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در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت 
مجلس مطرح شد که فروش دارو در پلتفرم ها 
به سرعت و بدون هیچ قواعد تنظیمی و نظارت 
با  این موضوع  با  باید  انجام است و  در حال 

حساسیت برخورد کرد.
غذا  و  دارو  کمیته  نشست  سپید،  گزارش  به 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منظور 
بررسی نحوه توزیع دارو از طریق پلتفرم ها و 

کسب  و کارهای اینترنتی برگزار شد.
عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی رئیس کمیته 
دارو و غذای مجلس شورای اسالمی در این 
نشست با بیان اینکه انتقال و توزیع دارو توسط 
پلتفرم های دارویی موضوعی دو لبه است، گفت: 
»با خرید و فروش کاالها به صورت اینترنتی 
مختلف  عرصه های  در  الکترونیک  تجارت  و 
مواجهیم و عرضه و فروش اینترنتی در ادبیات 
داروسازی و پزشکی دنیا 30 سال است که مطرح 
است و علی رغم این سابقه طوالنی، هنوز موضوع 
به لحاظ مالحظات و قواعد حرفه ای و سالمت 
برای فرد بیمار و تبعات اخالقی و حقوقی و 

حرفه ای کامل عملیاتی نشده است.«
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسالمشهر 
و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: »تا بیمار 
ویزیت نشود، نمی توان برای او نسخه پیچید و 
این موضوع مالحظه علمی، فناوری، حقوقی، 
حرفه ای، اقتصادی و اخالقی دارد و همچنین 
با بحث قاچاق، تقلب و سوءاستفاده مواجهیم 
نامه  آیین  با تدوین  قانونگذاری و  مقام  و در 
یا خیر،  اعمال یک کلمه که جایز است  با  و 
به پاسخ مناسب نمی رسیم. در قانون تجارت 
الکترونیک و شرکت های دانش بنیان آیین نامه 
جدید تکلیف شده که آیا در حوزه سالمت و 

بهداشت و درمان به طور عام در حوزه دارو و 
به طور اخص در حوزه داروهای با نسخه که 
اندیکاسیون تجویز خاصی دارند، این موضوع 
جایز است یا خیر و حکم کلی دارد یا ندارد؟ 
و می خواهیم در این نشست ابعاد مختلف این 

موضوع را بررسی کنیم.«
وی افزود: »قانونگذار وقت محدودی به وزارت 
بهداشت داده که آیین نامه قانون دانش بنیان را 
تدوین کند و این موضوع در آیین نامه داروخانه ها 
نیز وجود دارد و باید از لحاظ قانونی روشن 
شود مرزهای فناوری جدید و پلتفرم ها چیست؟ 
این مسائل دایره های تو در تو است که با هم 
همپوشانی یا تخالف دارند و این موضوع را 
باید در جلسات مختلف بررسی کنیم؛ از مرکز 
پژوهش های مجلس هم می خواهیم ابعاد مختلف 
موضوع عرضه دیجیتال دارو را بررسی و به ما 

گزارش دهد.«
روح االمینی یادآور شد: »موضوع فروش دارو در 
پلتفرم ها به سرعت و بدون هیچ قواعد تنظیمی 
بیمه ها  اگر  و  است  انجام  حال  در  نظارت  و 
پیشنهادی دارند باید با برگزاری نشست هایی 
با شورای عالی بیمه موضوع بررسی شود زیرا 
در آینده با مسائلی روبه رو خواهیم شد که با 
هزینه های شخصی از پس آن برنمی آییم و اگر 
برخی پلتفرم ها بخواهند کشوری شوند یا نشوند 
نقش بیمه ها و دولت در این رابطه مهم است 

زیرا آئین نامه آن را رها کرده است.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید 
بر اینکه باید با فروش آنالین دارو با حساسیت 
برخورد کرد، گفت: »در نشست باید نمایندگانی از 
کمیسیون صنایع، اجتماعی و اقتصادی و همچنین 
مسئوالن وزارت ارتباطات، شرکت های پخش 

و تشکل ها و سندیکاها حضور می یافتند که به 
علت غیبت ،در نشست آتی کمیته حضور خواهند 
یافت و همچنین مرکز پژوهش ها و اداره قوانین 

مجلس باید گزارشی را ارائه کنند.«
بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با 
بیان اینکه زنجیره تامین دارو مهم است، گفت: »به 
دنبال اصالح زنجیره از نظر سیاستگذاری هستیم و 
کنترل، کیفیت، عدالت در توزیع و خدمات رسانی 
به مردم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از اجزای 
زنجیره هستند و یکی از مهم ترین قسمت های 
زنجیره، پخش است، البته بحث پخش دیجیتال 
چندین سال است مطرح شده اما مورد توجه 
قرار نگرفته و یکی از مشکالت موجود در بحث 
توزیع و عرضه و پخش، اداره کردن شرکت های 
پخش به صورت سنتی و تعدد شرکت هاست 
و مشکالتی در زمینه ویزیتوری وجود دارد که 

کمبودها و مشکالت را افزایش می دهد.«
وی با انتقاد از اینکه سیستم اداری و بروکراسی ما 
مشتری مدار نیست، تصریح کرد: »ویزیتور آزاد و 
رها است و می تواند با فروش سبدی اعمال سقف 
خرید و عرضه و توزیع را متاثر کند در این رابطه 
فرآیندها باید مکانیزه و شفاف شوند و همچنین 
ارتباط نیروی انسانی با کارشناسان کاهش یابد؛ 
در پخش دیجیتال داروخانه ها سفارش آنالین 
می دهند و دیگر تبدیل به انبار دارو نمی شوند 
و همچنین نباید کسی از خرید دارویی دنبال 
سود بوده و سود باید عادالنه باشد و ما باید 
این مسائل را پیگیری و مدیریت کنیم، زیرا هر 
اندازه که دارو تامین کنیم و به آن ارز اختصاص 
دهیم و همچنین طرح هایی مانند دارویار را اجرا 
کنیم چنانچه این مسائل در داخل زنجیره حل 
ایجاد مشکل  باعث  ناسالم  رقابت های  نشود، 

خواهد شد بنابراین باید تمامی فعل و انفعاالت 
زنجیره تامین و توزیع دارو شفاف و در رصد 
مدیران و تصمیم گیران و مجریان باشد و امکان 
مخدوش کردن داده ها نیز وجود نداشته باشد.«
دارایی افزود: »به هیچ وجه اجازه نمی دهیم توزیع 
دارو از حوزه دایره مسئول فنی و داروخانه که 
جوابگوی ما هستند، با هر عنوانی خارج شود و 
مسیر بر مدار قانون است و نباید به گونه ای اقدام 
کرد که با خرید و فروش دارو کسی سود ببرد 
و با فروش باالی دارو تخفیف بگیرد، بنابراین 
سیستم ها را برخط خواهیم کرد و فرآیندها و 
پلتفرم ها بر این مدار و مسیر خواهد بود و چیزی 
به عنوان ارائه دارو در پلتفرم نخواهیم داشت 
و دارو رسانی از مسیر داروخانه و درب منزل 
تنها مختص بیماران خاص و برای  داورهایی 

مشخص است.«
رئیس سازمان غذا و دارو یادآور شد: »پلتفرم 
الکترونیک در حال پیشروی است و امنیت و 
سالمت مردم را به خطر انداخته؛ چیزی به عنوان 
بستر الکترونیکی عرضه دارو نداریم و توزیع 
درب منزل هم برای داروی پیوند عضو هموفیلی 
و دیالیز انجام می شود زیرا خروج از منزل برای 

این بیماران خطرناک است.«
وی ادامه داد: »سیستم رگوالتور و ناظر و سالمت 
کشور باید در محیط آرام بتواند سالمت مردم 
را تامین کند؛ نمی توان در هر جای اشتباهی که 
فشار وارد می شود آن را قانونی کنیم؛ نمی توان 
دارو را به صورت اینترنتی عرضه کرد مگر در 
مواردی که بیمار اجازه خروج از منزل را نداشته 
باشد چنین سیستم هایی پیوست فرهنگی ندارد، 
مسیر مسیر غلطی است و نباید سالمت مردم را 
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