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سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به سخنان یکی از اعضای 
انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران مبنی بر اینکه پزشکان در رابطه 
با اینکه داروهای شیمی درمانی تولید داخل مطالعات بالینی را طی 
کرده اند یا خیر، تردید دارند، گفت: »مطالعات بالینی بر روی داروهای 

شیمی درمانی تولید داخل، انجام شده است.«
کیانوش جهانپور با اعالم این مطلب، اظهار داشت: »رشته های اصلی 
برای انجام رادیوتراپی در گذشته، هماتولوژی و آنکولوژی بود، اما 
برخی از همکاران ما در حوزه رادیوتراپی چون به تازگی به فرآیند 

انجام  درخصوص  کافی  اطالعات  شاید  و  کرده اند  ورود  کموتراپی 
مطالعات بالینی برای داروهای شیمی درمانی تولید داخل و حضور 

متخصصان در تایید این داروها نداشته باشند.«
وی تصریح کرد: »داروهای شیمی درمانی پس از انجام مطالعات 
بالینی به مرحله تولید انبوه رسیده اند و مردم نیز، سال هاست که از 
این داروها استفاده می کنند، اما متاسفانه برخی از همکاران ما در این 
تبلیغات یا ویزیت برخی  تاثیر مراودات،  حوزه، ممکن است تحت 

شرکت های وارد کننده خارجی قرار گیرند.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد

مطالعاتبالینیکاملبرایتولیدداروهایشیمیدرمانی

واکنش رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی نسبت به اخبار احتکار و گران فروشی 

ادعاست؛ اثبات کنند؛ برخورد کنند
مسئوالن وزارت بهداشت برای بخش خصوصی از آن سوی میز تصمیم می گیرند

علی اکبر ابراهیمی 
 

این روزها همه توجه ها به تامین دارو و تجهیزات 
پزشکی معطوف شده است. شاید کمتر روزی 
باشد که خبری از این حوزه به گوش نرسد. 
از گران فروشی و احتکار گرفته تا کمبود این 
محصوالت در بیمارستان ها و داروخانه ها. 
عباس مه، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان تجهیزات پزشکی اما در واکنش 
به به این اخبار معتقد است: »این  موارد ادعا 
است و باید اثبات شود و اگر اثبات شد برخورد 
شود اما نباید گذاشت تفکر گران فروشی و 
محتکر بودن شایع شود و این برچسب دامن 
تولیدکنندگانی را که به صورت متعهدانه در 
حال کار کردن هستند بگیرد و چوب چند 
محتکر یا گران فروشی را بخورند.« در ادامه 
متن گفت و گوی سپید با عباس مه، رئیس 
انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، 

آزمایشگاهی و دارویی را می خوانید:

سپید: آیا ارزی به حوزه تجهیزات پزشکی 
داده شده است؟

ارز تخصیص داده شده به بخش تجهیزات 
پزشکی در اختیار اداره کل تجهیزات پزشکی 
وزارت بهداشت است و این اداره با بررسی 
درخواست های داده شده به ارز مورد نیاز مواد 
اولیه و کاالی ساخته شده مورد نیاز را تشخیص 
و تخصیص می دهد. ضمنا در حال حاضر به 
شرکت های تجهیزات پزشکی ارز داده شده 
ولی با توجه به کمبود ارز و مشکالتی که در 
چند ماه اخیر به وجود آمده در این خصوص 

سخت گیری هایی صورت می گیرد.«
سپید: گران فروشی تجهیزات پزشکی را تأیید 

می کنید؟
وزارت بهداشت شرکت ها و قیمت های مورد 
تأیید خود را در سایت اداره کل تجهیزات 

پزشکی اعالم کرده و این قیمت ها به مراکز 
اینکه  ضمن  است.  شده  اعالم  هم  درمانی 
کاالها بر اساس قیمتی که در سایت این اداره 
قرار گرفته عرضه می شود. لذا مراکز درمانی و 
بیمارستان ها می توانند از شرکت هایی که قیمت 
باالتری را می دهند خرید نکنند؛ بنابراین مراکز 
می توانند مطابق قیمتی که در سایت وزارت 
بهداشت درج شده خریداری کنند. ضمناً هر 
یک از تولیدکننده ها یک لیست قیمتی دارند و 
این لیست همان چیزی است که به اداره کل 
تجهیزات پزشکی داده شده و در سایت این 
اداره کل نیز آمده است و خریداران در صورت 
مغایرت قیمت می توانند از خرید خودداری 
کنند. البته نمی خواهم بگویم که گران فروشی 
وجود دارد ولی اگر این اتفاق می افتد یکی از 
دالیلش این است که قیمت هایی که ابالغ و 
اعالم شده متعلق به یک سال قبل بوده و در 
طی این یک سال هزینه ها و مواد اولیه گران 
شده است و تولیدکنندگان هم اصرار دارند که 
تغییری در قیمت ها داده شود. ولی متأسفانه 

توجهی به این درخواست نشده و اگر برخی 
گران فروشی کرده اند شاید به این دلیل باشد.

سپید: مسئوالن وزارت بهداشت معتقد هستند 
که گران فروشی صورت گرفته است، نظر شما 

در این خصوص چیست؟
اگر این اتفاق افتاده برخورد کنند؛ این یک ادعا 
است و باید اثبات شود و بعد از این مرحله 
باید برخورد صورت گیرد. اینکه ادعا کنند و 
بنشینند که نمی شود. ضمنا همه امکانات در 
دست مسئوالن است و باید بروند و برخورد 
کنند و فرد یا مجموعه گران فروش را طبق 

قانون تنبیه نمایند.
سپید: با این نظر که احتکار محصول از سوی 
شرکت های تجهیزات پزشکی صورت گرفته 

موافق هستید؟
این هم مانند مورد قبلی است، باید بگویم که 
همه این موارد ادعا است و باید ثابت شود و 
تا زمانی که ثابت نشده نمی توان در خصوص 
آن اظهارنظر کرد؛ بنابراین اگر فرد یا شرکتی 
محتکر است سازمان تعزیرات حکومتی باید 

طبق قانون با آن برخورد کند ولی نباید گذاشت 
که تفکر گران فروشی و محتکر بودن شایع شود 
و این برچسب دامن تولیدکنندگانی را هم که 
به صورت متعهدانه در حال کار کردن هستند 
بگیرد و چوب چند محتکر یا گران فروشی را 
بخورند. البته در خصوص این مشکالت هم 
با انجمن تجهیزات پزشکی مکاتبه یا صحبت 

شفاهی هم نشده است.
در  تولیدکنندگان  سپید: علت گالیه مندی 
خصوص قیمت گذاری تجهیزات چیست؟

گرفته  نادیده  مورد  این  همیشه  متأسفانه 
می شود که هزینه های تولیدکنندگان افزایش 
پیدا کرده و وزارت بهداشت باید تغییری در 
روند قیمت گذاری ها بدهد ولی این وزارتخانه 
توجهی به نظر تولیدکنندگان ندارد. ضمنا همیشه 
وعده هایی در این خصوص داده شده اما تا به 
امروز هیچ تغییری در روند قیمت گذاری ها 

صورت نگرفته است.
سپید: مطالبات تجهیزات پزشکی ها در چه 

وضعیتی است؟

تا به امروز هیچ تغییری در پرداخت تجهیزات 
پزشکی صورت نگرفته و ما جز وعده ووعید 
چیزی دریافت نکرده ایم. حتی تولیدکننده ها در 
مواردی از سال 95 مطالباتی دارند و پرداخت ها 
همیشه به آینه موکول می شود. در مواردی هم 
اگر پرداختی صورت می گیرد به این نحو است 
که اگر تولیدکننده ای طلب 700 میلیونی داشته 
باشد بعد از چندین و چند بار پیگیری و مراجعه 
با پرداخت 100 میلیون سفارش چند صدمیلیونی 
می دهند و این روند تولیدکنندگان را مستأصل 

کرده است.
سپید: اخیراً شایع شده که قرار است اوراق 
قرضه به تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی داده 

شود، آیا این صحت دارد؟
بله این موضوع اخیراً مطرح شده ولی ما معتقد 
هستیم که این یک ترفند است تا مدتی سر 
تولیدکنندگان را گرم کنند. ضمن اینکه معتقدیم 
این اوراق دردی از تولیدکنندگان را دوا نخواهد 
کرد زیرا گرفتن این اوراق به منزله این است 
که 8 تا 12 درصد در دریافت مطالبات کاهش 
خواهیم داشت؛ زیرا این اوراق باید در بورس 
فروخته شده و به دلیل اینکه بخشی از این 
مبلغ در بورس تنزیل می شود نمی تواند مبلغ 
اصلی مطالبات را تأمین کند و این به مفهوم 

ضرر چندباره برای تولیدکننده است.
سپید: گره مشکالت بخش تجهیزات پزشکی 

را چگونه می توان باز کرد؟
تنها درخواست ما به عنوان انجمن تجهیزات 
پزشکی از مسئوالن وزارت بهداشت این است 
که در تصمیم گیری های خود بخش خصوصی، 
انجمن ها و NGO ها را هم دخالت بدهند. 
میز  دیگر  از سمت  متأسفانه مسئوالن  ولی 
برای تولیدکننده ها تصمیم می گیرند. ما درد 
تولیدکننده را بهتر از مسئوالن می دانیم و اگر 
مشورت  ما  با  تصمیم گیری هایشان  در  آنها 
کنند بخش زیادی از مشکالت و معضالت 

حل خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های 
وزارت بهداشت درباره داروی خوراکی بیماران 
تاالسمی، گفت: »آمارهای جهانی نشان می دهند 
که بیماران تاالسمی در دنیا 80 درصد از داروی 
که  زمانی  بنابراین  می کنند؛  استفاده  خوراکی 
داروی خوراکی به اندازه کافی اثربخش است و 
عوارض کمتر و کنترل شده تری دارد، مصرف نوع 
خوراکی آن نسبت به تزریقی مقرون به صرفه تر 

بوده و برای بیماران هم راحت تر است.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، مهدی شادنوش 
درباره تغییر داروی بیماران تاالسمی از تزریقی به 

سمت خوراکی، گفت: »در چارچوب طرح تحول نظام سالمت و اقتصاد مقاومتی 
که سیاست کلی کشور است، ما در حال بازنگری همه فرایندهایی هستیم که در 
گذشته انجام می شد. البته بی تردید وزارت بهداشت به عنوان متولی سالمت آحاد 
مردم اجازه نمی دهد که هیچ اقدام غیر علمی در کشور اجرا شود.« وی افزود: »مساله 
این است که در گذشته گاهی یکسری اقدامات علمی را انجام شده، اما بعدها 
آنها را مورد بازنگری قرار نداده ایم. به طور مثال بحث تبدیل داروهای تزریقی 
بیماران تاالسمی به داروی خوراکی نیز از همین موارد است. در حال حاضر در 
کشور ما ۶0 درصد تاالسمی ها از داروی تزریقی و ۴0 درصد از داروی خوراکی 
استفاده می کنند، درحالیکه اکنون این نسبت در کشورهای توسعه یافته 80 به 20 
است.« شادنوش با بیان اینکه این اتفاق دارای پشتوانه علمی است، افزود: »از 
طرف دیگر قانون مجلس شورای اسالمی ما را مکلف کرده که مشابه خارجی 
داروهایی را که تولید داخلی شان در کشور وجود دارد، نباید وارد شوند و این 
تکلیف قانونی ما است. با این حال هم یقینا وزارت بهداشت به هیچ وجه قبول 
نمی کند که اقدامی غیر علمی در سالمت مردم اتفاق افتد.« وی با بیان اینکه در 
حال حاضر تولیدات داخلی بسیار خوبی داریم که آزمایش های متعددی را پشت 

سر گذاشته، عوارض محدودی دارند و همه 
کنترل های الزم هم برایشان انجام شده است، 
گفت: البته هر زمان که بخواهیم داروی جدیدی 
را مطرح کنیم، هم به دلیل حضور رقبایی که 
نمی خواهند بازار را از دست دهند و هم به 
دلیل عدم پذیرش روانی در مصرف کنندگان، 
مقاومت هایی وجود دارد. بر همین اساس در 
حال حاضر همکاری های خوبی بین انجمن 
حمایت از بیماران تاالسمی، انجمن علمی این 
بیماران خصوصا انجمن خون شناسی و سرطان 
کشور و وزارت بهداشت وجود دارد و اقدامات 
را به خوبی پیش می بریم. در این حوزه همه باید با یکدیگر همکاری کنیم تا آنچه 

که باعث آرامش بیشتر بیماران است، رخ دهد. 
شادنوش ادامه داد: »از طرفی باید به گونه ای عمل کنیم که در مقاطع مختلفی 
مانند ایجاد شرایط تحریم های ظالمانه، فرآیندهای ما دستخوش تغییر نشوند. 
به عنوان مثال طوری عمل کنیم که ورورد یا پرداخت پول برای دارویی که 
گروه زیادی از بیماران آن را مصرف می کنند، دچار مشکل نشود. بنابراین همه 
این مسائل باید مورد توجه قرار گیرند تا در طوالنی مدت بتوانیم روند ثابتی 
را پشت سر بگذاریم. البته مجددا تاکید می کنم که در وزارت بهداشت انجام 
هیچ اقدامی بدون پشتوانه علمی قابل قبول نیست و برنامه ای بدون پشتوانه 

علمی اجرا نخواهد شد.«
وی با بیان اینکه در حال حاضر آمارهای جهانی نشان می دهند که در بیماران 
تاالسمی در دنیا 80 درصد از داروی خوراکی استفاده می شود، گفت: »حال وقتی  
که داروی خوراکی به اندازه  کافی اثربخش است و عوارض کمتر و کنترل شده تری 
دارد، بنابراین مصرف داروی خوراکی از داروی تزریقی مقرون به صرفه تر بوده 
و برای بیماران هم راحت تر است. در این زمینه نقشه راهی را تا سال 1۴00 در 

راستای افزایش مصرف داروی خوراکی در بیماران تاالسمی برنامه ریزی می کنیم 
و می خواهیم به سرعت وضعیت مان را در این حوزه با شواهد علمی جهانی 
تطبیق دهیم. وقتی که شواهد علمی نشان می دهد که باید به سمت مصرف داروی 
خوراکی رویم، بنابراین باید مقدمات رفتن به این سمت را فراهم کنیم.« شادنوش 
با بیان اینکه بر همین اساس باید فرآیندهایمان به روزتر شده و با شواهد علمی 
دقیق تری همراه شوند، اظهار کرد: »البته این موضوع به همکاری بیماران هم نیاز 

دارد که امیدوارم بتوانیم این اقدام را با کمک بیماران پیش بریم.« 
وی درباره شرایط کشور در زمینه پیشگیری از تولد نوزاد تاالسمی نیز گفت: 
»در گذشته در برخی استان های کشور مانند گیالن موارد بروز بیماری تاالسمی 
بسیار زیاد بود؛ به طوریکه گیالن از نظر تعداد بیماران تاالسمی رتبه دو کشوری 
را در اختیار داشت، اما خوشبختانه با فرهنگسازی و انجام اقدامات پیشگیرانه، 
مانند آزمایش های قبل از ازدواج، توانستیم میزان تولد تاالسمی های جدید را 
کاهش و از بروز تاالسمی جدید پیشگیری کنیم. البته در استان هایی مانند سیستان 
و بلوچستان هنوز ازدواج های فامیلی، بدون بررسی و کنترل قبلی اتفاق می افتد 
و همچنان می بینیم که موارد جدید تاالسمی هم ایجاد می شود. اکثر این موارد 
نیازمند فرهنگسازی است که امیدواریم با کمک رسانه ها و هدایت مناسب وزارت 
بهداشت و همکاری با انجمن های حمایتی و علمی بیماران، این فرهنگسازی ها 
بیشتر شود.« وی با بیان اینکه در زمینه بیماری ها قطعا ابتدا تمرکزمان بر پیشگیری 
است و به دنبال این هستیم که از بروز موارد جدید پیشگیری کنیم، گفت: »به 
عنوان مثال با تاسیس معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت در حوزه پیشگیری 
از بروز تاالسمی های جدید در سیستان و بلوچستان اقدامات خوبی انجام شده 
است. به طوریکه با ایجاد خانه های سالمت، تقویت شبکه های بهداشتی و با 
حضور نیروهای اجتماعی مانند روحانیون اهل تسنن و فعال شدن آنها در زمینه 
فعالیت های اجتماعی حوزه سالمت، امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد وضعیت 
اصالح شده تری در این حوزه باشیم. در مرحله دوم کار هم فرایندهای درمانی مان 

را با همراهی جامعه بیماران به روز می کنیم.«

افق۱۴۰۰وافزایشمصرفداروهایخوراکیدرتاالسمیها

اخبــار

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد

برچسبگذاریمحصوالت
تراریختهازاولمردادماه

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو به تشریح 
دو اقدام مهم در زمینه محصوالت تراریخته پرداخت.

به گزارش سپید به نقل از تسنیم، غالمرضا اصغری درباره 
فرایند برچسب  گذاری محصوالت تراریخته اظهار داشت: 
»تراریخته مقوله ای است که عده ای طرفدار آن بوده و عده ای 
نیز با آن مخالف هستند، ولی سازمان غذا و دارو طبق قانون 
عمل می کند و بخشی از فرآیند نظارت بر تراریخته ها به عهده 
این سازمان است و وزارت کشاورزی و نهادهای دیگر، متولیان 

دیگر در حوزه نظارت بر تراریخته ها هستند.«
 معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو عنوان 
کرد: »دو محصول عمده روغن سویا و روغن ذرت، جزو دو 
محصول وارداتی تراریخته به ایران هستند و به هیچ وجه 

گندم و برنج تراریخته وارد کشور نمی شود.« 
 معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: »دو مقوله در واردات 
تراریخته ها برای سازمان غذا و دارو مهم است. اول اینکه 
آن محصول مجوز مصرف در اتحادیه اروپا را داشته باشد 
و دوم اینکه محصولی که از کشور مبدا وارد می شود، در 

همان کشور نیز مصرف شود.«
اصغری تاکید کرد: »در کشورهایی که محصوالت تراریخته 
استفاده می شود، در مغازه های آن کشورها هر 3 نوع محصول 
تراریخته، ارگانیک و محصوالت معمولی و طبیعی را که 
همگی برچسب گذاری شده است مشاهده می کنیم و اتفاقا 
بنا بر  سلیقه و  نیز هستند و  ارزان تر  محصوالت تراریخته 

درآمد هر فرد، این محصوالت مصرف می شود.«
معاون وزیر بهداشت درباره برچسب گذاری محصوالت 
تراریخته توضیح داد: »از اول مردادماه لوگوی محصوالت 
کنار  باید  است  آن  اندازه  سانت  نیم  و  یک  که  تراریخته 
لوگوی سازمان غذا و دارو برای روغن های سویا و ذرت و 

هر محصول با منشا تراریخته قید شود.«
نیز هر  اول شهریور  از  وی خاطرنشان کرد: »همچنین 
استفاده  تراریخته  روغن های  از  آن  تهیه  در  که  محصولی 
شده نیز، باید این استفاده را در برچسب گذاری خود قید و 

به مشتری اطالع رسانی کند.«

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح کرد

عواقباستفادهازوسایل
چندبارمصرفدراتاقعمل

استریل  اینکه  بیان  با  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 
وسایل چند بار مصرف در بیمارستان، بدون در نظر گرفتن 
راهنماهای بالینی جداگانه می تواند سبب بیماری زایی شود، 
گفت: »این اقدام باید در خارج از روند بیمارستانی و توسط 

شرکت های معتبر صورت گیرد.«
طباطبایی  پرویز  فارس،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
فوق تخصص عفونی کودکان در ارتباط با موضوع استفاده 
چندین باره از برخی از تجهیزات اتاق عمل و ابالغیه وزارت 
بهداشت در این زمینه اظهار داشت: »وسایل یکبار مصرف 
استفاده  امکان  اصاًل  آنها  از  برخی  و  دارد  وسیعی  طیف 

مجدد ندارند. «
وی افزود: »برخی از تجهیزات پزشکی که در اتاق عمل برای 
بیمار استفاده می شود به شرط اینکه توسط یک شرکت معتبر 
جمع آوری شده و روند استریل را بگذرانند قابلیت استفاده 
چندین باره را دارند ولی باید توجه داشت که این وسایل 
پس از استریل باید بسته بندی شوند و به چرخه بازگردند که 
این موضوع در کشورهای توسعه یافته نیز مدنظر قرار دارد.«
اینکه  بر  تأکید  با  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 
شرکت های معتبر و نه خود بیمارستان باید عمل ضدعفونی 
باید  وسیله  هر  »همچنین  گفت:  دهند،  انجام  را  وسایل 
تا جان  باشد  استریل داشته  برای  دستورالعمل جداگانه ای 

بیماران به خطر نیفتد.«
باکتریایی و ویروسی را  بیماری های عفونی،  طباطبایی 
از جمله عواقب استریل درست نشدن وسایل چندین بار 
مصرف عنوان کرد و گفت: »در هیچ کشوری صد درصد 
نمی گویند که این وسایل قابل بازیافت نیست بلکه برخی از 
کشورها در سیستم سالمتشان قانون دارند و با گایدالین و 
پروتکل خاص برخی از وسایل این چنین استفاده می شود.«

به صورتی  استریل  »باید حتمًا عمل  وی تصریح کرد: 
باشد که یک شرکت داروسازی یا تجهیزات پزشکی معتبر 
این اقدام را انجام دهند چرا که در بیمارستان امکانات و 
باید توجه  ندارد. همچنین  استریل وجود  تجهیزات کامل 
داشت که وسایل یکبار مصرف تنها باید یکبار مصرف شوند 
استفاده چندین  به  مجاز  گران شدن  با  و هیچ کس حتی 

باره از آن نیست.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت:» برخی از قطعات 
و وسایل اگر درست استفاده شوند و قابلیت چند بار مصرف 
داشته باشند تنها به شریط رعایت دستورالعمل جداگانه و 
بسته بندی و استریل از خارج از بیمارستان می توانند به چرخه 

بهداشتی و درمانی بازگردند.«


