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یک دست اندرکار صنعت داروسازی کشور نسبت به مشکالت 
پیش روی صادرات داروهای تولید داخل، گالیه و انتقاد کرد.

به گزارش سپید به نقل از مهر، پیمان ترحمی با اشاره به مشکالتی که 
در زمینه صادرات دارو ایجاد شده است، گفت: »متأسفانه تولیدکنندگان 
دارو در کشور، چه در شرایط تحریم و چه در شرایط غیر تحریم، 
دائمًا گرفتار مشکالت و چالش های سردرگم و غیرمعمولی بوده اند 
که اغلب از خارج از سازمان و مجموعه خودشان به آنها تحمیل 
شده و این مسائل و معضالت، توان مجموعه ها را آنچنان به خود 
مشغول داشته که نتوانسته اند شرایط الزم برای جهش و تمرکز بر 

صادرات را فراهم کنند.«
این داروساز ادامه داد: »این موضوع تا جایی پیش رفته که حتی 
بازارهای کشورهایی همچون عراق و افغانستان که زمانی در اختیار 
تولیدکنندگان داروی ایرانی بود، به شکل کاماًل محسوس و جدی 

از دست داده ایم.«
ترحمی تصریح کرد: »فشار نقدینگی، رفتارهای چندگانه سازمان 
غذا و دارو و سایر سازمان های مرتبط با تجارت خارجی، تغییرات 
مدیریتی، بروکراسی مبهم و پر دست انداز، سبب شده که حمایت هایی 
هم که گاهی اوقات دولت از صنعت دارو داشته، بی اثر و ابتر شود، 

به طوری که صادرکنندگان دارو را خسته 
و فرسوده ساخته است.«

به گفته مدیرعامل شرکت داروسازی 
باید  دولت  تصدی گری های  خوارزمی، 
واگذار  تشکل ها  به  امور  و  یابد  کاهش 
است  مهم  بسیار  این،  بر  و عالوه  شود 
که دولت برای صادرات دارو، اهمیت و 

اولویت قائل شود.
داروسازی  این دست اندرکار صنعت 
بزرگ ترین  از  »یکی  داد:  ادامه  کشور 

گرفتاری های فعلی این است که مدیران دولتی محتاط شده و حوصله 
تصمیم های سخت، پر ریسک، بزرگ و تنش آفرین را ندارند. این 
در حالی است که به هرحال مدیریت، خصوصًا در عرصه کاالهای 
مسئولیت  و  سرنوشت ساز  تصمیمات  از  مجموعه ای  استراتژیک، 

آور است.«
ترحمی با اشاره به دستورالعمل های ارزی، اضافه کرد: »صنایع 
داروسازی، بارها و بارها از گروه بندی های ارزی و جابه جا کردن 
سرفصل های ارزی، آسیب دیده اند و متأسفانه کسی نیست که در 

این روابط سرعت عمل به خرج دهد و 
مشکالت داروسازان را خصوصًا آنهایی 
در  اینکه  یا  دارند  صادراتی  برنامه  که 
را  شده اند  متعهد  خارجی  مناقصه های 

در اولویت قرار دهد.«
فعلی  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
»هزینه های  داشت:  اظهار  داروسازان، 
پیدا  افزایش  به شدت  دارو  بسته بندی 
کرده است، ضمن اینکه خریدهای اعتباری 
باید  هزینه ها  از  بسیاری  و  شده  حذف 
به صورت نقدی انجام شود. این در حالی است که بخش بزرگی از 
بیمه گر  نزد دولت و سازمان های  نقدینگی شرکت های داروسازی 
بلوکه شده و بخش دیگری که در گردونه صادرات است نیز گرفتار 
باز و بسته بودن روزنه های نقل وانتقال پول و نوسانات نرخ ارز است.«

ترحمی در پایان تصریح کرد: »صنعت داروسازی برای مردم ایران، 
یک صنعت غرورآفرین است و قطعًا هرچه این صنعت تقویت شود 
و صادرات دارو توسعه پیدا کند، مردم احساس غرور ملی و امنیت 

ذهنی بیشتری داشته و به دولت و صنعت خود خواهند بالید.«

یک دست اندرکار صنعت داروسازی عنوان کرد

مشکالت صادرات داروی ایرانی

معاون کل وزارت بهداشت در مراسم رونمایی از سایت مرکز ملی تحقیقات بیمه سالمت

بیمه سالمت به وظایف اصلی خود عمل کند
علی اکبر ابراهیمی 

 

معاون کل وزارت بهداشت خطاب به سازمان بیمه سالمت 
گفت: »امروز آن چیزی که باید سازمان بیمه سالمت انجام 

دهد این است که به وظایف اصلی خود عمل کند.«
به گزارش خبرنگار سپید، آیین رونمایی از آثار علمی 
و سایت مرکز ملی تحقیقات بیمه سالمت با حضور ایرج 
حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، رضا ملک زاده، معاون 
تحقیقات و فناوری، مریم حضرتی، معاون پرستاری، غالمرضا 
اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو و طاهر موهبتی، رئیس 
سازمان بیمه سالمت و مدیران استانی این سازمان برگزار شد.

باید نظامی برای خدمات سالمت تدوین شود
رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
در این مراسم گفت: »تحقیقاتی از سال 199۰ تا 2۰16 
در 196 کشور جهان انجام شده تا ببینند چطور می توان 
خدمات سالمت را به شکل  عادالنه در دسترس همه مردم 
قرار داد. بر اساس این تحقیقات یکی از موارد مهم این 
بوده که چگونه می توان در گام اول میزان پوشش سالمت 
در  کشورها را به درستی اندازه گیری کرد و میزان مصرف 
ابزارهای تشخیصی و درمانی را به دست آورد. همچنین 
یکی دیگر از اهداف به دست آوردن سرانه مصرف هر نفر 

در  نظام سالمت و هزینه ها بوده است.« 
وی افزود: »امروزه در آمریکا به ازای هر نفر که به کلینیک 
سرپایی می رود ۵۰۰ دالر هزینه می شود و حال اگر یک 
بستری شود 22 هزار دالر هزینه برای نظام سالمت این 
کشور خواهد داشت و این باالترین رقم پرداختی برای 
سالمت در جهان است. حال آنکه آمریکا در  رده بندی های 
شاخص های سالمت در جهان گاهی کشور بیستم تا سی ام 
است؛ بنابراین می توان گفت که آنچه کیفیت را تعیین می کند 
همیشه پول نیست و  نظام بیمه ای و مدیریت و استفاده درست 
از امکانات اهمیت دارد. « ملک زاده با بیان اینکه امروز ۵۰ 
میلیون آمریکایی بیمه نیستند، گفت: »البته دسترسی مردم به 
خدمات سالمت در دنیا  بهتر شده و کشورهایی مثل چین 
و اندونزی و تایلند و ترکیه در فراهم کردن زیرساخت های 
سالمت نسبت به سایر کشورها بهتر  بوده اند. ولی برخی 
کشورهای آفریقایی به علت افزایش جمعیت و مشکالت 
دیگر در این زمینه وضعیت بدتری پیدا کرده اند. ازاین رو 
برای به نتیجه  رسیدن تحقیقات و فایده داشتن آنها برای ما 
باید در کنار تأمین بودجه و امکانات، نظامی را تدوین کنیم 

که از خدمات سالمت به درستی مراقبت کند. «
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: 
»در طرح تحول سالمت، دسترسی مردم به خدمات سالمت 

افزایش یافت، اما در این زمینه نیازمند سیستمی هستیم 
که  این دسترسی را مدیریت کند. یکی از اهداف سازمان 
جهانی بهداشت این است که تا سال 2۰3۰ بتوانیم پوشش 
خدمات را بهتر کنیم.« وی اضافه کرد: »در بهبود کیفیت 
خدمات  فقط ارائه خدمت به بیمار معیار نیست و باید به 
کیفیت خدمات نیز توجه کرد که این امر هم با مدیریت 
نظام خدمات رسانی سالمت به وسیله تعامل با  پزشکان و 

انجمن های پزشکی مقدور است. «
ملک زاده گفت: »در آمریکا چیزی حدود یک میلیون نفر 
در سال دچار سکته مغزی و قلبی می شوند و این موضوع 
هزینه زیادی را به این  کشور تحمیل می کند. سازمان بیمه 
آمریکا بودجه ای در نظر گرفت تا در این زمینه پیشگیری 
شود و توانستند ۵۰۰ هزار از این مورد  را کم کنند. این 
نشان می دهد که سرمایه گذاری یا مشارکت در پیشگیری، 

منجر به  صرفه جویی بزرگی در حوزه سالمت می شود.«
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه ایرانیان 2 برابر مردم 
دنیا از نمک استفاده می کنند، افزود: »این امر یکی از مهم ترین 
دالیل افزایش فشارخون و معلولیت ها و بیماری های قلبی 
 و عروقی است. درباره فعالیت های بدنی نیز مردم ایران 
به همین شکل هستند و فعالیت فیزیکی چندانی ندارند. «

افزایش پوشش بیمه ای پیگیری شود
ایرج حریرچی، سخنگو و معاون کل وزارت بهداشت 
هم در این آیین با بیان اینکه سازمان بیمه سالمت و سایر 

سازمان های بیمه گر زیرمجموعه ای از نظام سالمت هستند، 
گفت: »به نظر علمای حوزه سالمت نظام های سالمت چهار 
هدف را دنبال می کنند که عبارت اند از افزایش سالمت مردم، 
محافظت مالی از مردم در مقابل بیماری ها، پاسخگویی به 
نیازهای غیر سالمت مردم و کیفیت خدمات و کارایی.« 
وی افزود: »هر کاری که سازمان بیمه سالمت می کند و 
هر پژوهشی که انجام می شود باید در راستای این اهداف 
باشد تا بتواند به آنها دست پیدا کند. البته ما در اطالعات 
پایه نظام سالمت مشکالت زیادی داشتیم که امروز در 
حال برطرف شدن است. همچنین برای سیاست گذاری در 
حوزه بهداشت و درمان اولین ابزار دانستن تعداد مراجعه 
و بستری است که ما تا همین چند سال پیش اطالع دقیق 

از این موضوع نداشتیم.«
حریرچی با انتقاد از آمار غیر ارائه دقیق در کشور گفت: 
»زمانی که ما وزارت بهداشت را تحویل گرفتیم حتی تعداد 
بیمارستان های کشور هم به صورت دقیق وجود نداشت. 

به گونه ای که از ارقام 8۵۰ تا 1۰2۰ عدد متغیر بود.«
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: »آنچه در بیمه سالمت 
باید مورد توجه قرار گیرد لزوم توجه جدی به محافظت 
مالی از مردم در مقابل بیماری ها و باال بردن کارایی است. 
البته تابه حال پژوهشی منتشر نشده که نشان دهد که چرا 
مردم بیمه نشده اند و همین امر یکی از اهداف اجرای طرح 
تحول نظام سالمت بود؛ بنابراین انتظار از مرکز تحقیقات 
بیمه سالمت این است که مهم ترین دغدغه آن افزایش تعداد 

بیمه شدگان باید باشد.« حریرچی با بیان اینکه بدیهی ترین 
اصل بیمه بیان رابطه بین حق بیمه و بسته خدمات سالمت 
است، اظهار داشت: »زمانی که داروی جدید وارد حوزه 
سالمت می شود به ازای افزایش یک سال عمر متوسط در 
اروپا شش دهم تولید ناخالص داخلی برای آن هزینه می شود 
و حال آنکه این رقم در کشور ما باالی سه است که رقمی 

در حدود پنج برابر کشورهای اروپایی است.«
معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: »امروز آن چیزی 
که باید سازمان بیمه سالمت انجام دهد این است که به 
وظایف اصلی بیمه برگردد و یکی از وظایف اصلی بیمه 
باال بردن پوشش بیمه شدگان است. از نظر وزارت بهداشت 
و قوانین توسعه ای بیمه سالمت متکفل گسترش بیمه به 
عموم مردم به ویژه فقرا است و اگر کسی بیمه نشده باید 

بیمه سالمت درباره آن پاسخگو باشد.«
حریرچی افزود: »امروز بیمه سالمت مادر بیمه ها است 
و اگر کسی بیمه نشده باشد باید این سازمان پاسخگو باشد. 
همچنین بیمه سالمت باید در خصوص باال بودن تعداد 
ویزیت ها و تحت پوشش نبودن برخی خدمات ضروری 
از یک سو و پوشش برخی خدمات غیرضروری از سوی 
دیگر پاسخگو باشد. لذا باید سیاست گذاری در سطح شورای 
عالی بیمه بخصوص در حوزه پوشش باشد؛ بنابراین انتظار 
از بیمه سالمت این است که پژوهش را صرفاً برای پژوهش 
انجام ندهید بلکه پژوهش برای تغییر رفتار و اصالح امور 

داشته باشید.«

اخبــار

مدیرکل فرآورده های طبیعی و مکمل سازمان غذا و 
دارو تشریح کرد

شرط تولید تحت لیسانس 
مکمل های تغذیه ای در ایران

مدیرکل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو 
داشتن موافقت نامه شرکت مبدأ و صاحب امتیاز خارجی برای 

تولید تحت لیسانس مکمل های تغذیه ای را الزامی دانست.
به گزارش سپید به نقل از ایفدانا، مهناز خانوی با اشاره به 
ابالغیه ای در خصوص مدارک ثبت تولید تحت لیسانس مکمل های 
تغذیه ای، گفت: »در این نامه از مدیران عامل شرکت های واردکننده 
مکمل های تغذیه ای خواسته شده برای درخواست تولید تحت 
لیسانس مکمل های تغذیه ای، ضمن رعایت مقررات و ضوابط 
مبدأ و صاحب امتیاز خارجی در  موافقت نامه شرکت  مربوطه، 

خصوص خط مرتبط کارخانه سازنده داخلی را ارائه دهند.«

خانوی تأکید کرد: »اگر این مدارک به سازمان غذا و دارو ارسال 
نشود، از سال آینده هیچ کدام از درخواست های افراد متقاضی، 

پذیرفته نشده و به شرکت مربوطه عودت داده خواهد شد.«

تکذیب افزایش قیمت داروی 
بیماران ام اس

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه بخش عمده 
»قیمت  گفت:  است،  داخل  تولید  ام اس  بیماران  داروهای 

نداشته است.« افزایش  بیماران  این  داروهای 
برخی  به  پاسخ  در  جهانپور  کیانوش  سپید،  گزارش  به 
اخبار مبنی بر افزایش قیمت داروهای بیماران ام اس و عدم 
حمایت دولت و مسئوالن از این بیماران، ضمن تکذیب موارد 
مطرح شده، گفت: »داروهای این بیماران بیشتر تولید داخل 

پایه هستند.« بیمه های  بوده و تحت پوشش 
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی افزود: 
بازار  از  کمی  درصد  وارداتی  و  خارجی  برند  »داروهای 
شده  مطرح  قیمت  افزایش  لذا  دارند،  اختیار  در  را  دارویی 

ندارد.« واقعیت 

رئیس انجمن تغذیه خبر داد

برگزاری سومین کنگره بین المللی 
تغذیه ایران

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره داخلی تغذیه ایران 
از 28 تا 3۰ آذرماه در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.
به گزارش سپید، جالل الدین میرزای رزاز، رئیس انجمن تغذیه 
پانزدهمین  بین المللی و  اینکه سومین کنگره  به  اشاره  با  ایران 
کنگره داخلی تغذیه ایران مهم ترین رخداد علمی دوساالنه حوزه 
به همت  امسال  تغذیه محسوب می شود، گفت: »کنگره  علوم 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
انجمن تغذیه ایران و انجمن علمی تغذیه ایران برگزار می شود.«
برای  پایدار  »تغذیه  عنوان  با  امسال  »کنگره  داد:  ادامه  وی 
زندگی شاد و فعال« در سطح بین المللی برگزار می شود که ضمن 
برگزاری این کنگره شاهد یک رخداد بزرگ علمی با رویکرد 
جدید به زندگی خواهیم بود؛ چراکه تأثیرپذیری زندگی به لحاظ 
چگونگی تغذیه شاید برای اولین بار در این سطح مطرح می شود.«
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
میرزای رزاز هدف از برگزاری کنگره مذکور را معرفی آخرین 
دستاوردهای پزشکی و تبادل نظر میان استادان دانشگاه های داخلی 
و خارجی دانست و افزود: »این رویداد، فرصت مناسبی است 
تا متخصصان علم تغذیه در ایران با آخرین تحوالت این حوزه 
و صنعت آشنا شوند و ارتباط خود را با پیشگامان علم تغذیه و 

سیاست گذاران این حوزه در کشور، مستحکم تر کنند.«
وی با اشاره به اینکه ترویج دیدگاه های جدید و فرهنگ سازی 
مردمی نیز یکی دیگر از اهداف این کنگره است، یادآور شد: »در 
نگاه اول ماهیت علمی و پژوهشی این کنگره دوساالنه مدنظر 
است که دستاوردهای جدید علمی در سطح جهانی مطرح و به 
چالش کشیده می شود تا به علم روز نزدیک تر شود. ولی در کنار 
این هدف توجه به زندگی شاد و فعال مردمی و بسترسازی تحول 
زندگی بر پایه تغییر افکار و به سمت لذت بردن از زندگی نیز 
هدف است. بدین طریق شاهد حصول تالش هایمان در غالب 
کنگره ای که حاصل ماه ها تحقیق و پژوهش، برنامه ریزی، صرف 

وقت و انرژی است، خواهیم بود.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص 
کارخانه   2 در  پفک  تولید  بر  مبنی  خبری 
»در حال  دام گفت:  از خوراک  استفاده  با 
بررسی هستیم تا اطالعات الزم را دراین باره 

به دست بیاوریم.«
به گزارش سپید به نقل از ایلنا، کیانوش 
جهانپور درباره خبری مبنی بر تولید پفک 
در 2 کارخانه با خوراک دام گفت: »اخیراً 

به نقل از جهاد کشاورزی چنین خبری 
اعالم شده است و ادعا می شود؛ ذرت های 
تراریخته که برای خوراک دام به کشور 
وارد شده بود، توسط دو کارخانه برای 

تولید پفک استفاده شده  است.«
در  نیز  »کارشناسان  داد:  ادامه  وی 
تا صحت و سقم  حال بررسی هستند 
اطالعات  و  دریابند  را  موضوع  این 

این خصوص  بررسی ها در  پایان  از  بیاورند و پس  به دست  را  الزم 
اطالع رسانی خواهد شد.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سازمان غذا و دارو و سازمان 
استاندارد به طور مداوم نظارت های خود را بر تولیدات این کارخانه ها 
انجام می دهند، تصریح کرد: »خیلی مواد ممکن است هم خوراک دام و 
هم خوراک انسان باشد، از همین رو باید بررسی کنیم که آیا آنچه مورد 
استفاده قرار گرفته فرآورده خاصی بوده که فقط برای خوراک دام در 

نظر گرفته می شده یا خیر.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

تولید پفک از خوراک دام در دست بررسی است


