
3
شماره 1476 26 تیر 1398

پاسخ مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر به اظهارات رئیس انجمن داروسازان:

جمعیت  پزشکی  تدارکات  سازمان  مدیرعامل 
هالل احمر در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن 
داروسازان گفت: »همه داروخانه های هالل احمر 
در سراسر کشور دارای پروانه از وزارت بهداشت 
بنابراین اینکه ادعا بشود که هالل احمر  هستند؛ 
خالف اساسنامه فعالیت می کند و کارش غیرقانونی 
است با پروانه  داروخانه های جمعیت هالل احمر 

در تناقض است.«
به گزارش سپید، علی فرجی در گفت وگو با ایلنا 
درباره درخواست انجمن داروسازان برای توقف 
فعالیت باجه های داروفروشی هالل احمر، گفت: 
»نگاه به بخش خصوصی یک سیاست بسیار معقولی 
است که در کشور وجود دارد و باید از این بخش 
حمایت شود، در بخش توزیع نیز یکی از برنامه های 
ما در هالل احمر حمایت از بخش خصوصی است.«
وی ادامه داد: »از زمانی که این نگاه برای حمایت از 
بخش خصوصی ایجاد شده است، ما داروخانه های 
هالل احمر را نه توسعه و نه افزایش داده ایم. همه 
داروخانه های هالل احمر در سراسر کشور دارای 
پروانه از وزارت بهداشت هستند؛ بنابراین اینکه 

ادعا بشود که هالل احمر خالف اساسنامه فعالیت می کند 
و کارش غیرقانونی است با پروانه  داروخانه های جمعیت 

هالل احمر در تناقض است.«
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی خاطرنشان کرد: »تا 
جایی که من اطالع دارم، داروخانه هایی که زیرمجموعه 
سازمان ما هستند، پروانه شان منوط به شرایط جنگی و 
بحران نیست بلکه پروانه برای فعالیت طبیعی داروخانه ها 

در تمام روزهای سال است.«
فرجی تصریح کرد: »شأن ما در داروخانه های هالل احمر 
رقابت با بخش خصوصی نیست، داروخانه های هالل احمر 
سال های سال است که معتمد مردم بوده و مردم عمومًا 
داروخانه ها  این  به  داروهای خاص خود  تأمین  برای 

مراجعه کرده و به صورت بیمه ای داروهای خود را تهیه 
می کنند.« وی افزود: »بسیاری از داروخانه های خصوصی در 
سطح کشور به دالیل مختلف ازجمله بازگشت دیرهنگام 
سرمایه از طریق بیمه ها که البته برای بخش خصوصی 
نیز معقول است، عالقه ای ندارند دارو را با دفترچه بیمه 
به مردم بدهند، اما داروخانه های هالل احمر با فراغ بال 
این کار را انجام می دهند و این ریسک سرمایه گذاری 
را می پذیرند؛ بنابراین این دو بازار مختلف است چراکه 
بسیاری از داروخانه های بخش خصوصی همان طور که 
گفتم به دلیل شرایط بازپرداخت بیمه معموالً عالقه ای 
به پذیرش داروهای بیمه ای نداشته تا چندین ماه بعد 

پول آن را از بیمه دریافت کنند.«

قصد ایجاد داروخانه جدید نداریم
وی درباره ایجاد باجه های فروش دارو در شهر آمل توسط 
هالل احمر ادامه داد: »جمعیت هالل احمر سال هاست 
درخواستی برای ایجاد داروخانه جدید ارائه نکرده است. 
ما در داروخانه زیرمجموعه سازمان تدارکات پزشکی 
هالل احمر هیچ باجه ای نداریم اگر در جایی در کشور 
باجه فروش دارو بدون پروانه ایجاد شده باشد، من از 
آن مطلع نیستم و باید از معاونت درمان و توان بخشی 
جمعیت هالل احمر پیگیر شوید؛ اما اگر در یک نقطه از 
کشور باجه دارو فروشی بدون پروانه باشد این قطعًا کار 
غیرقانونی است و ما آن را نمی پذیریم اما من اطالعی 

در خصوص این باجه ها ندارم.«

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی تصریح 
در سطح  دارو  قیمت  قانون  اساس  »بر  کرد: 
تعیین  دارو  و  غذا  سازمان  توسط  کشور 
می شود و کسی نمی تواند پایین تر یا باالتر از 
آن قیمت دارو بفروشد. در اساسنامه جمعیت 
برای جمعیت  اقتصادی  بازوهای  هالل احمر 
بازوهای  این  از  تعریف شده است که یکی 
هالل احمر  جمعیت  داروخانه های  اقتصادی 
اگر  هالل احمر  داروخانه های  یعنی  است، 
سودی داشته باشند این سود در اختیار جمعیت 
برای اقدامات بشردوستانه قرار می گیرد. ما در 
راستای حمایت از بخش خصوصی، عالقه ای 
برای افزایش داروخانه ها نداریم و به عبارتی 
افزایش  به  لزومی  که  هستیم  موافق  هم  ما 
موجود  داروخانه های  اما  نداریم،  داروخانه 
هالل احمر نیز همه قانونی هستند و مشکلی 
برای فعالیت آنها وجود ندارد.« فرجی درباره 
فعالیت داروخانه های جمعیت هالل احمر نیز 
گفت: »سیاست سازمان غذا و دارو از گذشته 
برای  استان  مرکز  در  که  است  بوده  این  بر 
فعالیت داروخانه های هالل احمر مجوز ارائه دهد البته 
در تهران دو الی سه داروخانه داریم که فعالیت آنها 
اما در استان ها برای  مربوط به سال ها پیش می شود، 
حمایت از بخش خصوصی سازمان غذا و دارو به غیر 
از مرکز استان در شهرستان دیگری به جمعیت مجوز 
راه اندازی داروخانه نمی دهد اگر ضرورتی برای ایجاد 
داروخانه های هالل احمر در شهرستانی باشد و سازمان 
غذا و دارو به این ضرورت برسد ما آمادگی داریم که 
داروخانه تأسیس کنیم اما باز هم تأکید می کنم چون 
است مجوز  از بخش خصوصی  بر حمایت  سیاست 
جدیدی به جمعیت هالل احمر برای تأسیس داروخانه 

داده نمی شود.«

اخبــار

رئیس گروه داروی دفتر خدمات تخصصی بیمه سالمت:

21 هزار بیمار ام اس داروهای 
تخصصی دریافت کردند

رئیس گروه دارو دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سالمت 
داروهای  ام اس  بیمار   679 و  هزار   21  ،97 سال  »در  گفت: 
تخصصی خود را دریافت کردند که 7 درصد از تعداد کل این 

بیماران از داروهای وارداتی استفاده کردند.«
با  آی هینا،  با  گفت وگو  در  نوشین جزایری  سپید،  گزارش  به 
اینکه در حال حاضر 17 قلم دوز داروی تخصصی  به  اشاره 
»بیماران  بیمه سالمت است گفت:  ام اس تحت پوش  بیماران 
ام اس عالوه بر داروهای تخصصی بسته خدمتی MS می توانند 
از سایر داروهای تحت پوشش بیمه نیز همانند سایر بیمه شدگان 

طبق ضوابط ابالغی سازمان بهره مند شوند.«
وی ادامه داد: »هزینه کرد سازمان بیمه سالمت بابت داروهای 
و  و هشتصد  هزار  بالغ بر   ،97 ارسال  بسته خدمتی  تخصصی 
پنجاه وسه میلیارد ریال بوده که 238 میلیارد از این مبلغ مربوط 
به داروهای وارداتی است، به عبارت دیگر داروهای وارداتی حدود 
13 درصد از مجموع هزینه داروهای تخصصی این بیماران را 

به خود اختصاص داده است.«
رئیس گروه دارو دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سالمت 
تصریح کرد: »فرانشیز تمام داروهای تخصصی بیماران ام اس بین 
5 تا 10 درصد است، به استثنای 3 قلم که از فرانشیز 40 درصد 
برخوردار هستند. این 3 قلم وارداتی بوده و هم زمان نوع تولید 
داخل این داروها نیز موجود و با فرانشیز 5 درصد تحت پوشش 
بیمه است و بیمه شدگان می توانند در صورت تمایل، نوع تولید 
داخل این داروها را با فرانشیز 5 درصد و یا نوع وارداتی را با 

فرانشیز 40 درصد دریافت کنند.«
جزایری تأکید کرد: »بسته خدمتی بیماران ام اس بر اساس مصوبات 
ابالغی از سوی شورای عالی بیمه به همراه بیماری های خاص 
تعیین شده و سازمان بیمه سالمت موظف به اجرای آن است.« 
وی با اشاره به اینکه بیمه در خصوص پوشش داروها باید بر 
اساس ضوابط قانونی عمل کند گفت: »پوشش داروها بر اساس 
نوع ژنریک انجام می شود، بنابراین بر اساس مصوبه شورای عالی 
بیمه پوشش داروهای وارداتی بیماران خاص با تثبیت قیمت در 

تعهد تا پایان برنامه ششم توسعه تداوم می یابد.«

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت خبر داد

اجرای برنامه عملیاتی بهبود 
تغذیه در هشت استان

»بر  بهداشت گفت:  تغذیه جامعه وزارت  بهبود  دفتر  مدیرکل 
دارای  که  استان کشور  تغذیه، هشت  بهبود  برنامه های  اساس 
نیز یکی  بلوچستان  استان سیستان و  ناامنی غذایی هستند که 
بهبود  عملیاتی  برنامه ریزی  اولویت  در  است،  استان ها  این  از 

تغذیه هستند.«
به گزارش سپید، زهرا عبدالهی در سفر به زاهدان و در بازدید از 
مراکز خدمات جامع سالمت، آموزش های کارشناسی به زبان های 
بومی و محلی را از بهترین تکنیک های ارتقای سواد تغذیه ای 
در کشور عنوان کرد و گفت: »تکنیک های آموزشی کارشناسان 
تغذیه با زبان های محلی در استان سیستان و بلوچستان الگویی 

کشوری است.«
وی با اشاره به اینکه مصرف شکر و غذاهای پرچرب به عنوان دو 
الگوی غذایی نامناسب در ایران رواج بیشتری دارد، خاطرنشان 
کرد: »برخی از الگوهای نامناسب غذایی مردم، مهم ترین عامل 
خطر ابتال به بیماری هایی نظیر دیابت، بیماری های قلبی-عروقی، 

سرطان ها، فشارخون، قند خون و چاقی و اضافه وزن است.«
عبدالهی ادامه داد: »تا 30 درصد انرژی مورد نیاز روزانه بدن 
باید از چربی ها تأمین شود و دریافت بیش از این مقدار چربی، 
منجر به اضافه وزن، چاقی و حرکت کردن به سمت بیماری ها 

و ریسک فاکتورهای بیماری زا خواهد شد.«
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تصریح کرد: 
»بر اساس برنامه های بهبود تغذیه، هشت استان کشور که دارای 
نیز یکی  بلوچستان  استان سیستان و  ناامنی غذایی هستند که 
بهبود  عملیاتی  برنامه ریزی  اولویت  در  است،  استان ها  این  از 

تغذیه هستند.«
عبدالهی تأکید کرد: »برخی از بیماری های غیر واگیر که در این 
استان ها رایج است، به دلیل رژیم غذایی نامناسب شیوع پیدا 
کرده و بر اساس سند بهبود تغذیه ایران، تمامی مراجعین به مراکز 
خدمات جامع سالمت، باید خدمات مشاوره را از کارشناسان 

تغذیه مستقر در مراکز دریافت کنند.«
بنابر اعالم وبدا، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
در ادامه افزود: »در حال حاضر بیماری های غیرواگیر مهم ترین 
عامل مرگ ومیر در کشور است و الگوی نامناسب غذایی مردم، 
مهم ترین عامل خطر ابتال به بیماری هایی نظیر دیابت، بیماری های 
قلبی-عروقی، سرطان ها، فشارخون، قند خون و چاقی و اضافه وزن 
است.« عبدالهی افزود: »امروزه با مصرف تنقالت، غذای فوری 
و تغییر سبک زندگی مردم، مقادیر بیشتری از چربی، نمک و 

قند وارد بدن انسان می شود.«

داروخانه های هالل  از وزارت بهداشت پروانه دارند

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری از تولید 8 واکسن انسانی و 17 واکسن دام و طیور در 
داروی   50 میان  از  آن  بر  »عالوه  گفت:  و  داد  خبر  جاری  سال 
زیست فناوری اقتصادی که در دنیا تولید می شود، دانش فنی 30 قلم 
از این نوع داروها در کشور وجود دارد و دانش فنی داروهایی که در 
کشور وجود ندارد، مربوط به درمان بیماری های صعب العالج مانند 
سرطان ها، روماتیسم ها و بیماری های التهابات روده و مغزی می شود.«

به گزارش سپید، مصطفی قانعی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه ما 
در خصوص تولید واکسن ضعف داریم و در تربیت نیروی انسانی 
متخصص در حوزه تولید واکسن اقدام مناسبی انجام نداده ایم، اظهار 
کرد: »ازاین رو کشور منحنی رو به رشدی در تولید واکسن نداشته 
در  زیست فناوری کشور  ارگان های  قدیمی ترین  درحالی که  است؛ 

حوزه واکسن بوده است.«
و  کرد  توصیف  افتخارآمیز  را  دارو  تولید  در  کشور  وی وضعیت 
یادآور شد: »در حال حاضر مطالبات جدی برای تولید واکسن از 
ما شده و ما در حال برنامه ریزی بر اساس مدل های موفق قبلی در 

تولید دارو هستیم.«
قانعی، همکاری مؤسسات دولتی در این حوزه را ضروری دانست 
و ادامه داد: »به طور نمونه وزارت جهاد کشاورزی به صورت جدی 
وارد این حوزه شده و وزیر جهاد کشاورزی دستور داده است که 
امر  این  از  بیرون مؤسسه رازی شکل بگیرد و  تولید واکسن  باید 
عقب نشینی نکرده است؛ بنابراین با چنین وضعیتی ما در زمینه تولید 

واکسن با مشکلی مواجه نخواهیم شد.«
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با تأکید بر اینکه اگر این امر در سطوح 
خاطرنشان  بود،  خواهیم  موفق  قطعًا  بگیرد،  مدیریتی شکل  باالی 
کرد: »ذخیره دانشی در بخش دولتی و چابکی در بخش خصوصی 
است و کافی است ذخیره دانشی را در مدل شرکت دانش بنیانی که 
مجلس با قانون مترقی حمایت از شرکت های دانش بنیان تصویب 

کرده است، وارد کنیم.«

ایجاد شهر واکسن در کشور
قانعی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تولید واکسن، با تأکید 
بر اینکه در این زمینه به فکر ایجاد مجتمعی هستیم، یادآور شد: 
»در این مدل تالش داریم تا کل واکسن ها را یکجا و به صورت 
مجتمع تولید کنیم.« وی با بیان اینکه در گذشته به دنبال اجرای 
»شهر واکسن« بودیم، گفت: »در این مدل تمام فعاالن این عرصه 
در یکجا مستقر می شوند. این طرح باعث کاهش هزینه های تولید 
خواهد شد، ضمن آنکه ظرفیت های دانشی در کنار قرار می گیرند 

و کار علمی شکل می گیرد.«
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با اشاره به وضعیت تولید واکسن 
در کشور، خاطرنشان کرد: »از میان 18 واکسن انسانی، 8 مورد در 
داخل تولید می شود و مابقی وارداتی است، ولی در مورد واکسن های 
دامی درصدی از آنها در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی تولید می شود که این میزان تولید، تنها یک چهارم نیاز کشور 
زیرساخت های  منطقه  در  اینکه  بیان  با  می کند.« وی  برآورده  را 
تولید واکسن وجود ندارد، گفت: »اگر ایران با مدلی در این حوزه 

وارد شود، می تواند نیازهای منطقه را برآورد کند.«
قانعی با بیان اینکه ایده شهر واکسن در بخش دولتی ناموفق بود، 
افزود: »هرچند که در نامه نگاری های صورت گرفته در خصوص 
اجرای این طرح کسی مخالفت نکرد، ولی اجرای آن را در بخش 

خصوصی به پیش بردیم و موفق عمل کردیم.«
به گفته این فعال حوزه زیست فناوری تا پایان سال 98 در کشور 
8 واکسن انسانی، 17 واکسن دام و طیور، 50 ماده اولیه دارویی 
اقالم  این  تولید  با  شد.  خواهد  تولید  بیولوژیک  داروی   14 و 
کشور  در  ارزی  صرفه جویی  دالر  میلیون   375 حدود  دارویی، 
صورت می گیرد و برای 830 نفر نیز اشتغال ایجاد خواهد شد.

رتبه سوم ایران در حوزه داروی زیست فناوری در آسیا
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
زیستی  لحاظ  از  کشور  دارویی  سبد  در  اینکه  بیان  با  جمهوری 

حدود 21 قلم دارو داریم که محصول زیست فناوری است، گفت: 
»با این تعداد داروی زیست فناوری در آسیا رتبه سوم را داریم.«
ذکر  قلم   140 را  دنیا  در  تولیدشده  زیستی  داروی  تعداد  وی 
آن  قلم   50 تنها  داروی زیستی،  تعداد  این  »از  داد:  ادامه  و  کرد 
به عنوان مثال  ندارد.  اقتصادی  توجیه  آن  مابقی  و  است  اقتصادی 
دلیل  به  منطقه ای  مردم  برای  واکسنی  به  دسترسی  است  ممکن 
نداریم  نیازی  داروها  این  به  ما  ولی  باشد،  مهم  بیماری  شیوع 
ندارند،  باالیی  شیوع  کشور  در  که  بیماری هایی  زمینه  در  یا  و 
نیست و می توانیم آن ها  تولید واکسن آن ها در داخل  به  لزومی 

را به کشور وارد کنیم.«
 21 فنی  دانش  اقتصادی،  داروی  قلم   50 از  اینکه  بیان  با  قانعی 
قلم آن را در اختیار داریم و مابقی آن در لیست اولویت های ما 
قرار دارد، اضافه کرد: »زمانی که فراخوانی برای تولید این تعداد 
شرکت ها  شد،  منتشر  بودیم،  کرده  تهیه  که  لیستی  میان  از  دارو 
بر مبنای میزان فروش و بازار، اقالمی را انتخاب کردند؛ از این 
تعداد 20 قلم دارو برای تولید از سوی این شرکت ها، انتخاب و 
قرارداد آنها بسته شد، ضمن آنکه فناوری تعداد 10 قلم داروی 
شرکتی  هر  و  شد  رونمایی  ژن  پرسیس  شتاب دهنده  در  دیگر، 
فنی ها را خریداری  این دانش  تولید است، می تواند  به  مایل  که 
کند.« به گفته وی، با این وضعیت دانش فنی 30 داروی اقتصادی 
داروها  نوع  این  از  قلم   20 تنها  و  تولید شده  در کشور  زیستی 
این که  بیان  با  توسعه زیست فناوری  دبیر ستاد  است.  مانده  باقی 
ما  کنیم، هدف گذاری  این شتاب حرکت  با  آینده  3 سال  تا  اگر 
برای کسب رتبه اول در تولید داروهای زیست فناوری در آسیا 
تحقق  دنبال  به  می توانیم  آن  از  »بعد  افزود:  شد،  خواهد  محقق 
کسب 3 درصد از بازارهای بین المللی برویم. در این هدف گذاری 
باید به دنبال صادرات این محصوالت به سایر کشورها باشیم و 
امیدواریم تا آن زمان شرایط سیاسی به گونه ای شود که اهداف 

را در زمان کمتری محقق کنیم.«

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری خبر داد

تولید ۸ واکسن انسانی و 1۷ واکسن دامی جدید در سال جاری

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه داروی درمان سالک 
)گلوکانتیم( در دانشکده داروسازی این دانشگاه ساخته شده است، گفت: 
»مطالعات آزمایشگاهی آن انجام شده و در حال طی کردن فرایند آزمایش 
حیوانی است تا در صورت موفقیت آمیز بودن وارد مرحله تولید شود.«

 به گزارش سپید، طاهره چنگیز در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اینکه در 
حال مذاکره با یکی از کارخانه های داروسازی اصفهان برای تولید این 
دارو هستیم، اظهار امیدواری کرد: »در سال آینده تولید داخلی داروی 

گلوکانتیم را داشته باشیم.«

وی با بیان اینکه سال گذشته مشکل جدی در تأمین این دارو وجود 
داشت، خاطرنشان کرد: »این دارو توسط وزارت بهداشت سفارش داده 
می شود و توزیع آن فقط در مراکز بهداشتی انجام می گیرد.« رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه داروی گلوکانتیم سال گذشته 
از تولیدکننده دوم و نه اصلی آن، تأمین شد، تصریح کرد: »این موضوع 
باعث شد تا این دارو طی یک فراخوان جمع آوری شود و با توجه به 
پیک کشوری ابتال به سالک در سال گذشته با کمبود آن مواجه شدیم.«
چنگیز اضافه کرد: »امسال وزارت بهداشت این اطمینان را داده است که 

داروی گلوکانتیم به مقدار کافی به شرکت اصلی سفارش شد و مشکلی 
برای تأمین آن وجود نخواهد داشت.« رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با اشاره به اقدام های دیگر که امسال برای مقابله با بیماری سالک در 
استان انجام شده است، تأکید کرد: »هم افزایی همه دستگاه های اجرایی 
پایان  بیماری، ضروری است.« وی در  و عزم استانی برای کنترل این 
افزود: »این دانشگاه عملیات جونده کشی را در شهرستان های سالک 
خیز آغاز کرده و الزم است رعایت مسائل بهداشت فردی و جامعه نیز 

در اولویت قرار گیرد.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

داروی سالک در مرحله آزمایش حیوانی است


