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عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل های غذایی با تاکید بر توان تولید داخل:

عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان 
مکمل های غذایی با اشاره به توان تولید 
99 درصد مکمل های غذایی در داخل، 
گفت: »واردات محصوالتی که می توان به 
سهولت و با کیفیت تولید در داخل تولید 
کرد خیانت در حق کشور و مردم است.«
در  خارزی  احمد  سپید،  گزارش  به 
غذایی  مکمل های  صنعت  خصوص 
اظهار داشت: »امروزه مکمل های غذایی 
و  هستند  سالمت  حوزه  الینفک  جزء 
داروخانه ها،  قفسه های  هستیم  شاهد 
این  و  است  از مکمل های غذایی  لبریز 
پزشکان  و  مردم  که  است  آن  معنای  به 
رویکرد مثبتی به مکمل های غذایی دارند.«

واردت بی رویه مکمل  به کشور
خارزی با انتقاد از واردت بی رویه مکمل ها 
را  کشیدن  نفس  فرصت  که  گذشته  در 
تصریح  نمی داد،  داخلی  محصوالت  به 
بازار  خصوص  در  اساسی  »نکته  کرد: 
علیرغم  که  است  آن  غذایی  مکمل های 
پتانسیل و توانمندی شرکت های داخلی، 
مکمل های خارجی وارداتی تا چند سال 

گذشته، قسمت اعظم بازار مکمل های غذایی کشورمان 
را در اختیار گرفته بودند.«

وی ادامه داد: »مسئوالن سازمان غذا و دارو بارها اعالم 
کرده اند که بیش از 95 درصد داروهای مورد نیاز کشور 
در داخل تولید می شوند ولی جای تعجب دارد که در 
حوزه مکمل ها که پیچیدگی ها و حساسیت های دارو را 
ندارند، چرا ما باید واردکننده باشیم؟ وقتی ما توانایی 
تولید داروهای مختلف را داریم، قطعًا دانش و فن آوری 
و توانایی تولید مکمل های غذایی را هم در اختیار داریم.«
خارزی افزود: »خوشبختانه در چند سال اخیر رویکرد 
اداره مکمل های سازمان غذا و دارو متمرکز بر حمایت 
از تولید داخل است ولی یک مسئله فرهنگی در کشور 
ما وجود دارد و آن اینکه مردم از محصوالت خارجی 
محصوالت  می کنند  فکر  و  می کنند  بیشتری  استقبال 
خارجی در مقایسه با مشابه داخلی کیفیت بهتری دارند 
درصورتی که اینطور نیست و طبق بررسی های انجام 
با  کیفیت،  لحاظ  از  داخلی  غذایی  مکمل های  شده، 
نمونه های خارجی برابری می کنند و حتی در برخی 

موارد قابل اطمینان تر هستند.«
اداره مکمل های  قانونی  نماینده صنعت در کمیسیون 
سازمان غذا و دارو در خصوص محدودیت واردات 
مکمل های غذایی تصریح کرد: »من معتقدم که ما تا 
99 درصد مکمل های مورد نیاز مردم را با کیفیت مشابه 
تولید  کشور  داخل  در  می توانیم  اروپایی  محصوالت 
کنیم و به همین جهت، در شرایط فعلی کشور به لحاظ 
تحریم ها و بیکاری جوانان کشور کاماًل با محدودیت 
و ممنوعیت واردات موافق هستم.« خارزی تأکید کرد: 
»اعتماد بیشتری می توان به کیفیت مکمل های تولید داخل 

داشت چراکه اوالً شرکت های داخلی توسط سازمان 
غذا و دارو از ابعاد مختلف کنترل و نظارت می شوند، 
از  تولید شده در خارج  اما جهت کنترل محصوالت 
مشاهده  بارها  مثاًل  نیست؛  موجود  امکان  این  کشور 
کشورهای  در  تولیدی  مکمل های  از  برخی  که  شده 
هند و چین در شرایط بسیار نامناسب تولید می شوند 
اسم مکمل های   به  است  و همین محصوالت ممکن 
کشورهای  بازار  در  آمریکایی  و  استرالیایی  کانادایی، 

نظیر ما عرضه شود.«
وی ادامه داد: »بحث دوم کیفیت مواد مصرفی است. 
به هرحال بخش اعظمی از کیفیت یک مکمل غذایی، 
غیر از شرایط تولید و فرموالسیون به کیفیت مواد اولیه 
مصرف شده برای تولید آن مربوط می شود. در ایران 
هر ماده اولیه ای را که بخواهید وارد یا تولید کنید، باید 
در سایت وزارت بهداشت ثبت شود و در مواقعی که 
الزم است منبع تولید بازرسی می شود و مواد وارداتی 
حتمًا نمونه برداری و آزمایش می شود تا مطمئن شوند 
از کیفیت الزم برخوردار است، در غیر این صورت به 
شما اجازه مصرف ماده اولیه داده نمی شود ولی معلوم 
به صورت  نظارت ها  این  کشور  خارج  در  که  نیست 

جدی انجام شود یا خیر.«
عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل های 
غذایی افزود: »بحث سوم این است که ما در داخل کشور 
این پتانسیل را داریم که مکمل ها را بر اساس نیاز جامعه 
تولید کنیم. به هرحال هر ملتی بر اساس جغرافیایی که 
در آن زندگی می کند، ممکن است نیازهای تغذیه ای 
متفاوتی با مردم سرزمین های دیگر داشته باشند. قطعًا 
مکمل هایی که مبتنی بر نیازهای داخلی تولید شده اند، 

ارجحیت به مکمل هایی دارد که بر اساس نیازهای مردم 
دیگر کشورها تولید شده است.« خارزی گفت: »نکته 
چهارم که واقعًا موضوع حائز اهمیتی است آن است که 
تعداد زیادی از مکمل های خارجی وارداتی که در بازار 
ایران به نام های مختلف عرضه می شوند، چه آمریکایی، 
استرالیایی، کانادایی و چه اروپایی به صورت سفارشی 
شده اند  ثبت  ایرانی  تجار  سوی  از  نام هایی  تحت  و 
تولید می شوند. متأسفانه جهت تولید این مکمل ها که 
اصطالحًا پرایوت لیبل نامیده می شوند، نظارت چندانی 
وجود ندارد. حتی در خصوص مکمل های دیگر نیز 
نظارت سخت گیرانه ای انجام نمی گیرد و میزان کنترل ها 
نسبت به دارو بسیار کم است؛ بنابراین به وضوح می توان 
ادعا کرد که با توجه به نظارت دقیق سازمان غذا و دارو 
بر شرکت های داروساز و مکمل ساز داخلی، اعتماد و 
اطمینان به مکمل های تولید داخلی صدچندان است.«

وی گفت: »ضمن اینکه بحث قیمت نیز در این خصوص 
حائز اهمیت است. هزینه تولید در داخل کشور به مراتب از 
کشورهای دیگر پایین تر است و سندیکای تولیدکنندگان 
مکمل های غذایی نیز با علم به این موضوع، قیمت مناسبی 
به سهولت  مردم  تا  تعریف می کند  برای مکمل ها  را 

بتوانند مکمل های مورد نیاز خودشان را تهیه کنند.«
عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل های 
لیسانس مکمل های  تولید تحت  غذایی در خصوص 
غذایی نیز گفت: »تولید تحت لیسانس می تواند زمینه ساز 
انتقال دانش فنی به کشور باشد و واقعًا کمک کننده است 
و باید مورد حمایت قرار گیرد. ولی نکته اساسی این 
است که شرکتی که مکمل تحت لیسانس آن شرکت 
تولید می شود، نباید یک شرکت صوری باشد. بلکه باید 

محصولش شناخته شده و در کشورهای 
مختلف عرضه شده باشد.«

تحت  تولید  »اگر  کرد:  تأکید  خارزی 
لیسانس به صورت درست و واقعی انجام 
شود، قطعًا می تواند در مسیر صادرات 
داروسازی  شرکت های  یاری گر  نیز 
سندیکای  مدیره  هیات  عضو  باشد.« 
تولیدکنندگان مکمل ها گفت: »واردات 
اینکه  برای  است  مرحله  یک  بالک 
سمتی  به  را  محصوالت  واردکنندگان 
تولیدکننده  خودشان  که  کنیم  هدایت 
برنامه  یک  اساس  بر  درواقع  شوند. 
تولیدکننده  به  واردکننده  زمان بندی، 
تبدیل می شود، لذا ازاین جهت می تواند 
آنجایی  نگرانی  ولی  باشد  کمک  کننده 
فرصت  این  از  واردکنندگان  که  است 
زمانی سوءاستفاده کرده و وارد فازهای 

تولیدی نشوند.«
وی تأکید کرد: »من با بحث واردات بالک 
در کل مخالفم و آن را هم راستای منافع 
ملی کشور نمی بینیم. شرایط نگهداری 
مکمل های تولید شده و بسته بندی شده 
با محصوالت خریداری شده به صورت 
بالک با هم فرق می کند، وقتی مکمل ها را به صورت 
بسته بندی شده وارد کشور می کنیم، در معرض نور، 
رطوبت و آلودگی نیستند ولی در شرایط بالک نگرانی هایی 
در این خصوص وجود دارد. ضمن اینکه بحث تاریخ 
انقضا نیز مطرح است، لذا از نظر بنده بهتر است تولید 

از ابتدا در کشور انجام شود.«

فروش مکمل  در خارج از داروخانه
اداره مکمل های  قانونی  نماینده صنعت در کمیسیون 
سازمان غذا و دارو با انتقاد از تحرکاتی که برای عرضه 
مکمل ها در خارج داروخانه ها صورت می گیرد، گفت: 
»من این را مصلحت نمی بینم زیرا از یک سو بخش عمده ای 
از اقتصاد داروخانه ها، وابسته به فروش مکمل ها است 
و از سوی دیگر اطمینان و نظارت به داروخانه ها خیلی 
بیشتر از سایر فروشگاه ها است.« خارزی در خصوص 
افزود: »قیمت گذاری  قیمت گذاری مکمل های غذایی 
مکمل های تولیدی داخلی توسط سندیکای تولیدکنندگان 
انجام می شود و خوشبختانه در این خصوص دقت نظر 

باالیی وجود دارد.«
 خارزی گفت: »با توجه به محدودیت هایی که در عرصه 
بین المللی در خصوص تأمین ارز و انتقال ارز وجود دارد 
واقعًا به صالح اقتصاد کشور نیست که محصوالتی که 
در داخل کشور قابلیت تولید با کیفیت دارند را از خارج 
کشور تأمین کنیم. ضمن اینکه همین تولید می تواند برای 
کشور اشتغال هم فراهم کند. واردات محصوالتی که 
خودمان می توانیم به سهولت و با کیفیت تولید کنیم، 
واقعًا خیانت در حق این کشور و مردم است. خصوصًا 

واردات محصولی که به کیفیتش هم اطمینان نداریم.«

اخبــار

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی خبر داد

خرید دستگاه های شتاب دهنده 
تولید داخل برای درمان سرطان

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: 
بهبودی  روند  تسریع  جهت  ارزی  صرفه جویی  امنای  »هیات 
بیماران مبتال به سرطان اقدام به خرید دستگاه های شتاب دهنده 

تولید داخل کرده است.«
به گزارش سپید، مهدی یوسفی درباره خرید تجهیزات پزشکی از 
تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: »هیات امنا اولین خریدار دستگاه 
شتاب دهنده خطی است که این دستگاه در درمان تومورهای 
سرطانی تأثیرگذار است.« رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی 
در معالجه بیماران ادامه داد: »دستگاه شتاب دهنده موجب تسریع 
روند بهبودی بیمار و صرفه جویی هزینه های شیمی درمانی می شود، 
ایران ساخته شد دستگاه  اولین دستگاه شتاب دهنده ای که در 
وجود  تولیدکننده   10 از  کمتر  دنیا  در  و  است  ولتاژ   LOW
دارد و خوشبختانه تولیدکنندگان داخلی ما جزو این کشورها 
از  امنا جهت حمایت  افزود: »هیات  محسوب می شوند.« وی 
تولید داخل با شرکت تولیدکننده قرارداد بسته است و تاکنون 
تعداد 10 دستگاه را خریداری کرده و با حمایت از تولید داخل 

قیمت دستگاه به یک دهم قیمت خارجی کاهش یافته است.«
یوسفی گفت: »معاونت درمان وزارت بهداشت، مراکز دانشگاهی 
امنای  پیشنهادی جهت نصب دستگاه های مذکور را به هیات 
صرفه جویی ارزی ارائه داده است تا با هماهنگی های انجام شده 

هرچه سریع تر دستگاه ها در این مراکز درمانی نصب شوند.«
رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران یادآور 
شد: »بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری حمایت از تولیدکنندگان 
داخل جهت پیشرفت هرچه بیشتر کشورمان امری ضروری است 
بنابراین هیات امنای صرفه جویی ارزی در نظر دارد از طریق 

پیش پرداخت هزینه ها از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.«
به گزارش وبدا، وی در پایان اضافه کرد: »مجوزهای مربوطه 
دستگاه های شتاب دهنده توسط اداره کل تجهیزات پزشکی صادر 
شده است، اداره کل تجهیزات پزشکی بررسی های الزم را در 
خصوص کیفیت این دستگاه ها انجام داده  و کیفیت این دستگاه ها 

را تأیید کرده است.«

چه کسانی بیشتر در معرض 
مسمومیت های دارویی هستند؟

رئیس بخش مسمومین بیمارستان لقمان گفت: »مصرف خودسرانه 
بروز مسمومیت های  بودن آن علت اصلی  دارو و در دسترس 

دارویی در کشور است.«
به گزارش سپید، شاهین شادنیا در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، با 
اشاره به مسمومیت های دارویی اظهار کرد: »به طور کلی مسمومیت در 
بخش دارویی و مواد شیمیایی طبقه بندی می شود که مسمومیت های 
دارویی به دلیل اینکه یکسری از دارو ها همیشه در دسترس مردم قرار 
دارند و بیماران بدون نسخه می توانند آن اقالم دارویی را تهیه کنند؛ 
بر اثر مصرف بیش ازحد و خودسرانه باعث بروز مسمومیت در افراد 
می شود.«  وی ادامه داد: »امروزه به دلیل مصرف زیاد انواع مسکن 
و دارو های آرام بخش مسمومیت دارویی در افراد ایجاد می شود که 
بستگی به نوع دارو و میزان مصرف آن عوارض مختلفی در افراد 
مصرف کننده بروز پیدا می کند.«  شادنیا تأکید کرد: »مسمومیت در 
کودکان بدین صورت است که وقتی آن ها اقدام به حرکت می کنند 
ممکن است دارو های رنگی را به اشتباه به جای شکالت و دیگر 
مواد خوراکی خورده و همین موضوع باعث ایجاد مسمومیت در 
بین کودکان می شود.«  رئیس بخش مسمومین بیمارستان لقمان 
بیان کرد: »افراد سالمند به دلیل آنکه به بیماری های مختلفی مبتال 
هستند باید دارو های مختلفی را مصرف کنند و این مسئله باعث 
شده تا داروی خاصی را به دلیل فراموشی بیشتر از حد مجاز 
مصرف کرده و همین مسئله باعث بروز مسمومیت در همین افراد 
می شود.« فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت در ادامه گفت: 
»مسمومیت دارویی در افراد میان سال در گروه سنی 20 تا 50 
سال بیشتر جنبه عمدی دارد و به دلیل برخی مشکالت دارو ها را 
بیشتر از حد مجاز مصرف می کنند.« وی یادآوری کرد: »برخی از 
دارو ها خطرات کمتری نسبت به بقیه دارد، اما به طور کلی عوارض 
ناشی از مصرف زیاد دارو و مسمومیت آن بستگی به مقدار دوز 
اقالم دارویی دارد.« رئیس بخش مسمومین بیمارستان لقمان و 
فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت در پایان افزود: »مصرف 
زیاد خودسرانه دارو ارتباط مستقیمی با مسمومیت های دارویی 
ندارد، اما به طور کلی باید در زمینه مصرف اندازه و جلوگیری از 

مورد تجویز پزشک در کشور فرهنگ سازی بهتری انجام شود.«

واردات محصول مشابه داخلی خیانت به کشور است

مهم ترین  دارو  و  غذا  سازمان  کنترل  تحت  مواد  و  دارو  مدیرکل 
اولویت وزارت بهداشت در حوزه دارو را تأمین امنیت روانی مردم 
در دسترسی به دارو عنوان کرد و گفت: »ما باید به گونه ای عمل 
کنیم که بیمار از تأمین دارو ناامید نشود. درعین حال می دانیم که 
نباید  نکته ای که  اما  نداریم،  از صنعت داخلی  راهی جز حمایت 
جزو  دارویی  شرکت های  سودآوری  که  است  این  کرد  فراموش 

وظایف ما نیست.«
به گزارش سپید، غالمحسین مهرعلیان با اشاره به آثار تحریم ها در 
حوزه دارو افزود: »کشور در شرایطی قرار دارد که نمی توان مردم 
را نادیده گرفت و فقط به فکر درآمد بود. ما باید شرایط موجود 
را درک کنیم و شرایطی فراهم آوریم که مردم کمتر دچار مشکل 

سندیکای  با  شده  حاصل  توافق های  به  مهرعلیان  شوند.« 
ادامه  و  کرد  اشاره  ایران،  انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان 
داد: »توافق های ما حول سه محور است که شامل تأمین مواد 
مناسب  قیمت مطلوب و  دارو،  تولید  برای  نیاز  مورد  اولیه 
ماده اولیه و کیفیت داروی تولیدی است. به طوری که توافق 
کرده ایم اگر یک شرکت داخلی اعالم کرد که می تواند یک 
  IRC اولیه را برای دوره زمانی مشخصی تأمین کند،  ماده 
آن به طور موقت بسته می شود تا شرکت های تولیدی آن ماده 
اولیه را از همین شرکت داخلی تهیه کنند. قیمت این ماده 
اولیه نیز می تواند تا 2۷ درصد بیشتر مشابه خارجی باشد. 

از این طریق می توان به  صرفه جویی ارزی نیز کمک کرد.«

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو:

سودآوری شرکت های دارویی جزو وظایف ما نیست

داروی aducanumab که روند بیماری آلزایمر را کند می کند به زودی 
در دسترس میلیون ها متقاضی قرار می گیرد.

نتایج  انتشار  با   Biogen به گزارش سپید، شرکت بزرگ داروسازی 
جهان  آلزایمری  بیماران  روی  بر   aducanumab داروی  آزمایش 
پزشکی را به طور غیرمنتظره ای به لرزه درآورد. این شرکت داروسازی 
اولین داروی مؤثر برای بیماری آلزایمر را ابداع کرده است. کارشناسان 

پس از سال ها شکست در کار آزمایی با زوال عقل، چند روز پیش ازاین 
کشف تحول آمیز به عنوان یک پیشرفت بسیار هیجان انگیز که می تواند 
زندگی بیماران مبتال به زوال عقل را تغییر دهد، استقبال کردند. این 
شرکت اعالم کرد: »داده های آزمایش داروی aducanumab به اندازه 
کافی قوی است که بتواند تا اوایل سال آینده میالدی در آمریکا، اروپا 
میلیاردها  وجود  با  ایرنا،  گزارش  به  گیرد.«  قرار  تأیید  مورد  ژاپن  و 

اما  است،  شده  آلزایمر  بیماری  روی  بر  تحقیقات  صرف  که  پوندی 
هیچ شرکتی تاکنون به این مرحله نرسیده که درخواست تأیید دارویی 
 Biogen را برای درمان آلزایمر ارسال کند. ولی شرکت داروسازی 
اعالم کرد که نتایج آزمایش های انجام شده بر روی بیش از سه هزار 
به   aducanumab داروی  که  است  داده  نشان  آلزایمر  مبتالبه  فرد 

اندازه قابل توجهی پیشرفت این بیماری را ُکند می کند.

اولین داروی مؤثر در درمان آلزایمر ابداع شد


