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مشاور وزير و مديركل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت گفت: 
»در حال حاضر از 1٠٠ درصد ظرفيت كشور براي توسعه توليدات 
داخلی تجهيزات پزشكي فقط 3٠ درصد مورد استفاده قرار گرفته و 
هنوز 7٠ درصد از پتانسيل ها و ظرفيت ها خالي باقي مانده است.«
به گزارش سپيد به نقل از وبدا، رضا مسائلي در سفر به استان 
همدان گفت: »حوزه دارو در افكار عمومي شناخته شده تر است، 
اما حوزه تجهيزات پزشكي با وجود ظرفيت هاي خوبي كه براي 

توسعه دارد، كمتر مورد توجه قرار گرفته است.«
شركت   9٦ و  پزشكي  تجهيزات  شركت   1٠٠٠« افزود:  وي 
دارويي در كشور وجود دارد كه شركت های دارويي به صورت 
اكثراً  نيز  پزشكي  تجهيزات  شركت های  و  شده  اداره  خصولتي 
خصوصي هستند. همچنين تعداد اقالم تجهيزات پزشكي با اقالم 

نيست.« قابل مقايسه  نيز  دارويي 
مسائلی اضافه كرد: »در حوزه دارو ٦ هزار قلم دارو و در حوزه 

تجهيزات پزشكي 2٨٠ هزار قلم كاال وجود دارد، اين موضوع براي 
حوزه تجهيزات پزشكي نقطه قوت محسوب می شود، ازآن جهت 
كه بازار بزرگي را در حدود ساالنه 2 ميليارد و ٥٠٠ ميليون دالر 
دربرگرفته و از طرفي منجر به اشتغال زايی شده و زمينه صادرات 

را نيز فراهم كرده است.«
مديركل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت با بيان اينكه استان 
همدان ظرفيت خوبي براي توسعه در زمينه توليد تجهيزات پزشكي 
توليدكننده  شركت   ٨ حاضر  حال  »در  كرد:  خاطرنشان  دارد، 
تجهيزات پزشكي در همدان فعاليت دارد، درحالی كه اين تعداد 
و  است  كم  بسيار  فراوان،  قابليت های  با  استاني  براي  شركت 
بيشتر  زمينه  اين  در  بايد  استان همدان  نظر می رسد مسئولين  به 

كنند.« تالش 

مديركل تجهيزات پزشكي:

 ٧٠ درصد ظرفيت توليد تجهيزات پزشکی خالي است

رييس سازمان غذا و دارو پاسخ گفت

ذخایر دارویی کشور چقدر است؟
ضمن  دارو  و  غذا  سازمان  رييس 
تشريح وضعيت بازار دارويی كشور 
بعد از اعمال تحريم ها از سوی آمريكا، 
گفت: »در حال حاضر مشكل اصلی 
حوزه دارو در نقل و انتقال پول و 

كاال است.«
به گزارش سپيد به نقل از ايسنا ، 
وضعيت  درباره  اصغری  غالمرضا 
به  توجه  با  كشور  دارويی  بازار 
»با  گفت:  آمريكايی،  تحريم های 
توجه به اين كه از قبل مطلع بوديم 
تشديد  و  شده  ايجاد  تحريم ها  كه 
می شود، پيش بينی های الزم انجام شد 
تا ذخاير كافی از داروهای مورد نياز و 
به ويژه مواد اوليه دارويی تامين شود. 
به همين دليلی نگرانی از بابت تامين 

دارو در بازار وجود ندارد.«

چالش نقل و انتقال پول دارو
حاضر  حال  »در  افزود:  وی 
آمريكايی ها ادعا می كنند كه دارو و 
قرار  تحريم  ليست  در  غذايی  مواد 
ندارد و اين به مفهوم آن است كه 
شركت هايی كه فروشنده دارو به ايران 
ايران  با  بوده اند، همچنان می توانند 
كه  است  اين چيزی  كنند؛   معامله 
اعالم شده است، اما مشكل اصلی در 
نقل و انتقال پول و كاال است كه به 
دليل شرايط جديد تحريم ها مشكالتی 
در اين زمينه ايجاد شده كه البته برای 

آنها راه حل هايی پيدا كرديم و نقل و انتقال 
پول و كاال می تواند از طريق مكانيسم هايی 
اتفاق بيفتد. البته برای اين كار هزينه هايی 

هم به كشور تحميل می شود.« 
اصغری با بيان اينكه در حال حاضر ميزان 
ذخاير ما در حوزه دارو و مواد اوليه بين 
شش ماه تا دو سال است، افزود: بنابراين 
حداقل شش ماه فرصت داريم تا از طريق 
مكانيسم های اشاره شده، دارو و مواد اوليه 

را تامين كنيم، اما به هر حال اين كار با 
زحمت بيشتری انجام می شود. در عين حال 
تمام تالش ما اين است كه هيچ فشاری به 
بيماران منتقل نشود. البته هزينه هايی برای 
انتقال پول و كاال به كشور تحميل می شود.

سرانجام ۵٠٠ ميليون یوروی دارو 
چه شد؟

رييس سازمان غذا و دارو درباره زمان 

تخصيص ٥٠٠ ميليون يورويی كه قرار 
است از صندوق توسعه ملی به حوزه 
»هنوز  گفت:  يابد،  اختصاص  دارويی 
سازمان  و  نشده  عملياتی  موضوع  اين 
اين  كه  ملی  توسعه  صندوق  و  برنامه 
تامين می كند، در حال مذاكره  را  پول 
هستند؛  چراكه اين پول به عنوان قرض 
داده می شود و بايد بررسی شود كه با 
چه مكانيسمی می توان بازپرداختش را 

انجام داد. درباره 2٠٠ ميليون دالری هم 
كه درخواست كرديم از محل حمايت 
از توليد نهاده های كاالهای اساسی در 
داخل كشور، به حوزه دارو اختصاص 
دهند، هنوز چيزی به ما منعكس نشده 

است.«
اصغری با بيان اينكه ميزان كمبودهای 
دارويی كشور طبيعی و مانند سال گذشته 
است، گفت: »البته در حوزه غذا وضعيت 

خيلی بهتر است. زيرا عمده ذخاير 
نياز  مورد  مواد  و  كشور  غذايی 
است.  شده  تامين  غذايی  صنعت 
مانند  هم  توليدات مان  همچنين 
تنها مشكل  انجام می شود.  گذشته 
افزايش  بحث  غذايی  صنعت  در 
حوزه  در  هم  آن  كه  قيمت هاست 

مسئوليت وزارت صنعت است.«

راه اندازی خط توليد 
بيماران سرطانی داروهای 

 وی در پاسخ به سوالی درباره 
گفت:  داخلی،  داروهای  صادرات 
»به طور كلی اولويت ما تأمين بازار 
دارويی داخلی است. بر اين اساس 
صادرات  اجازه  داخلی  داروهای 
و  غذا  سازمان  اينكه  مگر  ندارند، 
دارو تاييد كند و ما مطمئن باشيم 
كه اين دارو می تواند به طور دائم 
بازار داخلی را تامين كند. بنابراين 
اگر مازاد بر نياز كشور دارو توليد 

كنند اجازه صادرات می دهيم.«
اصغری از افتتاح يک خط توليد 
داروهای های تک و سرطان در پنجم 
آذر ماه امسال خبر داد و گفت: »در 
با  پنجم آذرماه خط توليد دارويی 
ظرفيت وسيعی در صنعت دارويی 
افتتاح می شود كه جهش بزرگی در 
كشور  نياز  مورد  داروهای  توليد 
است. بر اين اساس شركت دارويی 
اكتوور خط توليد داروهای ضدسرطان 
و »های تک« را ايجاد می كند كه ظرفيتی 
مازاد بر نياز كشور را توليد خواهد كرد. 
در اين خصوص نگاه صادراتی داريم و 
ميليون   1٠٠ بر  بالغ  آن  سرمايه گذاری 
دالر و با مشاركت اسپانيا و يک كمپانی 
هم  تحريم  اساس  اين  بر  است.  هندی 
برايشان مشكلی ايجاد نمی كند؛ چرا كه 

خودشان مواد اوليه را تامين می كنند.«

آمريكا تحريم های يكجانبه و غيرقانونی خود بر ضد مردم ايران را به گونه ای 
طراحی كرده كه واردات غذا و دارو نيز دچار مشكل شود.

 به گزارش سپيد به نقل از ايسنا، از زمان خروج آمريكا از برجام و اعمال 
تحريم های يكجانبه عليه ايران، مقامات اين كشور بارها اعالم كرده اند كه 
غذا و دارو مشمول تحريم ها نمی شود و در نتيجه هدف تحريم ها، مردم 
ايران نيستند. اين ادعاها در حالی مطرح می شود كه تحريم های بانكی فرآيند 

واردات همه كاالها ازجمله غذا و دارو را نيز شامل می شود. درواقع اگرچه 
روی كاغذ واردات كاالهای ضروری تحريم نشده، اما در عمل، فروشندگان 
خارجی اين كاالها نمی توانند پول خود را از واردكنندگان ايرانی دريافت 
كنند و اين مسئله می تواند باعث بروز مشكالتی در واردات محصوالت شود.
در اين رابطه فرهاد احتشام زاد، رئيس فدراسيون واردات اتاق بازرگانی 
ايران اظهار كرد: »ترس برخی بانک های خارجی از جريمه شدن باعث شده 
در همكاری و تجارت با ايران با منشأ مالی يا تقاضا، بسيار محتاطانه رفتار 
 كنند و به دليل اين كه مبادالت با ايران را ريسک آميز می دانند، تن به مراوده با 
ايران نداده و در حقيقت پرونده ها را طوری بررسی نمی كنند كه آيا اين پرونده، 
جزو كاالهای مجاز، غيرمجاز، كاالهای در ليست تحريم ها يا شركت های 

مورد تحريم هست يا خير.«
وی افزود: »برخوردهای سخت گيرانه و با يک چارچوب سخت در اين 
موضوع باعث شده كه مبادالت ايران فارغ از ماهيت كاال از جمله غذا و 
دارو، با مشكل روبرو شود.« نايب رئيس كميسيون واردات اتاق بازرگانی ايران 
ادامه داد: »علت اين است كه برای تعريف كانال های مالی در وهله اول بايد 
زيرساخت های مبادله مالی را فراهم كنيم. پس از فراهم شدن زيرساخت ها، 
تازه وارد فاز مذاكره برای تأمين كاال می شويم كه در آن فاز هم مجدداً اتفاقاتی 

كه برای بانک ها رخ داد، برای فروشنده ها نيز اتفاق می افتد. به طور واضح به 
اين معناست كه منابع خارجی تأمين كاال هم دچار ترديد شده و نگران اين 
موضوع هستند كه اگر كاال برای ايران تأمين شود، آيا بر فعاليت و همكاری 

آن ها با ساير كشورها تأثيرگذار خواهد بود يا خير؟«
وی اظهار كرد: »در كنار تمام سختی هايی كه يک تاجر در حال حاضر برای 
خريد يا فروش )صادرات يا واردات كاال( متحمل می شود، تهديدهايی ديگر 
از داخل هم برايش ايجاد شده است. در حال حاضر صادركننده اگر بعد از سه 
ماه ارز حاصل از صادرات خود را به كشور بازنگرداند، در حكم قاچاقچی 
محسوب می شود. همچنين اگر تأمين ارز واردكننده خارج از مبادی رسمی 
باشد يا اگر كاال را بالفاصله در بازار تزريق نكند، به عنوان يک متخلف با 
آن برخورد می شود.« احتشام زاد با اشاره به اينكه در حال حاضر به ويژه در 
بخشی كه ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده می شود، يک حلقه 
و زنجيره تعريف می شود كه در آن واردكننده و صادركننده به هم نيازمند 
می شوند، گفت: »صادركننده نياز دارد كه ارز خود را به واردكننده بفروشد 
تا بتواند از نقدينگی آن مجدداً برای تأمين مواد اوليه يا محصول نهايی برای 
صادرات استفاده كند؛ به همين ترتيب واردكننده به صادركننده نياز دارد كه 

از ارز حاصل از صادرات او استفاده كند.«

رئيس فدراسيون واردات اتاق بازرگانی ايران:

واردات غذا و دارو عماًل تحریم است

اخبــار

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

ممنـوعيـت فـروش آزاد 
pcc داروی ضـدانعقـاد

از ممنوعيت فروش آزاد يک داروی گران قيمت مؤثر بر انعقاد 
خون خبر داد و گفت: »فروش و توزيع داروی pcc كه بر 
تشكيل لخته و انعقاد خون مؤثر است بر اساس ابالغيه اداره 
كل دارو به شركت های توزيع، خارج از ضوابط سازمان غذا 

و دارو و بدون تأييد ممنوع است.«
به گزارش سپيد به نقل از شفاآنالين، كيانوش جهانپور با 
اشاره به ممنوعيت توزيع و فروش آزاد پروترومبين كامپلكس 
 )Prothrombin complex concentrate( كانسنترت
يا pcc خبر داد و گفت: »فروش و توزيع داروی pcc كه بر 
تشكيل لخته و انعقاد خون مؤثر است بر اساس ابالغيه اداره 
كل دارو به شركت های توزيع، خارج از ضوابط سازمان غذا 

و دارو و بدون تأييد ممنوع است.«
وی در ادامه در مورد مصرف داروی پروترومبين كامپلكس 
كانسنترت افزود: »اين دارو تركيبی از فاكتور های 7، 9، 1٠ 
و 2 و پروتئين C و پروتئين S است كه از پالسمای تازه و 
منجمد خون تهيه می شود و برای وارونه كردن اثرات دارو های 
ضد انعقاد خوراكی در زمانی كه خونريزی )در مغز يا روده( 

رخ داده است و نياز به اقدام فوری است، تجويز می شود.«
 جهانپور ادامه داد: »داروی پروترومبين كامپلكس كانسنترت 
 Beriplex، Octaplex، Kcentra، نام های تجاری  با   pcc يا 

Cofact توليد و در بازار عرضه می شود.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار كرد: »داروی PCC در 
درمان انعقاد خون بسيار مؤثر است اما گران قيمت محسوب می شود 

و به شكل پودر و حاللی برای تزريق بيماران به فروش می رسد.«

رئيس انجمن ارتودنتيست های ايران عنوان كرد

3٠ تا 4٠ درصد ایرانی ها 
گرفتار بی نظمی های شدید دندانی

 رئيس انجمن ارتودنتيست های ايران با اشاره به اينكه 3٠ تا 4٠ 
درصد ايرانی ها دچار بی نظمی های دندانی هستند، گفت:  «امروزه 

بيشترين آمار ارتودنسی در ميان بزرگساالن است.«
به گزارش سپيد به نقل از فارس، الدن اسالميان مدير گروه 
ارتودنسی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی در نشست خبری 
شانزدهمين گردهمايی علمی ساالنه انجمن ارتودنتيست های ايران  
در ارتباط با اختالالت و ناهنجاری فكی دندانی اظهار داشت: 
»3٠ تا 4٠ درصد افراد جامعه گرفتار بی نظمی های شديد دندانی 
بوده و كمتر از ٥٠ درصد بی نظمی های دندانی متوسط دارند.«

اسالميان ادامه داد: »بيشترين ناهنجاری های فكی مربوط به 
عقب بودن فک پايين و جلو بودن فک باال است كه بيشترين 
باال  بودن فک  يعنی عقب  اين قضيه  برعكس  مراجعات  دليل 
است.« وی عنوان كرد: »خانواده ها بهتر است در سن 7 تا ٨ و 
نيم سالگی كودكان شان حتما به دندانپزشک مراجعه كنند تا در 

صورت نياز ارتودنسی به موقع برای آنها انجام گيرد.«
رئيس انجمن ارتودنتيست های ايران خاطر نشان كرد: »بی نظمی های 
دندانی، سالمت فرد را به خطر می اندازد و در بزرگسالی می تواند 
مشكالت لثه را به همراه داشته باشد. بنابر اين ارائه درمان به موقع 
امری ضروری است.« وی گفت: »آمار ارتودنسی در ايران باالتر 
از اروپا و آمريكا بوده چرا كه اين اقدام در كشورهای ديگر بسيار 
هزينه بر است ولی در ايران  كمتر بوده و مراكز دانشگاهی درمان 

ارتودنسی دو فک بين 4.٥ تا ٥ ميليون تومان است.«

  تأثير نوسانات ارزی بر حوزه دندانپزشکی
در ادامه اين نشست، حسين ارباب زاده رئيس شانزدهمين گردهمايی 
ساالنه ارتودنتيست های ايران گفت: »نوسانات ارزی تأثير زيادی 
روی رشته دندانپزشكی داشته چرا كه اكثر مواد و  وسايل در اين 
رشته در كشور توليد نمی شود. از طرفی دستمزدهای پزشكان پايين 
است و اين مسئله دندانپزشكان را با چالش مواجه كرده است.« وی 
با اشاره به اينكه ارز دولتی در حوزه ارتودنسی نداريم گفت: »انجام 
ارتودنسی محدوديت سنی ندارد ولی در بزرگسالی بايد با انجام 
مالحظاتی صورت گيرد. همچنين استفاده از پالک های شفاف در 
بزرگساالن می تواند بيشتر مورد استقبال قرار گيرد.« كاظم دااليی 
دبير علمی سومين كنگره و شانزدهمين گردهمايی ساالنه انجمن 
ارتودنتيست های ايران گفت: »متوسط افراد 12 ساله در كشور ما دو 
دندان پركرده، پوسيده يا از دست رفته دارند و اين موضوع از طريق 
اندازه گيری شاخص DMS به دست می آيد كه نسبت به سال های 
گذشته اين ميزان كاهش يافته است.« وی گفت: »انجام ارتودنسی 
تنها برای زيبايی نيست و در برخی افراد جنبه درمانی داشته و به 

بهبود جويدن، تنفس و تكلم كمک می كند.«


