد. 
دریافت وجه تحت عنوان حق مدیریت 
دارویی به جای حق فنی سابق را ممنوع 

کرد.
عمومی  هیئت  سپید،  گزارش  به 
یک  ابطال  با  اداری  عدالت  دیوان 
عنوان   تحت  مبالغی  اخذ  مصوبه، 
دارویی«  خدمات  مدیریت  »حق 
به جای حق فنی ممنوع شده قبلی، به 
کرد. ممنوع  را  ترکیبی  داروهای   جزء 
مصوبه  از  شاکی  شکایت  دنبال  به 
ابطال  خصوص  در  هیئت وزیران 
مصوبه شماره 5379/ ت 51700 ه مورخ 
23/1/94 هیئت دولت در خصوص اخذ 
توسط  دارویی«  خدمات  »مدیریت 
داروخانه ها که قباًل تحت عنوان »حق 
فنی« دریافت می گردید و توسط هیئت 
عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده 
بود، پس از بحث و بررسی و استماع 
نظر نمایندگان حقوقی طرف شکایت، 
این مصوبه را خارج از حدود اختیارات 
قانونی تشخیص داد و آن را به جزء در 

مورد داروهای ترکیبی ابطال کرد.
 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به 
اینکه مطابق ماده 8 قانون بیمه همگانی مصوب سال 
1373 و بند ه ماده 3 قانون برنامه پنجم توسعه، هیئت 
دولت صرفًا اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه 
بنابراین کدهای  خدمات تشخیصی درمانی را دارد؛ 
902015 ، 902020  و 902021 کتاب ارزش نسبی 
خدمات سالمت، موضوع بند یک مصوبه 5379/ ت 
51700 ه مورخ 23/1/94 هیئت وزیران را خارج از 

حدود اختیارات قانونی دانست و آن را باطل کرد.
 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مربوط به 
دریافت »حق فنی« توسط داروخانه ها را با دادنامه های 
شماره 199 مورخ 3/3/88 و 683 مورخ 16/4/93 ابطال 
کرده بود و در مورد مصوبه مورد شکایت اخذ وجه 
تحت عنوان »مدیریت خدمات داروئی« را در مورد 

داروهای ترکیبی ابطال نکرد.

حق فنی از مصادیق تعرفه های درمانی است
اما معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و 
دارو ارائه هرگونه خدمات دارویی بدون حضور مسئول 
فنی را غیرقانونی و مستوجب مجازات دانسته و معتقد 
است: »خدمات دارویی جزء مهم و الینفک خدمات 
درمانی است و الجرم حق مسئولیت فنی و خدمات 
دارویی ازجمله مصادیق هزینه ها و تعرفه های تشخیصی، 
درمانی است چراکه قانون گذار در بیش از نیم قرن اخیر 

نیز از این امر غفلت ننموده است.«
غالمرضا اصغری با اشاره به اهمیت و ضرورت 
تثبیت جایگاه حرفه ای و حقوقی حلقه های زنجیره ارائه 
خدمات سالمت به ویژه داروسازان جهت تحقق اهداف 
اسناد باالدستی گفت: »داروساز مسئول فنی داروخانه 
جزء اخیر زنجیره خدمات درمانی هستند و نمی توان 
بین ارائه خدمات درمانی و دارویی تفکیکی قائل شد 

و هم زمان انتظار توسعه و ارتقای خدمات داشت.«

وی با بیان اینکه حق مسئولیت فنی یا خدمات حرفه ای 
داروساز از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی است، 
افزود: »در جهان امروز، داروخانه و داروساز حلقه نهایی 
زنجیره خدمات درمانی حوزه سالمت هستند، داروساز 
مسئول فنی داروخانه ارائه دهنده بخشی از خدمات درمانی 
است و در قبال آن هم به لحاظ قوانین جاری و شرعی 
پاسخگوست، این پاسخگویی و ضمان قاعدتاً در برابر 
مأموریت و مسؤولیتی، مشخص و معین شده است که 
همان مسئولیت فنی و حرفه ای داروساز است و محروم 
کردن و نادیده گرفتن این خدمات فنی و حرفه ای هم زمان 

با پاسخگویی و ضمان همخوانی ندارد.«
معاون وزیر بهداشت همچنین با تأکید بر ضرورت 
بهره گیری از تجارب سایر ملل در این حوزه تأکید کرد: 
»به عنوان دستگاه مسئول و ناظر در حوزه دارو، راهی 
برای توسعه و ارتقای جزء دارویی خدمات سالمت جز 
ارتقای مستمر و توسعه خدمات حرفه ای و مسئولیت فنی 

داروسازان نمی شناسیم و امیدواریم این 
موضوع به عنوان نظر کارشناسی تولیت 
سالمت در سایر نهادها نیز مدنظر قرار 
گیرد و خدای ناکرده در مسیر رو به رشد 
حوزه سالمت در سال های اخیر، شاهد 
وقفه یا عقب گردی در حوزه خدمات 

دارویی حوزه سالمت نباشیم.«

مسئول فنی هم تراز مسئول فنی 
سایر موسسات پزشکی است 

اساس  »بر   : کرد  تأکید  اصغری 
اسناد باالدستی و قوانین جاری کشور، 
داروخانه از زمره مؤسسات پزشکی است 
و مسئول فنی داروخانه هم تراز مسئول 
به شمار  پزشکی  فنی سایر مؤسسات 
می رود و خدمات حرفه ای داروساز و 
مسئول فنی از اعداد خدمات تشخیصی، 
فنی  امور  است.  درمانی  و  بهداشتی 
داروخانه مانند سایر مؤسسات پزشکی 
به وسیله مسئول فنی انجام می پذیرد و 
مسئول فنی در برابر خدمات ارائه شده 
ضامن و پاسخگوست. چنانکه دخالت 
هر فرد فاقد صالحیت حرفه ای در این 
پیگرد  مستوجب  و  غیرمجاز  حوزه 

قانونی است.«
وی اضافه کرد: »کما اینکه ارائه هرگونه خدمات 
دارویی بدون حضور مسئول فنی غیرقانونی و مستوجب 
مجازات است، خدمات دارویی جزء مهم و الینفک 
خدمات درمانی است و الجرم حق مسئولیت فنی و 
خدمات دارویی ازجمله مصادیق هزینه ها و تعرفه های 
تشخیصی، درمانی است و قانون گذار در بیش از نیم قرن 

اخیر از این امر غفلت ننموده است.«
رئیس سازمان غذا و دارو در پایان اظهار امیدواری 
کرد: »با توجه به رویکرد همه قوا به اهمیت موضوع 
حفظ و ارتقای سالمت و تصریح قوانین موضوعه در 
این حوزه و نظرات متقن کارشناسی، دیوان محترم 
عدالت اداری با اشراف بر ابعاد مختلف موضوع و آثار 
و پیامدهای احتمالی، به حکم قاعده عدل و انصاف 
تصمیمی به صرفه و صالح عموم و سالمت جامعه 

اتخاذ خواهد کرد.«

دریافت حق فنی در داروخانه ها ممنوع است

سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید 
بر اینکه قیمت گذاری در حوزه دارو و 
تجهیزات پزشکی در اختیار بازار نیست، 
گفت: »از گذشته هم روال بر این بوده 
که سازمان غذا و دارو از طریق کمیسیون 
قیمت گذاری نسبت به تعیین قیمت دارو 
قیمت گذاری  موارد  کلیه  و  کرده  اقدام 
در حیطه اختیارات این سازمان است.«

به گزارش سپید به نقل از ایسنا، کیانوش 
جهانپور درباره نوسانات اخیر بازار ارز و 
تأثیر آن بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، 
گفت: »درصورتی که مردم با موارد نایابی یا 
کمبود دارو مواجه شوند و یا اگر حس کنند 
داروخانه ای داروی موردنظرشان را در 
اختیارشان قرار نمی دهد،   با سامانه تلفنی 
190 که در سراسر کشور پاسخگوست، 
تماس بگیرند. همکاران ما در این سامانه 
ابتدا افراد را راهنمایی می کند که دارویشان 
را از کجا تهیه کنند و در مرحله دوم هم 
اگر گزارشی مبنی بر تخلف وجود داشت، 
قطعًا پیگیری شده و با متخلف احتمالی 

بدون هیچ اغماضی برخورد می شود.«
وی با بیان اینکه قیمت گذاری در حوزه دارو و بسیاری از اقالم و 
تجهیزات پزشکی موضوعی نیست که در اختیار بازار باشد، افزود: »از 
گذشته هم روال بر این بوده که سازمان غذا و دارو از طریق کمیسیون 
موارد  کلیه  و  کرده  اقدام  دارو  قیمت  تعیین  به  نسبت  قیمت گذاری 
اینطور  بنابراین  این سازمان است.  اختیارات  قیمت گذاری در حیطه 
نیست که با باال و پایین رفتن ارز یا هر چیز دیگری، بازار خودش  

اقدام کرده، قیمت را باال و پایین برد و نرخ را تغییر دهد.«
جهانپور با بیان اینکه به هرحال در کشور ما نظام دارویی ژنریک 
مستقر است و بنابراین نام علمی و ژنریک دارو برای ما مهم است، 
ادامه داد: »بر این اساس سازمان غذا و دارو موظف به تأمین برندی 
خاص از داروی خاصی و از سازنده خاصی نیست، بلکه موظف است 
داروی مورد نیاز را بر اساس نام ژنریک آن تأمین کند. حال ممکن 
است پزشک برای بیمارش دارویی با برندی خاص تجویز کند، اما 

نوع ژنریک و مشابه داخلی آن در بازار وجود داشته باشد. حال احتماالً 
بیمار بنا بر توصیه پزشکش به دنبال همان برند خاص است. به هرحال 
سازمان غذا و دارو مکلف به تأمین داروی خاص از برند خاصی نیست، 
از  استانداردهای کیفی مناسب چه  با  بلکه ما مکلفیم هر دارویی را 
طریق تولیدکننده داخل و چه از طریق تولیدکننده خارجی تأمین کنیم.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه بعضًا این موضوع شبهاتی 
مبنی بر عدم وجود یا کمبود دارو در بازار را ایجاد می کند،  درحالی که 
کمبودی نداریم، گفت: »از طرفی داروهایی که در حال حاضر در بازار 
وجود دارند، در هفته ها یا ماه های گذشته از طریق واردات یا تولیدات 
داخلی تأمین شده اند و اگر تحولی در بازار ارز یا هر بازار مالی دیگری 
در کشور ایجاد شود، روی آنها اثرگذار نیست. زیرا از قبل وارد شده اند.«
وی با بیان اینکه در حوزه دارویی کشور نگرانی  برای آینده نداریم، گفت: 
»در حال حاضر داروخانه ها فاکتورهای دارویی صادر می کنند. باید توجه 

فاکتوری  داروخانه ای هم  هیچ  که  کرد 
خالف نرخ مصوب صادر نخواهد کرد، 
برایش یک سند تخلف محسوب  زیرا 
می شود. در حوزه تجهیزات پزشکی هم 
شرایط مشابهی حاکم است و قیمت گذاری 
طبق تفویضی که از قبل از سوی دولت 
به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
انجام شده، انجام خواهد شد و در حوزه 
اختیارات کمیسیون مربوطه در سازمان 
غذا و دارو است. این کمیسیون نظرات 
پیشنهادی سندیکاها و اداره کل تجهیزات 
و ملزومات پزشکی اخذ و بر اساس آن 

تصمیم گیری می کند.«
جهانپور با بیان اینکه در حوزه تجهیزات 
خاصی  گزارش  یا  کمبود  هم  پزشکی 
که  کرد  توجه  »باید  گفت:  نداشته ایم، 
همه داروها و تجهیزات پزشکی از قبل 
پیش بینی و وارد چرخه توزیع می شوند. 
بنابراین اینطور نیست که امروز اتفاقی 
در سطح  را  تأثیرش  به سرعت  و  بیفتد 
عرضه ببینیم. هرچند که دولت تمهیدات 
الزم را در نظر گرفت که بعدها هم در 
این حوزه ها مشکلی ایجاد نشود. باید توجه کرد که  در سازمان غذا 
و دارو سیستمی وجود دارد که زنجیره توزیع، موجودی دارو را از 
انبار تولیدکننده و شرکت پخش تا محل عرضه نهایی رصد می کند و 
وقتی که موجودی از حدی پایین تر باشد، از طریق شرکت های داخلی 
انجام می شود و داروی مورد  از بروز موارد کمبود،  یا وارداتی قبل 
نیاز را تأمین می کند. حال اگر در موارد عادی باشد دارو را از طریق 
شرکت های عادی و به صورت ثبتی تأمین کرده و در  موارد خاص 
هم دارو از طریق شرکت های واردکننده فوریتی تأمین می شود تا قبل 
از بروز کمبود در زنجیره تأمین شود. بنابراین این موارد دائمًا رصد 
می شود و از گذشته این تمهیدات بوده و اکنون هم به صورت مستمر 
انجام می شود و موارد و مشکالت طبق روال حل می شوند. بنابراین 
ما هیچ مورد خاص غیرعادی کمبود در حوزه دارو نداریم و روال 

مانند سابق است.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو

قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار بازار نیست

مدیرکل حقوقی سازمان غذا و دارو خبر داد:

معرفی242 فروشگاه اینترنتی فروش 
داروی قاچاق به مراجع قضایی

شکایات  به  رسیدگی  و  بازرسی  حقوقی،  امور  مدیرکل   
سازمان غذا و دارو گفت: »سال گذشته 242 فروشگاه اینترنتی 
فروش کاالهای سالمت به ویژه دارو و مکمل قاچاق به مراجع 
قضایی معرفی شدند و 61 پرونده کشفیات کاالهای غیرمجاز در 
زمینه غذا و دارو به مراجع ذیصالح قضایی ارسال شده است.«
 شهریار اسالمی تبار افزود: »این مکشوفات در جریان برگزاری 
غیرمجاز  تبلیغات  به  توجه  با  که  عرضه  نظارتی سطح  مانور 
کاالهای سالمت، کاالهای موصوف در سطح عرضه با هماهنگی 
پلیس فتا و همکاری دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و 
شهید بهشتی به دست آمده است.« وی خاطرنشان کرد: »سال 
گذشته با رصد فروشگاه های مجازی، 242 فروشگاه اینترنتی 
عرضه کننده کاالهای سالمت به ویژه دارو و مکمل بررسی شد 
و پرونده آنها به مراجع ذی صالح قضایی ارسال شد و نتیجه 

رسیدگی به این پرونده ها پیگیری می شود.«
شکایات  به  رسیدگی  و  بازرسی  حقوقی،  امور  مدیرکل 
سازمان غذا و دارو گفت: »یک میلیون و 859 هزار و 867 قلم 
دارو و مکمل قاچاق، 551 هزار و 198 قلم غذا، 644 هزار و 
204 قلم محصوالت آرایشی، 18 هزار و 522 قلم تجهیزات 
پزشکی و درمجموع سه میلیون و 73 هزار و 791 قلم کاالی 

سالمت قاچاق در 9 ماهه نخست سال گذشته کشف شد.«
نخست  ماهه   6 در  »همچنین  کرد:  تصریح  اسالمی تبار 
سال گذشته به 441 شکایت در زمینه دارو، 283 شکایت در 
زمینه محصوالت خوراکی و آشامیدنی، 54 شکایت در زمینه 
فرآورده های آرایشی و بهداشتی، پنج شکایت در زمینه تجهیزات 
پزشکی و 87 شکایت در زمینه مکمل ها و شیرخشک و درمجموع 

به 870 شکایت در زمینه کاالهای سالمت رسیدگی شد.«
وی ادامه داد: »در سال 96 طی عملیات پانجیا )عملیاتی که 
هر ساله توسط پلیس کشورهای مختلف دنیا با هدف جلوگیری 
غیراستاندارد  و  تقلبی  قاچاق،  داروهای  اینترنتی  فروش  از 
غیرمجاز  سایت   410 و  هزار  دو  فعالیت  می گیرد(،  صورت 
تبلیغات کاالهای سالمت بررسی و دستور فیلتر و تذکر به این 
سایت ها، صادر شد. همچنین 312 مورد تبلیغات ماهواره ای 
کاالهای سالمت محور که در نیمه اول سال 1396 در شبکه های 
فارسی زبان صورت گرفته است، بررسی و به مراجع ذی صالح 

انتظامی معرفی شدند.«

نامه انجمن صنایع بهداشتی به رئیس سازمان غذا 
و دارو

سهم ۶۳ درصدی محصوالت قاچاق 
از بازار مصرف

ایران  بهداشتی  و  آرایشی  شوینده،  صنایع  انجمن  سپید: 
در نامه ای به رئیس سازمان غذا و دارو، بر ضرورت حمایت 
آرایشی  و  بهداشتی  محصوالت  با  مقابله  و  داخلی  تولید  از 
نامه خطاب به غالمرضا اصغری  این  تأکید کرد. در  قاچاق، 
عنوان شده است: »به نمایندگی از 300 واحد تولیدی داخلی 
این صنف،  در  مستقیم  پرسنل شاغل  نفر   50000 از  بیش  و 
برخورد  انجمن،  اعضای  متعدد  و  تماس های مکرر  دنبال  به 
فرض واجب دید تا از تصمیمات و دستورالعمل های صادره 
از سوی سازمان غذا و دارو در امر حمایت از تولید و اشتغال 
داخلی که در نوع خود بسیار کم سابقه بوده است، تشکر و 

نماید. قدردانی 
ایجاد شرایط رقابت حداقلی برابر با واردات خارجی برای 
تولید داخل در حد آرزویی دست نیافتنی بود که با مالحظات 
و اعمال مدیریت جدید، موجی از شور و شعف را در تک تک 
تولیدکننده های داخلی ایجاد نموده است. شرکت های داخلی 
با ظرفیت واقعی حداقل 2.2 برابر کل نیاز کشور و مجهز به 
بهترین ماشین آالت، تجهیزات و آزمایشگاه های کنترل کیفی 
در  و  داشته  نیز  از حوزه ها صادرات  بسیاری  در  درحالی که 
خارجی  انواع  از  محصوالت  متعدد  آزمایش های  و  تست ها 
محصوالت  با  رقابت  در  بوده اند  برتر  کیفیت  حائز  مشابه، 
از  از مراجع گوناگون بیش  خارجی که به گواه آمار صادره 
63 درصد بازار را به صورت قاچاق پوشش داده اند، همواره 

در رقابتی سخت و جان فرسا ادامه حیات داده اند.
واردات قاچاق از مبادی مختلف و بداظهاری های عجیب 
گمرکی که موجب عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، 
عدم  نیز  و  گردیده  عملکرد  مالیات  و  ارزش افزوده  مالیات 
صدور فاکتور رسمی و توزیع غیرقانونی، همه و همه عوامل 
محدودکننده فعالیت های مشروع و قانونی تولیدکنندگان بوده 

است.
به منظور  خارجی  نمایندگی های  ثبت  دستور  صدور   -1

پاسخگویی شفاف در امر واردات.
تولید در ظرفیت های  به  واردکنندگان  الزام  و  تشویق   -2
آنچه  همانند  کارخانه  تأسیس  یا  کشور  کارخانه های  خالی 
دیگر  کشورهای  از  بسیاری  در  برندها  و  کمپانی ها  همین 

می دهند. انجام 
3- الزام به نوشتار فارسی بر روی جعبه های محصوالت 
وارداتی که در کشورهای پیشرفته و حتی در کشورهای همسایه 
ایران مانند عراق و ارمنستان و ... به دالیل متعدد الزامی است.
4- درج قیمت مصرف کننده بر روی محصوالت خارجی 

برابر ایجاد شرایط  به منظور  مانند محصوالت داخلی 
محصوالت  گمرکی  تعرفه های  و  ارزش  در  بازنگری   -5

بداظهاری. از  به منظور جلوگیری  وارداتی 


