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شماره 1529 1 آبان 1398

انتقاد تند نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای داروسازان از سیاست های دارویی وزارت بهداشت

سندیکای  هیئت مدیره  رئیس  نائب 
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران 
گفت: »ما به عنوان صنعت داروسازی از 
بانک مرکزی پرسیدیم که شما موافقید 
که تخصیص ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومانی 
ادامه یابد و آنها گفتند ما هم مخالف 
ادامه این روند هستیم ولی دولت تالش 
کرد تا به صنایع دارویی ارز داده شده 
است، اما آیا این ارز به حق داده شده 
است؟ به عدالت تقسیم شده است؟«
به گزارش سپید، نشست گفت وگوی 
سیاستی تأثیر آزادسازی نرخ ارز دارو 
در  عدالت  بر  پزشکی  ملزومات  و 
و  دارو  قیمت  محوریت  با  سالمت 
واردات  و  تولید  پزشکی،  ملزومات 
دارو و ملزومات پزشکی، هزینه های 
عموم  دسترسی  بیماران،  پرداختی 
مردم، محرومان و بیماران خاص به 
دارو و هزینه های سازمان های بیمه گر 
و سالمت با حضور موافقان و مخالفان 
تحقیقات  مرکز  همت  به  طرح  این 
در سالمت دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی تهران در 
ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران در روز 22 مهرماه برگزار شد.
در این نشست که ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت، 
دبیر و رئیس دبیرخانه شورای  اولیایی منش،  علیرضا 
عالی بیمه سالمت، احمد شیبانی، رئیس هیئت مدیره 
کبریایی زاده،  عباس  دارو،  صنایع  سندیکای صاحبان 
مرتضی  دارو،  صنایع  صاحبان  سندیکای  نایب رئیس 
خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع 
علمی  هیأت  عضو  مهدوی،  واعظ  محمدرضا  دارو، 
برارجانیان،  نیما  و  شاهد  دانشگاه  پزشکی  دانشکده 
رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی حضور داشتند.

عباس کبریایی زاده، از موافقان آزاد سازی نرخ ارز در 
صنعت دارو ضمن تشکر از فرصت ایجاد شده برای 
بحث و تبادل نظر در مورد آزادسازی نرخ ارز گفت: 
»باید با اصول علمی در مورد نرخ ارز در صنعت دارو 
صحبت و عمل شود. متأسفانه دولت هنوز به یک ساختار 

شفاف در اداره نظام سالمت کشور نرسیده است.«
وی افزود: »متأسفانه به دلیل ساختاری که دولت ایجاد 
کرده اعتماد به خود را مخدوش کرده و عملکردی که 
در گذشته داشته دولت را دچار بحران عدم اعتماد کرده 
است. این موضوع را در سال های اخیر به خصوص در 
طرح تحول سالمت شاهد بوده ایم. از طرفی دیگر رفتار 

عوام گرایانه دولت بر این عدم اعتماد افزوده است.«
به بخش  کبریایی زاده گفت: »دولت مدعی است که 
و  ندارد  واقعیت  این  اما  می دهد  دولتی  ارز  سالمت 

تولید  هزینه های  از  8۰ درصد  نیست.  بیش  شعاری 
دستمزد،  و  حقوق  می شود.  تأمین  آزاد  نرخ  با  دارو 
بسته بندی و…  مواد  مواد جانبی،  هزینه های جاری، 
تأمین می شوند و کمر صنعت  ارز آزاد  با نرخ  تمامًا 
دارو را شکسته اند. این ها را دولت کاماًل رها کرده و 
نه تنها ارز نیمایی به این بخش ها تعلق نمی گیرد بلکه 

دولت حتی به آنها نظری ندارد.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  رئیس  نائب 
در  »اولویت  کرد:  بیان  ایران  انسانی  داروهای 
سیاست گذاری نباید انتقال یارانه نابجا، غیر کارآمد و 
فساد انگیز باشد. دولت باید با حذف یارانه های مفسده 
انگیز، رانت زا و مخرب اقتصاد سالم برای مدیریت 
هزینه و منطقی کردن مصارف در جهت کارآمدی و 
بهره وری بیشتر تالش کند.« وی گفت: »از من سؤال 
شده بود که آیا منابع ارز نیما بی انتها بوده و به راحتی در 
دسترس بوده و مشکل تخصیص و تأمین حل می شود؟ 
جواب من این است آنچه مسلم است ارز نیمایی یا ارز 
تک نرخی دارای رانت و فساد کمتری است. شواهد 
موجود بازار نیز گویای آن است که دسترسی به ارز نیما 
بسیار راحت تر از ارز دولتی است. با وجود تحریم ها 
بازار کشور همچنان شاهد حضور کاالهای لوکس و 
غیرضروری خارجی است. این تناقضات برای مردم 
قابل درک نیست. شما هر کاالی لوکسی را می توانید 
بخرید درحالی که تأمین ارز دولتی داروهایی که مورد 

تأیید سازمان غذا و داروست گاهی بیش از 3 ماه به 
طول می انجامد.«

کبریایی زاده افزود: »تکلیف حاکمیت، حکمرانی خوب و 
اندیشیدن به آینده بهتر است و آینده بهتر با روش حل 
مسائل درست و تصمیم گیری های منطقی امکان پذیر 
است. قطعًا با خودفریبی و فریب دیگران نمی توان به این 
اهداف رسید. دولتی که با کسری بودجه وحشتناک مواجه 
است نمی تواند قول های عجیب وغریب به صنعت دهد.«
وی گفت: »دولت مسئول این است که شاخص های 
نظام سالمت را باال برده و کیفیت دارو را تضمین کند، 
دولت باید دسترسی به دارو را تسهیل کند و همچنین 
نشنالیتی را در صنعت دارو رقم بزند. به جرئت می گویم 
را مخدوش می کند.  موارد  این  نرخی همه  ارز چند 
برخی از کارخانه های داروسازی ما کل نیاز دارویی 
انبارها موجود  در  تولید کرده اند ولی  را  سال 1398 
نیست چراکه به کشورهای همسایه قاچاق می شوند و 
رسمًا هم اجازه صادرات نداریم.« کبریایی زاده اضافه 
کرد: »تصمیمات غلط، ناپخته و نابخردانه زیادی در 
طول یک سال و نیم گذشته گرفته شده که به ایجاد 
مشکالت فراوان در صنعت دارو منجر شده است و دود 
این مشکالت هم به چشم صنعت دارو و مردم می رود.«
کبریایی زاده گفت: »اآلن هم تقریبًا ارزی که در صنایع 
دارویی استفاده می شود، آزاد است؛ بخشی از آثارش 
در قیمت دیده شده است. بخش دیده نشده و فشار 

آن روی صنعت وجود دارد. دولت 
با قلدری مانع از این شده که صنایع 
دارویی بتواند در این زمینه درست 
دولت  از  مجلس  چرا  کند.  عمل 
نپرسید که میزان مازاد درآمد ارزی 
را چرا وارد زندگی مردم یا صنایع 

دارویی نکرد؟«
وی ادامه داد: »ما از دوستان بانک 
مرکزی پرسیدیم که شما موافقید که 
تخصیص ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومانی 
ادامه یابد؟ آنها گفتند ما هم مخالف 
دکتر  آقای  هستیم.  روند  این  ادامه 
حریرچی و دولت تالش کردند تا 
به صنایع دارویی ارز داده شده است؛ 
اما آیا این ارز به حق داده شده است؟ 

به عدالت تقسیم شده است؟«
کبریایی زاده افزود: »نکته بعدی این 
است که دولت بحثی را مطرح می کند 
از  بخشی  به  را  دولتی  ارز  من  که 
کاالها می دهم. به روغن نباتی، کنجاله 
موافقیم  ما  اما  مثاًل؛  دام  و خوراک 
که این روند اصالح شود و بعضی 
اشتباه  به  ارزهای دولتی که  این  از 
به بعضی کاالها و محصوالت داده 
می شود حذف شود. ارز دولتی تخصیص یافته، پس 

باید به دارو داده شود.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  رئیس  نائب 
داروهای انسانی ایران ادامه داد: »اما درباره صادرات 
دارویی  اطالعات  دارد.  وجود  بحثی  دارو  قاچاق  و 
کشور مدتی است مخدوش شده و برای من هم قابل 
مدیران  و  دوستان  بعضی  برای  اما  نیست؛  دسترسی 
قابل دسترس است. در مناطق مرزی و در داروخانه ها 
اتفاق های نامطلوبی دارد می افتد، دولت باید این موارد 
و این روند رو به رشد قاچاق را ببیند. اگر نرخ ارز دارو 
آزاد شود، ما بررسی کردیم کل میانگین افزایش قیمت 
در سال 138۰ شد 15 درصد. اآلن اگر این اتفاق بیفتد 
اثر نرخ ارز در قیمت تولید داخل ماکسیمم 25 درصد 

افزایش خواهد داشت.«
»مشکل  گفت:  پایان  در  وی  درمان یاب،  گزارش  به 
بعدی کمبود نقدینگی است. دولت در گذشته منصفانه 
با بنگاه ها رفتار می کرد. امروز اما این رفتار تغییر کرده 
و عملکرد بد دولت مشکل نقدینگی ایجاد کرده است. 
با این سیاست های غلط، آینده صنعت دارویی  قطعًا 
رو به نابودی است. صنعت دارویی ایران باالترین حد 
نوآوری را دارد، در یک سال گذشته که تخصیص ارز 
برای تحقیقات متوقف شده و دفتر تحقیقات شرکت ها 
را بسته اند آینده خوبی برای این صنعت رقم نمی خورد 

و آینده ما بهتر از امروز نخواهد شد.«

اخبــار

کشف ۳۰۰ هزار قلم داروی
 قاچاق و تقلبی در پایتخت

رئیس پلیس پایتخت از کشف بیش از 3۰۰ هزار قلم داروی قاچاق 
و تقلبی در پایتخت خبر داد.

به گزارش سپید، سردار حسین رحیمی در اجرای نخستین مرحله 
از طرح برخورد با داروهای تقلبی و قاچاق که در مقر مرکزی فاتب 
برگزار شد، گفت: »در اولین مرحله طرح برخورد با داروهای قاچاق 
و تقلبی و جمع آوری دالالن و خرده فروشان دارو در نقاط مختلف 
پایتخت به ویژه در محدوده ناصرخسرو به مرحله اجرا درآمد.« وی 
با بیان اینکه این طرح توسط پلیس امنیت اقتصادی اجرا شد، افزود: 
»در اجرای این طرح ۴5 نفر که 13 نفر آن از سرشاخه های اصلی 
قاچاق دارو بودند شناسایی و دستگیر شدند. همچنین 32 نفر دیگر 
نیز دالل و خرده فروش دارو بودند.« رحیمی با بیان اینکه این داروها 
عمدتاً تقلبی و تاریخ گذشته بوده و در مواردی داروهای کمیاب نیز 
در میانشان بود، گفت: »همچنین همکاران من تعداد قابل توجهی 
تجهیزات پزشکی قاچاق را کشف کردند که عمده این تجهیزات 
غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته بود.« وی ارزش ریالی این اقالم 
را 15 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: »درمجموع 3۰۰ هزار قلم 
انواع دارو شامل داروی بیماری های خاص، پودرهای بدن سازی، 
داروهای کودکان و 25۶ هزار انواع تجهیزات پزشکی در این طرح 
کشف و ضبط شد.« فرمانده انتظامی تهران بزرگ از شناسایی 15۴ 
داروخانه متخلف نیز خبر داد و افزود: »متأسفانه افرادی در این 
داروخانه ها شناسایی شدند که با این افراد همکاری هایی داشتند که 
پرونده آن ها از طریق دستگاه قضایی و وزارت بهداشت در حال 
پیگیری است.« رحیمی از شهروندان خواست که برای تهیه دارو 
به داروخانه های مجاز مراجعه کرده و به هیچ عنوان از واسطه ها، 

دالل ها و فضاهای غیررسمی دارو نخرند.

اسامی 1۰ محصول غذایی
 و آشامیدنی غیرمجاز اعالم شد

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیالن از اعالم غیرمجاز 
بودن 1۰ محصول غذایی و آشامیدنی از سوی سازمان غذا و دارو 

و وزارت بهداشت در مهرماه خبر داد.
به گزارش سپید، فیروز سرودی افزود: »این محصوالت شامل نمک 
دریایی با نام تجاری موج دریا، گالب با نام تجاری بهنواز، آبلیمو 
از کنستانتره با نام تجاری زراعت، آب انار سنتی با نام تجاری 
سعدی، نمک با نام تجاری بیدخوری، رنگ مصنوعی زعفران با 
نام تجاری ATRINA، شکر با نام تجاری بلورین، مسقطی سیب 
ترش با نام تجاری شیکوار، قهوه ترک با نام تجاری SAMAR و 
نمک خوراکی با نام تجاری دانه دریا است.« وی با اشاره به اهمیت 
موضوع و در راستای حفظ و ارتقای امنیت غذایی، از مسئوالن 
بهداشتی خواست در صورت مشاهده محصوالت یاد شده در 
سطح عرضه و فروش، نسبت به جمع آوری محصوالت غیرمجاز 

اقدامات قانونی را انجام دهند.

فوت 296۳ نفر بر اثر مسمومیت های 
دارویی و شیمیایی در سال 97

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با اشاره به 
میزان مرگ ومیر ناشی از مسمومیت های دارویی و شیمیایی در 
سال 1397 گفت: »کل فوتی ها در اثر مسمومیت ها در سال قبل 
۶۶35 نفر بوده که این تعداد 52۴۶ مرد و 1389 زن بودند و 
از این میان 29۶3 مورد فوت در اثر مسمومیت های ناشی از 

عوامل دارویی و شیمیایی بوده است.«
به گزارش سپید، کامبیز سلطانی نژاد در گفت وگو با فارس با بیان 
اینکه وقوع مسمومیت های حاد و مزمن در اثر مواد شیمیایی 
و دارویی در هر جامعه ای با بروز بیماری و مرگ ومیر سبب 
تحمیل انواع هزینه های مادی و معنوی در آن جامعه می شود 
گفت: »این موضوع می تواند از ابعاد بهداشتی، پزشکی، اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت باشد.« وی در خصوص آمار 
سازمان پزشکی قانونی کشور میزان درباره مرگ ومیر ناشی از 
مسمومیت های دارویی و شیمیایی در سال 1397 گفت: »کل 
فوتی ها در اثر مسمومیت ها در سال قبل ۶۶35 نفر بوده که این 
تعداد 52۴۶ مرد )79 درصد( و 1389 زن )21 درصد( بوده است 
که از این میان 29۶3 مورد فوت در اثر مسمومیت های ناشی 
از عوامل دارویی و شیمیایی و 3۶72 مورد در اثر مسمومیت و 

سوءمصرف ناشی از مواد مخدر و محرک بوده است.« 
سلطانی نژاد با بیان اینکه مسمومیت حاد با فسفیدآلومینیوم )قرص 
برنج( منجر به فوت 825 نفر )515 مرد و 31۰ زن( شده است، 
توضیح داد: »بر این اساس قرص برنج به عنوان اولین عامل بروز 
مسمومیت های حاد منجر به فوت ناشی از عوامل شیمیایی در 

کشور محسوب می شود.« 
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی 
مصرف  علت  به  قبل  سال  در  »متأسفانه  افزود:  کشور  قانونی 
مشروبات الکلی تقلبی حاوی متانول، در چند استان کشور تعداد 
موارد فوت ناشی از متانول به 188 مورد رسید که در مقایسه با 
سال 139۶، بیش از دو برابر افزایش یافته است. این امر لزوم 
با مصرف مشروبات  توجه به راهکارهای پیشگیری و مبارزه 

الکلی در کشور را بیش از بیش نشان می دهد.«

دولت عامل بروز مشکالت در صنعت داروسازی است

رئیس دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب با اشاره به 
ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی در حوزه بیهوشی 
قلب، گفت: »همه داروهای بیهوشی که در کشور 

استفاده می شود استانداردهای الزم را دارا است.«
به گزارش سپید، علیرضا جهانگیری فرد در آستانه 
برگزاری دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب که 
برگزار  جاری  سال  آذرماه   15 تا   13 روزهای  در 
می شود، اظهار کرد: »جراحی قلب و بیهوشی در همه 
سنین امکان پذیر است؛ چراکه برخی افراد به صورت 
مادرزادی دچار مشکل قلبی هستند و بالفاصله پس 
از تولد باید جراحی شوند. در برخی از افراد نیز این 
موضوع بین سنین یک تا چهار سالگی بر اساس نوع 
بیماری انجام می شود. البته نمی توان از نقش برخی 
بیماری های مادرزادی قلب که در سنین بزرگسالی 
شناخته شده و آن زمان نسبت به درمان آن اقدام 

خواهد شد، چشم پوشی کرد.«
وی افزود: »جراحی قلب و بیهوشی در سالمندان 
و افراد باالی 8۰ سال می تواند انجام شود که البته 

این مسئله می تواند در  بیماری وی،  نوع  فرد و  به شرایط  بستگی 
افراد گوناگون متفاوت باشد.« فلوشیپ بیهوشی قلب در واکنش به 
برخی اظهارات مبنی بر داروهای بیهوشی چینی و بروز مشکالتی 
برای برخی بیماران، تأکید کرد: »این مسئله صحت نداشته و تنها یک 
تصور اشتباه است. البته،   کیفیت داروهای بیهوشی با یکدیگر متفاوت 
است اما همه داروهایی که در این زمینه در کشور استفاده می شوند 
استاندارد الزم را دارا بوده و جای نگرانی نیست.«جهانگیری فرد ادامه 
داد: »مجموعه شرایط شناخته شده می تواند به آسیب مغزی بیمار حین 
بیهوشی قلب منجر شود که در جراحی قلب مشکل آسیب مغزی 

بیشتر امکان وقوع دارد؛ چراکه به دلیل خارج شدن خون و قرار گرفتن 
آنها بر روی پمپ قلبی_ریوی احتمال میکرو آمبولی و آمبولی پالک 
خون وجود دارد که این مسئله می تواند سبب بیدار نشدن بیمار پس 
از بیهوشی، مشکالت عصبی و یا حتی مرگ مغزی و کما شود.« وی 
در خصوص آمار مرگ و میر بیمارانی که نیاز به بیهوشی قلب دارند، 
گفت: »این آمار در دنیا کمتر از یک درصد است که کشور ما نیز آمار 
متفاوتی در این زمینه ندارد.« وی در خصوص هزینه های داروهای 
بیهوشی اظهار کرد: »با اجرای طرح تحول سالمت در حال حاضر 
مشکل مالی برای بیماران جهت تأمین و تهیه دارو وجود ندارد و 
کمبود دارویی چندانی گزارش نشده است. البته ممکن است برخی 

داروها با تأخیر به کشور وارد شوند که مدیریت الزم 
در این زمینه توسط وزارت بهداشت صورت گرفته 
است، ولی استفاده از ابزارهای پیشرفته حائز اهمیت 
بوده و تحریم  و گرانی سبب شده که مراکز درمانی 
کمتر جهت خرید این دستگاه ها استقبال نشان دهند 
که این مسئله می تواند کیفیت خدمات ارائه شده را 

کمتر کرده و برای بیماران آسیب زا باشد.«
رئیس دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب با اشاره به 
اینکه در حال حاضر همه مراکز جراحی قلب کشور دارای 
فلوشیپ بیهوشی قلب هستند، گفت: »اعمال جراحی 
قلب بسیار پیچیده بوده و بیهوشی آن نیز متفاوت از 
جراحی عادی محسوب می شود و به میزان قابل توجهی 
با سایر بیهوشی ها تفاوت دارد؛ چراکه حمایت قلبی و 
ارگان های مختلف در این نوع جراحی متفاوت است و 
باید برای بیمار اقدامات پیشرفته بیهوشی انجام شود.« 
جهانگیری فرد در مورد اینکه بیماران در مورد انجام 
بیهوشی قلب چقدر می توانند اطمینان خاطر داشته باشند، 
گفت: »کشور ایران در این زمینه در میان کشورهای 
منطقه پیشرو است و موفقیت های زیادی حاصل شده است. همچنین 
خوشبختانه امروزه با تکنولوژی و دانش جدید خطرات بیهوشی قلب 
و عوارض آن به شدت کاهش یافته؛ البته گاهی مواقع ممکن است 
ایجاد شود که همین  با شرایط خاص  بیماران  عوارضی در برخی 

میزان نیز قابل درمان است.«
 بنابر اعالم دبیرخانه انجمن بیهوشی قلب ایران، وی در پایان تأکید کرد: 
»در حال حاضر ایران در زمینه پیوند ازجمله پیوند قلب موفقیت های 
بزرگ و پیشرفت های چشمگیری داشته و از پیشگامان این خدمت 

در منطقه است.«

رئیس کنگره بین المللی بیهوشی قلب:

ورود داروهای بیهوشی چینی به بازار شایعه است


