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معاون کل وزارت بهداشت:

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »ما در 
وزارت بهداشت متولی سالمت هستیم و 
متولی صنعت دارو به طور خاص نیستیم.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در نشست 
تأثیر آزادسازی نرخ ارز بر دارو و ملزومات 
پزشکی بر عدالت در سالمت در دانشگاه 
اظهارات  مورد  در  تهران  پزشکی  علوم 
مطرح شده از سوی برخی صاحبان صنایع 
دارویی کشور مبنی بر تک نرخی شدن ارز، 
اظهار داشت: »اگر زمانی دولت و مجلس 
تصویب کرد که ارز واحد و تک نرخی بشود 
ما نیز مجبوریم بر آن اساس برنامه ها و 
سیاست های خود را تدوین و اجرا کنیم.«

ما متولی صنعت دارو به طور 
خاص نیستیم

وی عنوان کرد: »وزارت چهار هدف اصلی 
در نظام سالمت را دنبال می کند، ما در 
این وزارت متولی سالمت هستیم متولی 
صنعت دارو به طور خاص نیستیم. حال 
شاید بر اساس سوءتفاهم هایی یک دوره ای 
وزارت بهداشت این اشتباه را کرده و این 
شبهه پیش  آمده که وزارت بهداشت متولی 

دارو و پزشکان است تا متولی سالمت مردم، اما در 
اصل ما متولی سالمتیم.«

حریرچی افزود: »تصمیمات ما در وزارت بهداشت و 
درمان حتمًا باید در پوزیشنی مشخص باشد. اگر قرار 
بر انتخاب نوع ارز حال تک نرخی یا سه نرخی باشد 
باید نخست بینیم آیا با این سیاست سالمت مردم را 
افزایش می دهیم و دوم آنکه ارزیابی کنیم تک نرخی 
یا چند نرخی شدن ارز به چه میزان از مردم در مقابل 

مخاطرات مالی سالمت محافظت می کند؟«
وی همچنین گفت: »سوم آنکه باید ببینیم چقدر این 
مسئله در میزان رضایت مردم مؤثر است و آیا رضایت 
آنان را باال می برد و چهارم اینکه تک نرخ شدن ارز به 
چه میزان کاربری در نظام سالمت  افزایش می دهد؟ 

این ایدئولوژی ماست.«
معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به سهم بهداشت و 
درمان از GDP اظهار داشت: »کشور ما در حال حاضر 
4/8 درصد از GDP خود را اختصاص به بهداشت و 
درمان می دهد این در حالی است که کشورهایی مانند 
برزیل، مکزیک، رومانی و بلغارستان، اردن، لبنان، مالزی 
و  بهداشت  زمینه  در  که کشورهای ضعیفی  تایلند  و 
 GDP سالمت نیستند به طور متوسط شش درصد از

خود را به این حوزه اختصاص می دهند.«
وی افزود: »ما از لحاظ پوشش سالمت پنج سال بعد 

یعنی در سال 2023 کشور اول منطقه خواهیم بود و 
جزو کشورهایی خواهیم بود که در جایگاهی باالتر از 
متوسط می ایستیم، اما در سال 2030 بر اساس پیش بینی 
ما و سازمان بهداشت جهانی از لحاظ حفاظت مالی 
جزو کشورهای خوب نخواهیم بود پس ما باید میزان 
هزینه های نظامت سالمت ازجمله دارو را در کشور که 
باالست و در آینده برایمان ایجاد مشکل خواهد کرد با 

برنامه ریزی کاهش دهیم.«
حریرچی در بیان راه های کاهش هزینه ها عنوان کرد: 
»صنایع دارویی که سه برابر ظرفیت مصرف کشور تولید 
دارو دارد باید بیرون از کشور باشند چون اقتصاد کشور 
رشد بیش از این در حوزه سالمت در شرایط کنونی را 
متحمل نخواهد شد.« وی ادامه داد: »طی ده سال گذشته 
سهم دارو از اوت آف پاکت از 17 درصد به 38 درصد 
رسیده و پیش بینی ما این ست که در یکی دو سال آینده 
بدون افزایش نرخ ارز به باالی 43 درصد برسد بدین 
معنا که ما دوپنجم و نزدیک به نصف اوت آف پاکت 
مردم را در حوزه داروی سرپایی داریم. پس افزایش 

نرخ ارز در دارو برای ما مسئله است.«
 معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت پوشش 
بیمه ای مردم گفت: »با همه کارهایی که انجام شده است 
در حال حاضر 91 درصد از مردم پوشش بیمه ای دارند 
این در حالی است که 9 درصد باقیمانده پوشش بیمه ای 

ندارند ضمن آنکه خیلی از داروها تحت پوشش بیمه 
نیستند و بسیاری از داروها هم که بیمه هستند با سهم 
یارانه است پس باید برای همه این ها تعیین تکلیف کنیم.«
وی طرح برنامه ریزی برای دسترسی به آخرین گایدالین ها 
و داروهای جدید در شرایط حاضر را در شرایط حاضر 
امکان پذیر ندانست و گفت: »ما در ایران زندگی می کنیم. 
اگر قرار است در نظام دارویی و سالمت کشور بهبودی 

ایجاد شود باید تدریجی باشد.«
حریرچی با اشاره به تجربه سال 91 در زمینه آزادسازی 
ارز عنوان کرد: »آزادسازی ارز در گیرودار تصمیم گیری 
دولت داشت انجام می شد ما گفتیم ارز آزاد، مابه التفاوت 
را می دهیم مجلس هم برای این قضیه 1925 میلیارد 
تومان کنار گذاشت اما سرنوشت آنچه شد؟ جمعیت 
اضافه شد داروی جدید به بازار آمد داروهای جدید 
این  قیمت دالر  افزایش  با  و  بیمه شدند  لیست  وارد 
رقم به 1600 دالر میلیارد رسید که  ما از اول سال ده  
کفش آهنی به پا کردیم که این مبلغ را بگیریم.« وی 
افزود: »در یک حساب سرانگشتی و ساده اگر 3800 
میلیارد ارزی که سال گذشته داشتیم اگر رقم 4200 آن 
را به 10000 تبدیل کنیم با توجه به اینکه ارز نیمایی 
واقعیت چندانی ندارد مابه التفاوت آن 21 هزار میلیارد 

تومان می شود.«
حریرچی تأکید کرد: »برای سال بعد دولت برای بیمه 

دو تا سه هزار میلیارد ندارد پرداخت کند 
ندارد.  تأمین اجتماعی هم  آنکه  ضمن 
پس برخی مسائل مطرح در تک نرخی 
شدن ارز رؤیایی است و واقعی نیست.«

تا اطالع ثانوی قیمت گذاری 
به همین شکل خواهد بود

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه 
طبق اظهارات برخی دوستان صنعت دارو 
که اگر ارز حذف بشود ما باید آخرین 
جایی باشیم که ارز 4200 حذف شود، 
گفت: »ما همین االن هم در این وزارت 
ارز  اگر  آماده می شویم که  مبنا  این  بر 
یک  بکنیم،  باید  کار  چه  نباشد   4200
پکیج داریم. اگر قرار باشد این ارز نباشد 
که این احتمال بیشتر است که بخشی از 
آن نباشد ما برای آن برنامه داریم مثاًل 
بگویند به جای 3 میلیارد دالر، 1/5 یا 2 
میلیارد دالر هست. ممکن بود حتی خود 
مثاًل در شرایط  باشم  داشته  اعتقاد  من 
سال 95-94 یا شرایط عادی دیگر باید 
تک نرخی باشد، اما اآلن برای شرایط فعلی 
به نظرم امال این خنده دار است که ما 
بگوییم برای کنجاله بدهند، برای دان مرغ بدهند و برای 
روغن بدهند؛ برای دارو من نظرم این است که آزاد 
باشد.« وی با اشاره به برخی مسائلی که در تک نرخی 
شدن ارز در صنعت داروی کشور ممکن است پیش آید 
اشاره کرد و گفت: »پس از اجرای این مسئله صاحبان 
صنایع دارو نیایند بگویند نقدینگی نیست، بیمه دارد 
نمی دهد، این را جبران کنید؛ نقدینگی نداریم، صنعت 
کشور به هم خورد و کسی از دارو حمایت نمی کند و 
صنعت و این ها.« حریرچی تأکید کرد: »صنعت دارو 
یکی از پر حمایت ترین جاهایی بود که دولت کرده 

است حاال چه ارز آن را داده یا دارو خریده است.«
به گزارش سالم خبر، معاون کل وزارت بهداشت با اشاره 
به انتقادات بر نحوه قیمت گذاری دارو گفت: »من بر 
اساس تحلیل می گویم که تا اطالع ثانوی قیمت گذاری 
دارو به همین شکل خواهد بود ضمن آنکه تصورم نیز 
این نیست که قیمت گذاری در ایران خیلی پایین است 
چون بسیاری استداللشان این است که قیمت داروهای 

تولید داخل در بسیاری از موارد گران است.«
حریرچی خطاب به صاحبان صنایع دارویی کشور گفت: 
»شما یک تصوری از ارز آزاد دارید؛ مثاًل ارز آزاد می شود 
بیمه هم که پولش را می دهد قیمت هم آزاد است  ارز 
نیمایی هم موجود است خب همه چیز در ایده آل ترین 

شرایط و گل وبلبل است. این خبرها نیست.«

اخبــار

عضو اتحادیه واردکنندگان دارو توضیح داد؛

احتمال تخلف شرکت های 
دارویی در فروش داروهای 

ژنریک به قیمت برند
عضو اتحادیه واردکنندگان دارو در خصوص خبری درباره تخلف 
شرکت های دارویی مبنی بر فروش داروهای ژنریک با قیمت 
داروهای برند، گفت: »با بررسی هایی که انجام دادم مشخص 
شد این خبر در سال 96 بیان شده و باز هم انتشار پیدا کرده 
است. هرچند این موضوع بعید است که فراگیر باشد و ممکن 
است در موارد محدود اتفاق افتاده باشد و بازنگری خواهد شد.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، مجتبی بوربور در رابطه با 
قیمت داروهای ژنریک گفت: »بحث قیمت گذاری کلی داروها 
به عهده سازمان غذا و دارو و کمیته قیمت گذاری است و نظارت 

عالیه ای بر این موضوع وجود دارد.«
درباره  خبری  خصوص  در  دارو  واردکنندگان  اتحادیه  عضو 
ژنریک  داروهای  فروش  بر  مبنی  دارویی  شرکت های  تخلف 
با قیمت داروهای برند اظهار داشت: »با بررسی هایی که انجام 
دادم مشخص شد این خبر در سال 96 بیان شده است و باز 
هم انتشار پیدا کرده است هرچند این موضوع بعید است که 
فراگیر باشد و ممکن است در موارد محدود اتفاق افتاده باشد 

و بازنگری خواهد شد.«
وی افزود: »اما همین خبر هم که در سال 96 منتشر شد به این 
صورت بود که مثاًل دارویی با برند اصلی با ارز 3300 و برند 
ژنریک با ارز 4200 قیمت گذاری شده است و دارای 33 درصد 
افزایش قیمت بوده، این موضوع با توجه به تاریخ قیمت گذاری 
رخ داده؛ اگر دارویی با برند خاصی در حال اتمام باشد، احتمال 
اینکه برندهای ژنریک و اصلی با قیمت های تقریبًا یکسان عرضه 

شوند وجود دارد.«
بوربور در پایان در خصوص کیفیت و اثربخشی داروها گفت: 
»سازمان غذا و دارو یک کیفیت کمی و کیفی را درباره نظارت 
بر چرخه داروها بر عهده دارد و قوانین کیفیتی به شدت رعایت 
داروها  به  نسبت  بیماران  برخی  گاهی  است  ممکن  می شود، 
واکنش جدیدی نشان دهند و از این نظر ناراضی باشند، حمایت 
از بحث صنعت کشور بحث کلی و درستی خواهد بود اما اینکه 
امری  نباشد درست نیست چون موضوع کیفیت  کاًل واردات 
انتخابی برای پزشک و بیمار است ما حتی هزینه برخی داروهای 
تولید داخلی از داروهای وارداتی بیشتر است و چه بسا برخی از 

داروهای وارداتی هزینه شان کمتر باشد.«

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران:

امکان ذخیره سازی واکسن 
آنفلوآنزا وجود ندارد

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه واکسن ها تاریخ 
انقضای کوتاهی دارند، گفت: »عمومًا تاریخ انقضای واکسن ها 
کمتر از یک سال است به همین دلیل امکان ذخیره سازی بلندمدت 
آن وجود ندارد و به محض بروز کمبود مجبور هستیم واردات 

را به اندازه نیاز انجام دهیم.«
به گزارش سپید، سیدعلی فاطمی در گفت وگو با ایسنا ضمن بیان 
اینکه داروخانه ها از مردادماه اقدام به سفارش و تأمین واکسن 
آنفلوآنزا کرده اند،  گفت: »تأمین واکسن پیش از آغاز فصل سرد 
سال صورت گرفت تا هنگام شیوع بیماری، داروخانه ها با مشکلی 
مواجه نباشند چراکه تقاضا برای واکسن با شروع پاییز افزایش 
می یابد.« وی با تأکید بر اینکه در دو ماه گذشته مشکلی برای 
تأمین واکسن وجود نداشت، اظهار کرد: »خوشبختانه ماه مهر و 
آبان بدون بروز مشکل و گزارش کمبود سپری شد، اما با بروز 
موج جدید آنفلوآنزا که به صورت مهاجم آغاز شد و منجر به 
بستری شدن و حتی مرگ عده ای شد،  منجر به افزایش تقاضا 
میان افراد شده است؛  همین موضوع سبب شده موجودی اغلب 

داروخانه ها خالی شده است.«
فاطمی افزود: »ازآنجاکه واکسن آنفلوآنزا وارداتی است و عمدتًا 
از کشورهای فرانسه و هلند به کشور وارد می شود، به همین 
دلیل پروسه جایگزینی واکسن از طریق شرکت های واردکننده، 
پخش و داروخانه ها زمان بر خواهد بود. دراین بین تحریم ها نیز 
دراین باره بی اثر نیست و فرایند ثبت و دریافت سفارش دارویی 

را زمان بر کرده است و مشکالتی ایجاد می کند.«
وی با بیان اینکه واکسن ها تاریخ انقضای کوتاهی دارند، ادامه 
از یک سال است  انقضای واکسن ها کمتر  تاریخ  داد: »عمومًا 
به همین دلیل امکان ذخیره سازی بلندمدت آن وجود ندارد و 
نیاز  اندازه  به  را  بروز کمبود مجبور هستیم واردات  به محض 
فعلی انجام دهیم. با توجه به آنفلوآنزای مهاجم در سال جاری 
دشواری کار تأمین واکسن نسبت به گذشته افزایش یافته است.«
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران برخی تقاضاها برای تزریق 
توصیه  »معموالً  کرد:  تصریح  و  ندانست  ضروری  را  واکسن 
به تزریق واکسن کنند و نه همه   اقدام  افراد درخطر،  می شود 
افراد؛ کسانی که بیماری زمینه ای دارند مانند بیماران قلبی، ریوی 
و کلیوی، افرادی که داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن 
مصرف می کنند، مادران باردار، کودکان، افراد باالی 65 سال و... 

کاندید خط اول برای دریافت واکسن هستند.«

تئوریسین های تک نرخی شدن ارز در رؤیا هستند

مدیرکل فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از کشف 
دو میلیارد تومان قاچاق در حوزه فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
در حوزه  »متخلفین  گفت:  و  داد  خبر  سال  ابتدایی  ماه  طی شش 
فرآورده های آرایشی-بهداشتی به دستگاه قضایی معرفی می شوند.«
به گزارش سپید، عبدالعظیم بهفر در گفت و گو با ایسنا با اشاره به نحوه 
نظارت بر بازارهای غیررسمی و قاچاق فرآورده های آرایشی-بهداشتی، 
گفت: »با اقدامات انجام شده در شش ماهه ابتدایی سال 98 نزدیک به 
52 هزار و 441 فقره بازرسی در سطح عرضه فرآورده های آرایشی 
و بهداشتی انجام داده ایم که از این تعداد 1917 بازرسی منجر به 
میلیارد تومان رقم قاچاق  از دو  تقریبًا بیش  کشف شده است که 

بازرسی هایی  بوده که طی این مدت انجام داده ایم.«
مدیرکل فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ادامه داد: 
»در حوزه نظارت باید توجه کرد که تا جای ممکن سیستم  نظارتی 
یک حوزه در کشور باید یک ارگان مشخص باشد. اگر ارگان های 

متعددی مسئول این کار باشند، در نتیجه آیین نامه ها و بخشنامه های 
اگر  اما  می کند،  مهیا  تقلب  و  قاچاق  برای  را  فضا  امال  مختلف 
نظارتی  نهاد  به  را  اجازه  این  باشد،  مشخص  یکجای  ناظر  نهاد 
از  بنابراین  کند؛  اجرا  به درستی  را  برنامه هایش  بتواند  تا  می دهد 
مهم  باشد، حال  نظارت  مسئول  یکجا  باید  حتمًا  کارشناسی  نظر 

نیست که کجا باشد، اما یکجا باشد.«
بهفر گفت: »در حال حاضر در سطح عرضه فرآورده های آرایشی-
برای سازمان  ارگان های مختلف مدعی نظارت هستند.  بهداشتی 
غذا و دارو سالمت مردم حائز اهمیت است و به همین دلیل این 
کارگروه  مشترک را در عرصه نظارت بر فرآورده های آرایشی و 
بهداشتی تشکیل دادیم. قاعدتًا وقتی یک سیستم نظارتی وجود داشته 
باشد، این سیستم به تنهایی باید پاسخگو هم باشد و سیستم های 

نظارتی باالدستی می توانند از این سیستم سؤال کنند.«
وی اظهار کرد: »متخلفین در حوزه فرآورده های آرایشی-بهداشتی 

ما  برخوردهای  از  بخشی  و  می شوند  معرفی  قضایی  دستگاه  به 
قوانین  از طرفی سیستم و  انجام می شود.  در سیستم های قضایی 
باید  رگالتوری در حوزه تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
به گونه ای باشد که در حوزه صدور مجوزها و پروانه ها سخت گیرانه 

نبوده، اما درعین حال نظارت ها و کنترل ها سخت گیرانه باشد.«
بهفر درباره سهم تقلب و قاچاق در محصوالت آرایشی و بهداشتی 
گفت: »طبق آخرین آمار ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 1.6 میلیارد 
بهداشتی  آرایشی-  فرآورده های  بازار   در  تقلب  و  قاچاق  دالر 
وجود داشته است.« وی با اشاره به برچسب گذاری فرآورده های 
آرایشی-بهداشتی برای اصالت سنجی آنها، افزود: »در حال حاضر 
برچسب  دارای  وارداتی  بهداشتی  و  آرایشی  فرآورده های  کلیه 
داشتن  صرف  که  کنند  توجه  مردم  البته  هستند.  اصالت  کنترل 
باید  حتمًا  و  نمی کند  کفایت  محصول  روی  بر  اصالت  برچسب 

استعالم انجام شود.«

مدیرکل فرآورده های آرایشی و بهداشتی مطرح کرد؛

کشف ۲ میلیارد تومان فرآورده  قاچاق در شش ماه ابتدایی ۹۸

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص 
آنفلوانزا  واکسن  کمبود  بر  مبنی  مجازی  فضای  در  شده  منتشر  اخبار 
در کشور، گفت: »در حال حاضر با توجه به موج شیوع آنفلوانزا هیچ 
مشکلی در زمینه واکسن آنفلوانزا در کشور نداریم و متقاضیان این واکسن 
موفق به دریافت و تزریق آن شده اند، واکسن آنفلوانزا به مقدار کافی در 

سراسر کشور توزیع شده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.«
به گزارش سپید، غالمحسین مهرعلیان اظهار داشت: »در حال حاضر 
تقاضا برای تهیه داروی اسلتامیویر به دلیل تجویز اصلی برخی پزشکان 

افزایش پیدا کرده است و این دارو بر اساس پروتکل معاونت بهداشت 
در داروخانه های دانشگاهی، بیمارستان های دولتی و خصوصی توزیع 
می شود. بر اساس پروتکل معاونت بهداشت این دارو در داروخانه های 
خصوصی توزیع نشده و مردم برای تهیه آن به این مراکز مراجعه نکنند.«
وی افزود: »قرص اسلتامیویر طی روز های آینده در اختیار دانشگاه های 
علوم پزشکی قرار می گیرد و تا آخر هفته آینده نیز تعداد 500 هزار عدد 
از این قرص در دانشگاه های مختلف توزیع می شود تا بیماران بدون 
بیمارستان های  در  واقع  منتخب  داروخانه های  از  بتوانند  هیچ مشکلی 

دولتی و خصوصی آن را تهیه کنند.«
پایان در خصوص  باشگاه خبرنگاران جوان، مهرعلیان در  به گزارش 
اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر کمبود واکسن آنفلوانزا در 
سراسر کشور، گفت: »در حال حاضر با توجه به موج شیوع آنفلوانزا 
متقاضیان  و  نداریم  در کشور  آنفلوانزا  واکسن  زمینه  در  هیچ مشکلی 
این واکسن موفق به دریافت و تزریق آن شده اند، واکسن آنفلوانزا به 
مقدار کافی در سراسر کشور توزیع شده و هیچ کمبودی در این زمینه 

وجود ندارد.«

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

کمبود واکسن آنفلوآنزا حقیقت ندارد


