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                                       معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم رونمايی از داروی درمان سندرم نارسايي تنفسي نوزادان عنوان کرد؛

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
گفت: »امسال تمرکز جدی در بحث 
که  داشته ایم  بیوتک  داروهای  تولید 
مجموع سه درصد داروهای وارداتی 
که حدود  دارویی  اولیه  مواد  کل  و 
را  دارند  ارزبری  دالر  میلیون   ۷00

پوشش می  دهد.«
معاون  حضور  با  سپید،  گزارش  به 
رئیس جمهور،  فناوري  و  علمي 
رئیس سازمان غذا و دارو و رئیس 
داروي  از  امام  فرمان  اجرایي  ستاد 
هاي تک »برکسورف« که برای درمان 
سندرم نارسایي تنفسي نوزادان است، 

رونمایي شد.

تمرکز جدی برای تولید 
داروهای بیوتک در کشور

سورنا ستاری، معاون علمي و فناوري 
اظهار  مراسم  این  در  رئیس جمهور 
داشت: »تولید داروها به یک اکوسیستم 
تا در آن محققی که  نیاز دارد  قوی 
کار پژوهش انجام می دهد، بتواند به 
که  شتاب دهنده  ای  و  سرمایه گذار 
تجاری سازی  را  پژوهش  خروجی 
می  کند، وصل شود. بنابراین از طریق 
این اکوسیستم می  توان سرمایه و پول 

بخش خصوصی را به حوزه پژوهش تزریق کرد. لذا 
باید بپذیریم که با اعتبارات دولتی نمی  توان محصول 
تولید کرد و این پول باید صرف توسعه زیرساخت ها 

در حوزه  های مختلف شود.«
از سخنان خود در خصوص  دیگری  در بخش  وی 
وضعیت تأمین غذا، گفت: »در سال جاری در مورد 
داروهای بیوتک و مواد اولیه دارویی برنامه ریزی های 
جدی در دستور کار داریم، اما در حوزه غذا که حوزه ای 
استراتژیک است، اگر نتوانیم نیازهای غذایی جامعه 
و  آمده  وجود  به  بیشتری  مشکالت  کنیم،  فراهم  را 

اقدامات مثبت ما راه به جایی نخواهد برد.«
غذا  دانش  حوزه  در  کشور  اینکه  بیان  با  ستاری 
تصور  »ما  کرد:  تصریح  دارد،  جدی   وابستگی های 
برای  اما  هستیم،  مرغ  و  گوشت  تولیدکننده  می کنیم 
ما خطوط مونتاژ تعریف کرده  اند و اغلب مایحتاج این 
صنایع از جوجه یک روزه گرفته تا غذا و ملزومات 

آن، وارداتی است.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 
»در حال حاضر بیشترین واردات ما کنجاله و سویا 
شرایط  در  ازاین رو  دارد؛  زیادی  ارزبری  که  است 
دامداری  ها  و  مرغداری  توسعه دهنده  فقط  ما  فعلی 
هستیم و بخش اصلی ماجرا که حوزه دانشی است و 
ارزش افزوده زیادی دارد، کاماًل مغفول مانده است.«

ستاری اضافه کرد: »اخیراً تمامی شرکت  هایی که در 
حوزه بیوتک انسانی فعالیت دارند، تشویق می شوند تا 
وارد حوزه دام و طیور و آبزیان شوند؛ چراکه حوزه  ای 
است که ارزش افزوده زیادی داشته و نیاز روز کشور 

محسوب می شود.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تأکید کرد: »در 
داروهای  تولید  بحث  در  تمرکز جدی  جاری،  سال 
بیوتک داشته ایم که مجموع سه درصد داروهای وارداتی 
و کل مواد اولیه دارویی که حدود ۷00 میلیون دالر 
ارزبری دارند را پوشش می  دهد. البته در حوزه بیوتک 
شرکت  های توانمند و قوی داریم و باید از آنها حمایت 
کنیم تا مسیر توسعه کشور در شرایط فعلی هموار شود.«

دشمن تأمین دارو را هدف گرفته است
محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو نیز در 
مراسم رونمایی از داروی درمان زجر تنفسی نوزادان، 
گفت: »تولید این دارو جزو آرزوهای ما بود و همه 
ما آرزو داشتیم که بتوانیم روزی این محصول را در 
کشورمان تولید کنیم و از دوران دانشجویی تولید آن 

برایمان مانند یک رؤیا بود.«
وی با بیان اینکه این دارو یک داروی معمولی و عادی 
نیست و به دانش فنی بسیار باالیی نیاز دارد، افزود: 
»در کشور در این زمینه یک کار تیمی چندوجهی اتفاق 
افتاد. تولید این دارو از یک حرکت دانشجویی آغاز شد 

و سپس ستاد اجرایی فرمان امام نیز کمک کردند و با 
کمک دست اندرکاران صنعت این محصول تولید شد.«
شانه ساز ادامه داد: »باید توجه کرد که این محصول 
سالیانه حدود 4.5 تا پنج میلیون دالر ارزبری داشته است، 
اما اصاًل ارزبری این محصول با اهمیت استراتژیک و 
حیاتی که برای گروه هدف و بیماران دارد، قابل مقایسه 
کوچکی  عدد  هم  ارزبری  میزان  این  اگرچه  نیست. 
نیست، اما اهمیت تولید آن برای بیماران بسیار بیش 

از ابعاد اقتصادی آن است.«
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: »در حال حاضر 
در شرایطی هستیم که دشمن به صورت هدفمند داروی 
ما را نشانه گرفته است. به عنوان کسی که درگیر تهیه 
نیازهای دارویی هستم، اعالم  می کنم که  ارز و رفع 
در  ما  که  بوده  این  دشمن  برنامه ریزی  حتم  به طور 
زمینه تأمین دارو با چالش و کمبودهای جدی مواجه 
شویم. کمبود داروهایی مانند دارویی که امروز رونمایی 
به شدت  ازجمله داروهایی هستند که می توانند  شد، 
عواطف و افکار عمومی را تحریک کرده و منجر به 
نارضایتی عمومی شوند. بر همین اساس می گویم که 
ارزش تولید این دارو از مسائل اقتصادی آن و ارزبری 
باالیش مهم تر و بیشتر است. امروز دشمنان ما با کمال 
وقاحت تأمین دارو را در کشور هدف قرار داده اند و 
مشخصًا کمپانی هایی که سال ها با ما کار می کردند را 
تحت فشار قرار داده اند تا به ما مواد اولیه دارویی را 

ندهند.« شانه ساز تأکید کرد: »اگر این 
پتانسیل و ظرفیت تولید داخل نبود، 
بودیم و  در حوزه دارو ضربه پذیر 
این موضوع می توانست آرمان های 
عالی انقالب ما را به چالش بکشد، 
اما ماحصل آنچه در سال های بعد 
از انقالب از سوی محققین مختلف 
شکل گرفت، این شد که امروز سر 
باال  دشمن  جلوی  را  گردنمان  و 
داروهای  می توانیم  و  می گیریم 

مورد نیازمان را تولید کنیم.«
شانه ساز با بیان اینکه هر دارویی که 
در کشور ما مورد نیاز باشد، محققین 
ما در رشته های مختلف می توانند آن 
را ظرف دو سال برنامه ریزی و تولید 
کنند، گفت: »البته این ادعای بزرگی 
است، اما من به عنوان کسی که سه 
دهه در حوزه دارو فعالیت کرده ام، 
این موضوع را با طیب خاطر به مردم 
می گویم. تحریم ها انگیزه های ما را 
مضاعف کرده و همتمان را هم عالی تر 
کرده است. امروز با کمک معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( گام های 
اساسی را برای افزایش تولید مواد 
اولیه در داخل برنامه ریزی می کنیم.«
وی افزود: »امروز 9۷ درصد از داروهای مورد نیاز ما 
در کشور تولید می شوند که از نظر من این رقم 99 
درصد است؛ چراکه دو درصد هم داروهای وارداتی 
هستند که مشابه تولید داخلشان هم وجود دارد. بنابراین 
از نظر عددی می توانیم 99 درصد از داروهای مورد 
باید در زمینه  نیازمان را در کشور تأمین کنیم. حال 
حال  در  که  کنیم  برنامه ریزی  هم  اولیه  مواد  تأمین 
حاضر حدود ۶0 الی ۶5 درصدشان در کشور تولید 
می شود و با برنامه ریزی هایی که انجام شده امیدواریم 
نیازمان را مانند  اولیه مورد  بتوانیم میزان تولید مواد 
هم  زمینه  این  در  تا  دهیم  افزایش  کشور  در  دارو 

آسیب پذیری مان را کمتر کنیم.«
شانه ساز ادامه داد: »با این روند مطمئن هستیم که نه تنها 
زمینه  در  بلکه  می دهیم،  کاهش  را  کشور  ارزی  نیاز 
صادرات هم می توانیم گام های بلندی را برداریم. اگر 
این توان در سال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
توسط محققین خصوصًا شرکت های دانش بنیان اتفاق 
نیفتاده بود، اکنون دچار مشکل می شدیم و مجبور بودیم 
برای واردات داروهای مورد نیازمان به سبک قبل از 
انقالب حدود 45 میلیارد دالر صرف کنیم تا بتوانیم 
درحالی که  کنیم.  تأمین  را  کشور  نیاز  مورد  داروی 
باوجود وضعیت فروش نفت و بودجه کشور عماًل 

این موضوع یک امر محال و غیرممکن است.«

اخبــار

رئیس اداره کنترل سرطان وزارت بهداشت تشریح کرد؛

آخرین وضعیت تولید 
واکسن سرطان دهانه رحم

رئیس اداره کنترل سرطان وزارت بهداشت ضمن تأکید بر لزوم 
پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان ها در جهت درمان مؤثر و 
 ،HPV همچنین اقدامات انجام شده در این زمینه، درباره واکسن
تولید داخلی آن و امکان اضافه شدن آن به شبکه واکسیناسیون 

کشوری توضیحاتی داد.
به گزارش سپید، علی قنبری مطلق در  گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به آمار بروز سرطان ها در کشور و اقدامات انجام شده در جهت 
گفت:  بیماری،  این  مؤثر  درمان  همچنین  و  به موقع  تشخیص 
»سال گذشته از مجموع 13۷ مرکز تشخیص زودرس سرطان 
در کشور، ۷5 مرکز افتتاح شد و در حال تکمیل سایر مراکز 
با محدودیت های کمبود بودجه  هستیم. هرچند در این زمینه 
به  سریع تر  نیز  باقی مانده  مراکز  امیدواریم  اما  بودیم،  روبه رو 

چرخه ارائه خدمات اضافه شوند.«
وی به اقدامات مثبتی که در حوزه شناسایی سرطان دهانه رحم 
انجام شده اشاره کرد و افزود: »راهبردهای مختلفی برای شناسایی 
زودهنگام سرطان دهانه رحم داشتیم که یکی از آنها افزایش 
آگاهی عمومی بود. این بدان معناست که عوامل خطر سرطان 
افراد  دهانه رحم که مهم ترین آن ویروس )HPV( است در 
پویش های  برگزاری  قالب  در  موضوع  این  که  شناسایی شود 

فصلی در حال انجام است.«
قنبری مطلق ادامه داد: »تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم با 
تست دقیق تر HPV به صورت پایلوت در توسعه برنامه کشوری 
در دست اقدام است و در نظر داریم در 50 هزار نفر از افراد 
تشخیص  روش  از  پزشکی  علوم  دانشگاه  هر  پوشش  تحت 

زودهنگام تست HPV استفاده کنیم.«
رئیس اداره کنترل سرطان وزارت بهداشت موضوع مهم بعدی 
در زمینه پیشگیری از این بیماری را تولید واکسن عنوان کرد و 
افزود: »در حال حاضر مراحل تولید واکسن HPV و کارآزمایی 
بالینی آن برای اثربخشی نمونه داخلی در حال انجام است و 
در صورت موافقت کمیته واکسیناسیون و بهبود شرایط برای 
تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم ظرف یک تا دو سال 
آینده، نمونه ایرانی این واکسن به شبکه واکسیناسیون کشوری 

با قیمت ارزان تر اضافه خواهد شد.«

درخواست ۱۱ کشور از ایران 
درمان  داروی  خرید  برای 

سندروم تنفسی نوزادان
 مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدکننده داروی درمان سندروم 
است  زیاد  میزانی  به  دارو  این  به  »نیاز  نوزادان گفت:  تنفسی 
این  تولیدی  مراحل  خبر  انتشار  از  سال  یک  از  کمتر  در  که 
دارو، حدود 11 کشور خارجی برای خرید این دارو از ایران 

درخواست داشته اند.«
به گزارش سپید به نقل از  ایسنا، احمد عاصمی نیا افزود: »برروی 
داروی برکسورف  )اولین سورفکتانت ریوی نوزادان تولید شده 
در ایران( هفت سال کار تحقیقاتی، آزمایشگاهی و پایلوت انجام 
گرفته و صنعتی شده، آزمایش های بالینی و مطالعات حیوانی نیز 
در خصوص این داروی تولیدی اعمال شده است.« وی ادامه 
داد: »نمونه داروی برکسورف به خارج از کشور ازجمله آلمان 
و انگلیس ارسال شده است و در آزمایشگاه های معتبر بین المللی 
مرجع تست و تاییدیه ها اخذ شده است، به همین دلیل دارویی 
کامال موثر است.« عاصمی نیا خاطرنشان کرد: »این دارو در حال 
حاضر در خصوص صدها بیمار استفاده شده و در داروخانه ها 
توزیع می شود و نتیجه   های کامال اثربخش و خوبی داشته است.«
عاصمی نیا گفت: »نیاز به این دارو به میزانی زیاد است که در 
کمتر از یک سال از انتشار خبر مراحل تولیدی این دارو حدود 
11 کشور خارجی برای این دارو از ایران درخواست صادرات 
داشته اند؛ با چند شرکت در خصوص صادرات داروی برکسورف 
به خارج از کشور اخذ قرارداد شده است و بزودی شاهد صادرات 
این دارو خواهیم بود.«  مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدکننده 
داروی درمان سندروم تنفسی نوزادان تصریح کرد: »برکسورف 
دارویی خیلی پیچیده و شامل چند داروی موثره است که در 
درون آن وجود دارد؛ این پنج داروی درونی برکسورف باید در 
حد و میزان مورد نیاز استفاده شود و تکنیک های خاص برای 
استفاده از این داروهای موثره درونی برکسورف که در کاهش 

کشش ریه نوزادان موثر است، اعمال می شود.«

صرفه جویی 700 میلیون دالری با تولید داروهای بیوتک

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت با ارائه 
توضیحاتی در خصوص دالیل کمبود داروهای روان درمانی، گفت: 

»مشکل کمبود این داروها تا پایان شهریورماه برطرف می شود.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور افزود: »داروهای مختلف به طور 
دوره ای دچار کمبود مقطعی می شوند که ممکن است به علت کمبود 
مواد اولیه و... باشد ولی با تولیدهای مختلفی که در شرکت ها صورت 
می گیرد پیش بینی می شود تا 9 ماه آینده کمبود این داروهای خاص 
را برطرف کنیم.« وی ادامه داد: »از بین تمام داروها تقریبًا ۲ مورد به 
داروهای روان درمانی برمی گردد که عمده مشکل این حوزه اختالل 
در ارسال ارز و ورود مواد اولیه  بوده است.« جهانپور اضافه کرد: 
»در حال حاضر برای برخی داروها واردات فوریتی در دستورکار 
تا  البته  شود.  میان مدت  تأمین  بیماران  برای  داروها  تا  گرفته  قرار 
ورود  روان درمانی،  داروهای  تخصصی  حوزه  در  شهریورماه  آخر 
مواد اولیه و ثبت سفارشات و... صورت می گیرد و حتی پیش بینی 

شده که ذخیره سازی تا 9 ماه آینده انجام شود.« جهانپور در رابطه با 
خودتحریمی از طریق شرکت های دارویی گفت: »برخی داروهایی که 
تولید داخلشان با تأخیر صورت گیرد، اقدام به واردات برند خارجی 
خواهیم کرد و با قیمت 50 برابر بیشتر هم حتی تهیه می شود.« وی با 
بیان اینکه در تالش هستیم تمهیداتی برای مواقع اضطرار داشته باشیم، 
افزود: »این مشکالت هم از طریق قرارگاه تأمین دارو و تجهیزات 

و هم مستقیمًا از طریق سازمان غذا و دارو پیگیری خواهد شد.«
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت در برنامه 
رادیویی » تهران کلینیک« در خصوص تولید داروهای داخلی نیز گفت: 
»در حال حاضر حدود ۶۷ درصد ماده اولیه داروها در کشور تأمین 
می شود و ما این مقدار را تا 85 درصد افزایش خواهیم داد؛ بنابراین 
تحریم به جای اینکه تهدیدی برای ما باشد به فرصتی تبدیل شده 
که می توانیم از قبل آن همکاری شرکت های دانش بنیان و اساتید از 

فناوری داخلی استفاده کنیم.«

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت پاسخ داد

 دالیل کمبود داروهای روان درمانی در کشور

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: »طی 
یک دهه گذشته میزان ایزومر ترانس روغن های خوراکی از سقف 58 

به ۲ درصد کاهش یافته است.«
به گزارش سپید، وحید مفید افزود: »با تجزیه  و تحلیل بار بیماری ها و 
هزینه های کمرشکن نظام سالمت مشاهده می کنیم که ریشه اصلی اکثر 
آن ها، بیماری های غیر واگیر هستند و یکی از علل اصلی آن به بیماری های 

مرتبط با تغذیه نامناسب بازمی گردد.«

وی تصریح کرد: »برنامه هایی که در چند سال گذشته برای اصالح الگوی 
کشور  در  دی  ویتامین  اسیدفولیک  آهن،  ید،  کمبود  قبیل  از  تغذیه ای 
مطلوبی  نتایج  شد،  دنبال  غذایی  فرآورده های  غنی سازی  با  و  اجرایی 
داشت، درحالی که اگر این اقدامات پیشگیرانه انجام نمی شد اآلن عالوه بر 
عوارض آن با هزینه های کمرشکن درمانی این بیماری ها نیز مواجه بودیم.«
 مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو بابیان اینکه 
ایزومر ترانس روغن های خوراکی در اوایل دهه 80 تا حدود 58 درصد 

بود، اظهار کرد: »میزان تمام اسیدهای چرب ترانس و اشباع روغن ها 
در سطح باالیی قرار داشت اما با اقدامات صورت گرفته در این سال ها 
میزان ایزومر ترانس به کمتر از ۲ درصد رسیده است که دستاورد بزرگی 

محسوب می شود.«
مفید با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی در حوزه سالمت، عنوان کرد: »با 
سیاست گذاری مناسب و همکاری صاحبان صنایع می توانیم با تغییرات 

مثبت نتایج خوبی در حوزه فرآورده های غذایی ایجاد می شود.«

کاهش 56 درصدی ایزومر ترانس در روغن های خوراکی


