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وزارت بهداشت:

واکسن آنفلوآنزا از طریق ۵ مؤسسه 
خصوصی تهیه و توزیع می شود

روابط عمومی وزارت بهداشت در پاسخ به اظهارات 
یکی از داروسازان که به عرضه مستقیم واکسن آنفلوآنزا به 
پزشکان و توزیع نامناسب آن به داروخانه ها توسط انستیتو 

پاستور اشاره شده بود پاسخ داد.
به گزارش سپید، متن این پاسخ به شرح زیر است:

به اطالع می رساند واکسن آنفلوآنزا صرفًا از طریق ۵ 
مؤسسه خصوصی دارای مجوز تهیه و توزیع می شود و هیچ گاه 

انستیتو پاستور در این زمینه سابقه فعالیت نداشته است.
الزم به ذکر است انستیتو پاستور یک مؤسسه تحقیقاتی 
دولتی بوده که با مرکز جهانی و شبکه انستیتو های پاستور سایر 
کشورها در زمینه تحقیق و ساخت فراورده های بیولوژیک 
ازجمله واکسن بیماری سل )BCG(، هپاتیت، هاری و ... 
فعالیت نموده که چنین محصوالتی را نیز صرفًا در اختیار 

مراکز درمانی کشور قرار می دهد.
لذا هرگونه فعالیت این مؤسسه در زمینه تأمین، عرضه و 
توزیع واکسن آنفلوآنزا تکذیب می گردد. واکسن آنفلوآنزای 
جدید )وارداتی( که ظرفیت ایمنی بخشی در برابر سوش های 
جدید و جهش یافته ویروس را دارد، در داروخانه های معتبر 

در دسترس عموم قرار دارد.

توسط محققان دانشگاهی انجام شد

تولید قرص زعفران برای مهار 
سرطان

 محققان دانشگاه بیرجند با اثبات خاصیت آنتی اکسیدانی 
زعفران اقدام به تولید قرصی با این گیاه کردند.

به گزارش سپید به نقل از ایسنا، محمدعلی بهدانی، استاد 
و عضو هیئت علمی گروه اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه 
دنیا  در  زعفران  تولیدکننده  بزرگ ترین  را  ایران  بیرجند، 
توصیف کرد و افزود: »این محصوالت بیشتر به صورت خام 
به دیگر کشورها صادر می شود و جای محصوالت فناورانه 
زعفران در دنیا خالی است. برای رفع این خأل طرح های 
با مشارکت بخش های خصوص و  را  پژوهشی مختلفی 
حمایت ستاد توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 

علمی اجرایی کردیم.«
وی با بیان اینکه در این مطالعات بر روی زعفران ارگانیک 
عاری از هرگونه آلودگی، سم، کودهای شیمیایی و سایر 
علف کش ها تحقیق کردیم، اظهار کرد: »در این مطالعات در 
زمینه خاصیت ضد سرطانی این گیاه مطالعات مشترکی را 
اجرایی کردیم و برتری زعفران ارگانیک در مهار سلول های 

سرطانی با عنوان آنتی اکسیدان ثابت شد.«
بهدانی تولید قرص زعفران را از دستاوردهای این مطالعات 
عنوان کرد و یادآور شد: »این قرص در حال اخذ مجوز از 
سازمان غذا و دارو است و قصد داریم به عنوان دارو در 

داروخانه ها به فروش برسانیم.«

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران اعالم کرد

صرف ۷۰ درصد اعتبار دارو در ۱۰ 
داروخانه

سالمت  بیمه  مدیرکل 
به  اشاره  با  تهران  استان 
اینکه بعد از بیمارستان ها، 
داروخانه ها بیشترین هزینه 
کل  اداره  این  برای  را 
»حدود  گفت:  داشته اند، 
دارویی  هزینه  درصد   7۰
مربوط  تنها  کل  اداره  این 
که  است  داروخانه   1۰ به 

عمدتًا داروهای خاص توزیع می کنند.«
به گزارش سپید، کوروش فرزین با اشاره به اینکه 6 هزار 
موسسه در بخش خصوصی و دولتی طرف قرارداد با این 
اداره کل هستند، گفت: »بعد از بیمارستان ها، داروخانه ها 
بیشترین هزینه را برای این اداره کل به خود اختصاص 
داده اند. از مجموع هزینه دارویی این اداره کل در سطح 
استان تهران به طور متوسط بین 4۰ تا ۵۰ درصد هزینه ها 
در داروخانه خصوصی و ۵۰ تا 6۰ درصد در داروخانه های 
دولتی است.«  وی افزود: »حدود 7۰ درصد هزینه دارویی این 
اداره کل تنها مربوط به 1۰ داروخانه است که عمدتًا شامل 
داروخانه های هالل احمر، 29 فروردین، 13 آبان و برخی 
دیگر از داروخانه هاست که داروی خاص توزیع می کنند.«
بنابر اعالم روابط عمومی بیمه سالمت، فرزین با اشاره 
به اینکه به طور میانگین ماهانه حدود 1۸۰ میلیارد تومان در 
بخش درمان استان تهران اعم از دولتی و خصوصی هزینه 
می شود، گفت: »ماهیانه ۵۰۰ تا 6۰۰ مرکز اسناد خود را 
با تأخیر به سازمان ارسال می کنند که دالیل مختلفی برای 
آن وجود دارد که البته مبالغ آنها از نظر ریالی چندان قابل 

توجه نیست.«

اخبــار
سازمان غذا و دارو هشدار داد

و  غذا  سازمان  سخنگوی 
به عرضه داروهای  دارو نسبت 
از  برخی  حتی  و  نسخه  بدون 
در  روان  و  اعصاب  داروهای 
هشدار  سوپرمارکت ها  برخی 
در  »متأسفانه  گفت:  و  داد 
برخی سوپرمارکت ها به ویژه در 

محله هایی که از نظر تمکن مالی 
باالتر هستند، شاهد چنین مبحثی 
هستیم؛ البته چنین اقداماتی خالف 
است و با خاطیان برخورد قضایی 

می شود.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، 
به  واکنش  در  جهانپور  کیانوش 
ازجمله  داروها  برخی  عرضه 
آرام بخش  داروهای  و  مسکن ها 
در سوپرمارکت ها، گفت: »عرضه 
از  غیر  مکانی  در  دارو  هرگونه 
دارویی  و  بوده  داروخانه خالف 
که در این مراکز عرضه شود، قاچاق 
گزارش هایی  می شود.  محسوب 
برخی  اینکه  بر  مبنی  داشته ایم 
شمال  در  به ویژه  سوپرمارکت ها 
 ،OTC داروهای  یکسری  تهران 
از  برخی  و  مسکن ها  بعضی 
نظر  از  می فروشند،  را  ویتامین ها 
کاری  چنین  دارو  و  غذا  سازمان 

خالف است.«

توان نظارت بر عطاری ها و 
سوپرمارکت ها را نداریم

وی با اشاره به عرضه داروهای اعصاب و آرام بخش 
در برخی سوپرمارکت ها نیز گفت: »عرضه این نوع از 
داروها هم قطعًا خالف است؛ چراکه این نوع از داروها 
سوءمصرف هم دارند و اصاًل با داروهای OTC قابل  
مقایسه نیستند. بعضًا مشاهده می شود که سوپرمارکتی 
مولتی ویتامین می فروشد که دارویی بدون نسخه است. 
از طرفی برخی از این ویتامین ها دارو نبوده و مکمل 
محسوب می شوند و داروخانه هم آنها را بدون نسخه 

عرضه می کند. این در حالی است که داروهای آرام بخش، 
خواب آ ور، اعصاب و... نیازمند نسخه اند و قطعًا حتی 
مرتکب  دهد،  نسخه  بدون  را  آنها  هم  داروخانه  اگر 
خالف شده است، چه برسد به اینکه در سوپرمارکت 

عرضه شوند.«
جهانپور با تأکید بر اینکه داروهای اعصاب و آرام بخش 
سوء مصرف داشته و اعتیادآورند، تأکید کرد: »ارائه این 
داروها در هرجایی جز داروخانه خالف است. درعین حال 
داروخانه هم باید با نسخه، چنین داروهایی را عرضه کند.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه متأسفانه 
ما نمی توانیم بر عطاری ها و سوپرمارکت هایی که بعضًا 
داروهایی را عرضه می کنند، به صورت مستقیم نظارت 
کنیم، گفت: »البته در مواردی که چنین تخلفاتی کشف 
شده، با خاطیان برخورد شده و دستگاه های ذی ربط، 

پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع داده اند.«
وی ادامه داد: »در برخی سوپرمارکت ها به ویژه در 
محله هایی که از نظر تمکن مالی باالترند، بعضًا می بینیم 
که در کنار برخی مولتی ویتامین ها و مکمل ها، برخی 

 OTC و حتی غیر OTC داروهای
عرضه می شود که خالف است و با آنها 
برخوردهای قضایی انجام می شود.«

بر  مجدد  تأکید  با  جهانپور 
دارو،  مجاز  عرضه  محل  تنها  اینکه 
فروش  حتی  و  هستند  داروخانه ها 
دارو به صورت اینترنتی هم تخلف 
محسوب می شود، ادامه داد: »حتی 
داروخانه های مجاز هم نمی توانند 
دارو را به صورت اینترنتی بفروشند. 
وجود  تخلفات  این  متأسفانه  البته 
این  به عنوان مثال  به طوری که  دارد. 
هفته چند پرونده در این زمینه را 

به دستگاه قضایی ارجاع دادیم.«

فروش اینترنتی دارو مطلقًا 
ممنوع

و  نظارت  نحوه  درباره  وی 
گفت:  نیز  تخلفات  این  شناسایی 
»برخی از این تخلفات که در فضای 
با هماهنگی  مجازی رخ می دهند، 
پلیس فتا شناسایی و از طریق پلیس 
فتا و یا از طریق سازمان غذا و دارو 
به مرجع قضایی معرفی می شوند. 
از طرفی سوپرمارکت هایی هم که 
محل غیرمجاز عرضه دارو باشند، 
یا توسط گزارش های مردمی یا از 
طریق بازرسان سازمان و یا بازرسان 
بهداشت محیط دانشگاه های علوم 
پزشکی شناسایی و به سیستم قضایی 
ارجاع می شوند.« جهانپور تأکید کرد: »باید توجه کرد 
که حتی داروخانه هم نمی تواند به صورت اینترنتی دارو 
بفروشد. البته داروخانه ها می توانند فرآورده هایی چون 
شرط  به  را  آرایشی-بهداشتی  فرآورده های  یا  مکمل 
داشتن مجوز از سازمان غذا و دارو به صورت مجازی 
بفروشند؛ بنابراین تأکید می کنم که هیچ داروخانه ای حق 
فروش دارو به صورت مجازی را ندارد و دارو فقط در 
داروخانه باید عرضه شود و داروخانه تنها راه قانونی 

عرضه دارو است.«

برخورد قضایی در انتظار 
سوپرمارکت های داروفروش

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران گفت: »با توجه به 
وضعیت کنونی اقتصادی افراد دیگر پولی برای رسیدگی به 

مشکالت روانی و سالمت روان خود ندارند.«
به گزارش سپید به نقل از ایلنا، مریم رسولیان در خصوص 
تأثیرات نوسانات اقتصادی اخیر بر بیماری های روانشناختی 
مشکالت  درمان  برای  نیاز  مورد  ایرانی  »داروهای  گفت: 
روانشناختی در بازار کم است و نوسان دارد، اما به هر طریق 
تأمین می شود، درباره داروهای خارجی هم باید بگویم که بر 

مبنای سیاست گذاری های ارزی کم وارد می شوند.«
وی افزود: »در خصوص اختالالت روانی آمار 23 درصدی 
در کشور وجود دارد که مبنای پیمایشی ملی مربوط به چندین 
سال پیش است و مرحله جدید آن هم امسال اجرا می شود، 
اما نکته قابل توجه این است که 23 درصد اختالل روانی در 
کشور ما نسبت به آمارهایی که در کشورهای دیگر وجود 

دارد، آمار زیادی نیست، ولی بعضًا به گونه ای مطرح می شود که انگار 
این آمار سر به فلک کشیده است.«

رفاه  نظر  از  که  دانمارک  مثل  کشوری  »در  کرد:  تصریح  رسولیان 
اجتماعی در سطح باالیی قرار دارد، خودکشی و افسردگی بیشتر از کشور 
ما وجود دارد، البته این بدان معنا نیست که ما مشکالت اجتماعی نداریم.«
وی تأکید کرد: »نارضایتی افراد از زندگی به معنای بیماری افسردگی 
نیست و بدان معناست که فرد نسبت به زندگی خود احساس رضایتمندی 
ندارد و تأثیر مستقیم مسائل اقتصادی کشور روی رضایتمندی و کیفیت 
اخیر روی  اقتصادی  به ذکر است مسائل  اما الزم  افراد است،  زندگی 

بیماری های اصلی روانشناختی مثل اسکیزوفرنی تأثیری ندارد.«
رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران با بیان اینکه عدم رضایت مندی 
فرد در زندگی باعث بروز بسیاری از مشکالت روانشناختی است، اظهار 

داشت: »افراد استعداد دچار شدن به اختالل ها را دارند به همین دلیل 
راهکار پیشگیرانه این است که با استفاده از توانمندی افراد مقاومتشان 

در مقابل مشکالت را افزایش دهیم.«
وی با اشاره به اینکه وضعیت بی ثبات اقتصادی ناامیدی و ناامنی در 
افراد ایجاد می کند و باعث افزایش موج مهاجرت ها و بحران های فردی 
می شود، گفت: »افراد در این شرایط اعتماد خود را از دست می دهند 
ناامنی را به  ناامنی می کنند و هر کسی این احساس  و بسیار احساس 

گونه ای در رفتار اجتماعی خود بروز می دهد.«
رسولیان در خصوص افزایش اعتیاد و مصرف مواد محرک با توجه 
افراد فراهم  برای  ناامنی روانی  اقتصادی اخیر گفت: »وقتی  به شرایط 
می شود و سطح استرس آنها باال می رود به طبع هر کسی یک راه حلی 
برای آن پیدا می کند. راه حل های غیر کارآمد و احساسی شامل افزایش 

پرخاشگری و مصرف مواد مخدر است که شاهد آ ن هستیم. 
افرادی که در عرصه شروع به کار هستند و مستقل زندگی 
می کنند، آسیب های زیادی می بینند. عدم وجود شاخص های 
بهتر شدن زندگی خود  برای  افراد  باعث می شود،  سالمتی 
تالشی نکنند، چراکه احساس می کنند، تالششان مؤثر نیست.«
نوسانات  با  که  مهم ترین مشکالتی  از  »یکی  افزود:  وی 
اقتصادی اخیر پیش آمده این است که تأمین دارو و روش های 
درمانی با مشکل مواجه شده است، این چرخه معیوب باعث 
می شود افراد دیگر پولی برای رسیدگی به مشکالت روانی 

خود نداشته باشند.«
رسولیان در خصوص نزدیکی شرایط سالمت روانی افراد 
به بحران در شرایط امروز کشور، اضافه کرد: »احساس ناامنی 
شدیدی در خصوص شرایط اقتصادی کشور در افراد ایجاد 
شده است، اما از آنجایی که به سرعت قیمت ها افزایش یافته 
با درصد کمی کاهش آنها هم مردم خوشحال می شوند و این نشان دهنده 
آن است که جوی هیجانی در کشور حاکم است و سالمت روان آنها 

تحت تأثیر قرار گرفته است.«
وی در پایان گفت: »وضعیت ما به لحاظ اجتماعی و رضایت مندی 
از زندگی دستخوش تغییرات فراوان و تأثیرات منفی زیادی قرار گرفته 
است و تردیدی نیست که این مشکالت منجر به افزایش آمار مشکالت 
روانشناختی شده است، اما با توجه به آماری که مربوط به پنج سال پیش 
است، آمار مشکالت روانشناختی در کشور ما به نسبت کشورهای دیگر 
به رغم مشکالت، آمار باالیی نیست، البته که این آمار نیاز به به روزرسانی 
دارد و طی دو سال آینده این به روزرسانی انجام می شود، عالوه بر این 
به دلیل اضطراری بودن مشکالت فعلی وزارت بهداشت انجام هر چه 

سریع تر این پیمایش را در دستور کار قرار داده است.«

راه اندازی خط  با  تا  برآمدند  درصدد  ایرانی  دانش بنیان  دو شرکت 
تولید داروهای گیاهی انسانی و دامی، محصوالت ایرانی را در آفریقا 

به تولید برسانند.
 به گزارش سپید به نقل از مهر، حجت اهلل ذبیحی، مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان تولیدکننده داروهای گیاهی در خصوص تفاهم نامه هایی که 
با اوگاندا و کنیا منعقد کرده گفت: »موفق شدیم قراردادی به میزان پنج 
میلیون دالر با کنیا و دو میلیون دالر با کشور اوگاندا در راستای تولید 

داروهای گیاهی ایرانی منعقد کنیم.«
وی با اشاره به اینکه قرار است که پنج خط تولیدی از پنج محصول 
در این دو کشور راه اندازی شود، افزود: »سه خط تولیدی مربوط به تولید 

پماد، شربت و کپسول و دو خط تولیدی برای محصوالت دامی در کنیا 
و اوگاندا ایجاد خواهد شد.«

مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدکننده داروهای گیاهی با بیان اینکه 
به این واسطه، محصوالت ایرانی به کشور آفریقایی انتقال پیدا می کنند، 
تصریح کرد: »قرار است به مدت 1۰ سال مواد اولیه این خطوط تولیدی، 
در ایران تولید و به اوگاندا و کنیا فرستاده شود.« ذبیحی ادامه داد: »تولید 
و بسته بندی این محصوالت با برند مشترک دو شرکت دانش بنیان ایرانی 
در این کشورها به تولید می رسد که بعد از دو سال هم انتقال دانش فنی 

آن به کنیا و اوگاندا صورت می گیرد.«
تأکید  با  گیاهی  داروهای  تولیدکننده  دانش بنیان  شرکت  مدیرعامل 

اوگاندا را داشته  بازار کنیا و  این روش،  با  اینکه پیش بینی می شود  بر 
باشیم، اظهار کرد: »تولید مواد اولیه این خطوط تولیدی به مدت 1۰ سال 
ایرانی داشته باشد  می تواند ساالنه اشتغال زایی زیادی برای کشاورزان 
و با این اقدام 2۰ تا 3۰ میلیون دالر در سال برای 1۵۰ تا 2۰۰ کشاورز 

اشتغال زایی خواهد شد.«
مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدکننده داروهای گیاهی تأکید کرد: 
»از سه ماه آینده اولین تولید آزمایشی را شروع خواهیم کرد و تا یک ماه 
آینده ماشین آالت به این دو کشور انتقال داده و نصب خواهد شد.« وی 
تأکید کرد: »تا قبل از پایان سال میالدی، تولیدات محصوالت ایرانی در 

حوزه گیاهان دارویی به واسطه این قرارداد در کنیا و اوگاندا آغاز می شود.«

رئیس انجمن روانپزشکان ایران عوان کرد:

کمبود داروهای روانپزشکی در بازار دارویی

 راه اندازی خط تولید داروهای گیاهی ایرانی در آفریقا 


