
اعضای هیات مدیره سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی 
ایران در یک نشست خبری به 
بازار  وضعیت  آخرین  تشریح 
چالش های  و  کمبودها  دالیل  کشور،  دارویی 

صنعت داروسازی پرداختند.
به گزارش خبرنگار هفته نامه سالمت، در ابتدای 
این نشست محمد عبده زاده، رئیس هیات مدیره 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با 
اشاره به وجود مسائل و مشکالت صنعت دارویی 
کشور، گفت: »به رغم کمبودها و همه گیری کرونا، 
کمترین  کردند  تالش  داروسازی  کارخانه های 
نیاز  مورد  داروهای  تامین  و  ارائه  در  وقفه ای 

بیماران ایجاد شود.«
وی با بیان اینکه امیدوارم در سال آینده کمترین 
دغدغه و چالش را در صنعت داروسازی کشور 
شاهد باشیم، افزود: »بازسازی و نوسازی صنعت 
داروسازی در اولویت برنامه های سال آینده خواهد 

بود و امیدوارم به شکل عملیاتی اجرا شود.«

 مسوول  ورشکستگی صنعت داروسازی 
کیست؟

در  ما  اساسی  »چالش  داشت:  اظهار  عبده زاده 
قیمت گذاری بر  چراکه  است  تورم  آینده  سال 
اساس نرخ تورم انجام نمی شود و قیمت دارو 
همچنان غیرواقعی تعیین می شود. ازاین رو وقتی 
داشتن  نگه  ثابت  می رود،  باال  هزینه ها  سایر 
قیمت دارو منجر به ورشکستگی کارخانه های 

داروسازی خواهد شد.«
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
تاکید کرد: »اگر قیمت دارو واقعی نشود  ایران 
انتظار داروسازی  سرنوشت صنعت نساجی در 
دارو  قیمت  نشدن  واقعی  بنابراین  بود؛  خواهد 

منجر به تعدیل نیرو و تعطیلی خطوط تولیدی 
خواهد شد که عواقب آن متوجه مردم خواهد بود.«
وی هشدار داد: » مسوول یت ورشکستگی صنعت 
داروسازی متوجه سازمان غذا و دارو و سازمان 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد 
بود و اگر چنین اتفاقی رخ دهد مجبور خواهیم شد 
تا با ارز چند برابری، واردات دارو انجام دهیم.«

کمبودهای دارویی نتیجه عملکرد 
ضعیف بیمه ها است 

عبده زاده همچنین در حاشیه این نشست در پاسخ 
به پرسش هفته نامه »سالمت« درباره مشکالت 
نسخه نویسی  و  دفترچه ها  حذف  با  بیماران 
امروز  چالش های  »بیشتر  گفت:  الکترونیکی 

دارویی کشور در نتیجه عملکرد ضعیف بیمه ها 
است، در حالی که مردم مقصر کمبودهای گسترده 

را تولیدکنندگان دارو می دانند.«
وی افزود: »واقعیت این است که بیمه ها بر اساس 
منابع مالی که دارند نخست اقدام به مصون سازی 
سازمان های خود می کنند و متاسفانه بیماران در این 
بین فراموش شده اند. درحالی که در همه جای دنیا 
وجود صنعت داروسازی پیشرفته و توسعه یافته و 
داروهای به روز بدون وجود یک بیمه پیشرفته و 
حمایت همه جانبه از بیمه شدگان میسر نیست و 

این دو الزم و ملزوم یکدیگر هستند.«
رئیس سندیکای داروسازان گفت: »در همه جای 
دنیا دولت ها متعهد به بهداشت و درمان شهروندان 
خود هستند و باید از طریق سازمان های بیمه ای 

در این بخش از مردم حمایت کنند، اما در حال 
حاضر بیمه ها در کشور ما منفعل عمل می کنند 
و برای حمایت از بیمه شدگان خود تالش کافی 

را انجام نمی دهند.«
عبده زاده در ادامه افزود: »یکی دیگر از مشکالتی که 
مردم سامانه نسخه نویسی آنالین مواجه هستند ثبت 
نشدن برخی داروها در این سیستم و به اصطالح 
به روز نبودن این سامانه است که موجب سرگردانی 
بیماران در تهیه دارو شده است؛ بنابراین شاهد هستیم 
که سامانه نسخه نویسی بیمه ها با موجودی دارویی 
سازمان غذا و دارو همخوانی ندارد در حالی که 
باید سامانه بیمه ها با غذا و دارو به صورت آنالین 
ارتباط برقرا کنند تا مردم در تهیه داروهای مورد 

نیاز دچار مشکل نشوند.«
وی تاکید کرد: »به جرات می گوییم که در حال 
حاضر بسیاری از کمبودهای اعالمی همچنان تولید 
می شود و تولیدات طبق روال قبلی در حال انجام 
است و تولیدکنندگان به کار خود ادامه می دهند، اما 
این  باید  بیمه ای و وزارت بهداشت  سازمان های 
مشکل را در سریع ترین زمان ممکن برطرف کنند 
تا مردم بیش با مشکل در تهیه داروهای مورد نیاز 

خود مواجه نشوند.«
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بیشتر چالش های امروز 
دارو در نتیجه عملکرد 

ضعیف بیمه ها است در 
حالی که مردم مقصر 

کمبودهای گسترده را 
تولیدکنندگان دارو می دانند

- محمد عبده زاده 
رئیس هیات مدیره سندیکای داروسازان

مرتضی خیرآبادی، عضو هیات مدیره سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هم در این 
نشست با بیان اینکه ۷۵ درصد هزینه های درمان 
از جیب مردم پرداخت می شود، گفت: »بیمه ها 
برای افزایش بودجه و حمایت از هزینه های 
این  و  نمی کنند  تالشی  هیچ  بیماران  دارویی 

صنعت داروسازی را گرفتار کرده است.«
وی با اشاره به حاشیه های حذف ارز ترجیحی، 
افزود: »آنچه برای تولید و واردات دارو الزم 
است 2/۵ میلیارد دالر ارز است که با تبدیل 
ارز ترجیحی به نیمایی عدد ۱۷۰ هزار میلیارد 

تومان را باید در نظر گرفت.«
وی با بیان اینکه ۹۷ درصد داروی کشور با یک 
میلیارد دالر ارز تولید می شود، ادامه داد: »برای ۳ 
درصد واردات دارو ۱/۵ میلیارد دالر ارز اختصاص 
می یابد.« خیرآبادی تاکید کرد: »اگر کارخانجات 
دارویی کشور نتوانند بر مشکالت خود فائق آیند 
و تولید دارو روند رو به عقب داشته باشد در 

آن صورت دولت باید برای یک درصد کاهش 
تولید دارو ۴۰۰ میلیون دالر ارز اختصاص دهد 

تا همان یک درصد دارو را وارد کند.«
وی افزود: »در مطالعه ای که روی ۷۸ قلم دارو 
داشتیم مشخص شد در سال های ۹۶ تا ۱۴۰۰ 
رشد ۱۱۰ درصدی قیمت محصوالت دارویی 
را شاهد بودیم درحالی که رشد 2۵۰ تا ۳۰۰ 
درصدی قیمت اقالم جانبی در همین سال های 
با  خیرآبادی  است.«  شده  ثبت   ۱۴۰۰ تا   ۹۶
انتقاد از ثابت نگه داشته شدن قیمت دارو در 
افزایش  برای  بیمه ها  »متاسفانه  کشور، گفت: 
بودجه های خود تالش نمی کنند و همین مساله 
باعث می شود وزارت بهداشت در تعیین قیمت 

دارو، تحکمی برخورد کند.«
عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انسانی ایران گفت: »در سال ۹۸ کل 
فروش دارو در کشور ۳۵ هزار میلیارد تومان 
بود که سهم سازمان بیمه سالمت ایران ۴/2۰۰ 
میلیارد تومان، سازمان تامین اجتماعی ۴/2۰۰ 
میلیارد تومان و بیمه نیروهای مسلح و کمیته 
امداد و…، هم در نهایت ۴ هزار میلیارد تومان 
بوده است. به عبارتی سهم بیمه ها از ۳۵ هزار 
میلیارد تومان فروش دارو در کشور طی سال 
۹۸، ۱2 هزار میلیارد تومان بوده و بقیه آن به 
صنعت تحمیل شده است.« وی با عنوان این 
مطلب که ۷۵ درصد هزینه های درمان از جیب 
مردم پرداخت می شود، ادامه داد: »از آذر ۱۴۰۰، 
بیمه ها هیچ افزایش قیمتی را برای دارو قبول 

نکرده اند و این پول را از مردم می گیرند.«

مهدی پیرصالحی، عضو هیات 
مدیره سندیکای داروسازان نیز 
در این نشست با بیان اینکه ارز 
مورد نیاز دارو 2/۵ میلیارد دالر 
است، گفت: »متاسفانه این رقم 
را برای دارو و تجهیزات پزشکی 
در سال ۱۴۰۰ و همچنین ۱۴۰۱ 
در نظر گرفته اند در حالی که ۴ 
میلیارد دالر برای این دو بخش 

نیاز است.«
وی با انتقاد از مجلس به دلیل 
ترجیحی،  ارز  نکردن  حذف 
این  بار  زیر  »مجلس  افزود: 
تصمیم سخت نرفت و از سر 
خودش باز کرد.« پیرصالحی از 

ارز ۴2۰۰ تومانی به عنوان ارز رانتی نام برد و گفت: »تصمیم برای حذف این نوع 
ارز سخت است و همه می خواهند این بار سخت را به صنعت داروسازی تحمیل 
کنند. در صورتی که زیرساخت های بیمه ها برای حمایت از هزینه های دارویی فراهم 
است و می توانند بودجه مورد نیاز را به بیمه ها منتقل کنند تا از گرانی دارو برای 

مردم جلوگیری شود.«
وی ادامه داد: »متاسفانه نه مجلس در این خصوص تصمیم گرفت و نه دولت می تواند 
چنین کاری را انجام دهد.« پیرصالحی با عنوان این مطلب که دارو تنها کاالیی است 
که صددرصد قیمت گذاری آن توسط دولت انجام می شود، افزود: »دولت و مجلس 
باید قیمت دارو را واقعی کنند به شرط اینکه از مردم حمایت شود تا هزینه های 

واقعی شدن قیمت دارو از جیب مردم پرداخت نشود.«
وی در ادامه به افزایش ناچیز قیمت دارو اشاره کرد و گفت: »در سال ۱۴۰۰ شاهد 
رشد ۱۵ درصدی قیمت دارو بودیم که این میزان در سال ۱۳۹۹، ۱2 درصد بود.« 
صنعت  از  دولت  »اگر  افزود:  و  کرد  تاکید  دارو  صادرات  اهمیت  بر  پیرصالحی 

داروسازی حمایت کند، صادرات دارو می تواند سودآور باشد.«

۷۵ درصد هزینه های درمان 
از جیب مردم پرداخت می شود 

هزینه های واقعی شدن قیمت دارو 
نباید از جیب مردم پرداخت شود 

گزارش هفته نامه »سالمت« از یک نشست خبری دارویی

ورشکستگی در انتظار صنعت داروسازی است
 علی 

ابراهیمی 

همه گیری  در  هشداردهنده  واریانت   ۵ تاکنون 
کووید-۱۹ در جهان رخ داده که به جز واریانت 
گاما بقیه واریانت ها تلفات انسانی و هزینه های هنگفتی 

را بر کشور ما تحمیل کرده است.
کامیابی ها و ناکامی هایی داشته ایم، درس هایی آموخته 
و درس هایی را هم نیاموخته ایم. تغییر وزارت بهداشت 
در تابستان گذشته و به دنبال آن آغاز ورود واکسن 
فراوان به کشور و سرعت گرفتن واکسیناسیون برای 
جبران مافات، این امید را در برخی ایجاد کرد که 
چیزی به پایان همه گیری در کشور ما نمانده است. 
تصوری نادرست که هم پیش بینی های پوشش واکسیناسیون را زیر 
سوال برد و هم با آمدن  مهمان ناخوانده امیکرون معادالت را به هم 
زد. در حالی که تعداد مرگ های تایید شده روزانه کرونا به حدود 2۰ 
نفر رسیده بود، با جهشی سریع سیر صعودی بستری و مرگ شروع 

شد و به باالی 2۴۰ نفر در روز رسید.
گرچه هنوز تعداد مرگ ها با موج پنجم دلتا فاصله زیادی دارد، باز 
تجربه دیگری برای سیاستگذاران حوزه سالمت به جای گذاشت تا 
در مقابل این ویروس چموش ساده اندیش نباشند و بیشتر گوش به 
متخصصان امر بدهند. با توجه به آنچه تاکنون در روند این بالی عظیم 
قرن بیست و یکم پیش آمده است، آیا می توان گفت به دوران پایانی 

همه گیری کووید- ۱۹ نزدیک می شویم؟
گمانه زنی های متخصصان اپیدمیولوژی ]واگیرشناسی[ در سراسر جهان 
که کمتر با اتفاق نظر همراه است نشان می دهد پیش بینی آینده همه گیری 
در ماه های پیش رو بسیار دشوار است و حتی احتمال این که الاقل دو 
سه سال دیگر این همه گیری مهمان جامعه بشری باشد را تقویت می کند.

شاید شبیه ترین همه گیری که بشر در یکی دو سده اخیر تجربه کرده، 
حدود سال ۱۸۹۰ میالدی بوده که گرچه مرگ و میری بسیار کمتر از 
همه گیری آنفلوانزای اسپانیایی در سال ۱۹۱۸میالدی داشته، اما دارای 
الگو و ماهیتی شبیه تر به کووید ۱۹ بوده است. بیماری مسبب همه گیری 
سال ۱۸۹۰ که به اشتباه آنفلوانزای روسی لقب داده شد، نه آنفلوانزا 
بلکه یک بیماری ناشی از کروناویروس و از خانواده کرونا ویریده بود.

آنچه در تاریخ ثبت شده آن همه گیری می بینیم، امکان حضور ۳ تا ۵ 
ساله همه گیری کووید- ۱۹ را در شرایط حاضر تقویت می کند. اما 
بیش از ۱۳۰ سال از آن تاریخ گذشته و دانش بشر امروز با آن دوران 
بسیار افزون شده است و این خود بارقه ای از امید است که زودتر از 

۵ سال به پایان همه گیری اخیر برسیم.
از طرفی اما، از هوشمندی ویروس برای ادامه بقای خود نباید غافل 
بود. جهش های آینده کروناویروس برای کسی قابل  پیش بینی نیست و 
همانطور که واریانت دلتا به عنوان چهارمین سویه هشداردهنده، وخامت 
بیشتری از بیماری را نسبت به واریانت های قبلی نشان داد، مشخص 

نیست آیا باز شاهد واریانت هشداردهنده ششم خواهیم بود یا نه؟
آیا ادامه تزریق دوزهای واکسن های موجود می تواند بشر را مصون نگه 
دارد؟ شواهد چنین چیزی را نشان نمی دهند. برعکس شاهد کاهش 
میزان اثربخشی واکسن های موجود هستیم. ویروس، هم با جهش و 
هم با جستجوی میزبان های  مهمان نواز! می خواهد به حیات خود 
ادامه دهد.شاید واریانت BA.2 دارد این نقش را به خوبی بازی می کند 

و باید مراقب آن باشیم.
متاسفانه ما در کشورمان نظام مراقبت ژنومیک ]تجزیه و تحلیل داده ها 
و اطالعات ژنتیکی به ویژه توالی دی ان ای جانداران[ نداریم و تعداد 
الگوی  از  روشنی  تصویر  نمی تواند  موجود  توالی یابی  تست های 
واریانت های کووید ۱۹ در کشورمان را نشان دهد. تجزیه و تحلیل 
چرخش ویروس و وضعیت ابتال به بیماری هم به خاطر عدم بیماریابی 
فعال و تعداد بسیار اندک تست قابل تحلیل اپیدمیولوژی اپیدمی مطلوب 
نیست. عدم دسترسی به داده های اپیدمی و ضعف تحقیقات بومی هم 
احتمال تحلیل اشتباه از آینده اپیدمی در کشورمان را بیشتر می کند. پس 
به ناچار مجبوریم به علم اپیدمیولوژی، بررسی های جهانی و شواهد 

علمی بین المللی تکیه کنیم.
بروز باالتر ابتال می تواند احتمال جهش های بیشتر در ویروس را باال 
ببرد، به همین دلیل بعد از امیکرون باید بیشتر مراقب بود و ایام تعطیالت 
سال نو را با احتیاط کامل و پایش و نظارت کافی گذراند تا بالفاصله 

چون ایام مشابه سال گذشته   مهمان موج هفتم نباشیم.
بسیار خوشبینانه خواهد بود که منتظر پایان همه گیری در دوران پس 
از امیکرون باشیم. خطایی راهبردی است که تصور کنیم تنها با افزایش 
پوشش و دوز واکسیناسیون قادر به خداحافظی از این اپیدمی باشیم.

نیازمند تحقیقات بیشتر، همکاری بیشتر و جذب حداکثری افراد 
متخصص و کاربلد هستیم.

این اپیدمی بسیار قهارتر از آن است که تنها توسط عده ای معدود و 
در محدوده یک سازمان یا وزارتخانه و تنها با تکیه به تجارب خام 

کارشناسان و متخصصان قابل مهار باشد.
لطفا با منتقدان خود در مدیریت اپیدمی مهربان تر باشید.

با پوزش از حضرت حافظ:
آری به اتفاق جهان را توان گرفت

خوبان در این معامله تقصیر می کنند

وضعیت همه گیری کووید-۱۹ 
بعد از امیکرون چه خواهد شد؟

یادداشت

 دکترحمید 
سوری 

استاد 
اپیدمیولوژی 

دانشگاه 
علوم پزشکی 
شهید بهشتی

تصادفات؛ اولین عامل مرگ و میر در کشور
وزیر بهداشت: »غیر از کرونا که در دو سال اخیر جهان را گرفتار کرده است، تصادفات اولین 
عامل مرگ و میر در کشور است.« سرعت رسیدن اورژانس به بالین بیمار بسیار حیاتی است. 
سرعت رسیدن اورژانس به بیمار باید به حداقلی ترین زمان ممکن برسد. مردم باید احساس و 

یقین پیدا کنند که اورژانس هر لحظه در کنارشان است.

2۶درصد از جمعیت کشور واکسن نزده اند
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران گفت: »در مجموع 2۶ درصد از جمعیت کشور شامل 
کودکان زیر ۱2 سال و دیگر گروه های هدف اصال واکسن نزده اند که این خود می تواند برای 

این بخش  از جمعیت کشور بسیار خطرناک و در واقع نگران کننده باشد.« 
به گزارش ایرنا، عباس شیراوژن افزود: »اگرچه برخی از این آمار به کودکان ۵ تا ۱2 سال 
برمی گردد اما براساس آمارها ۱2 تا ۱۵ درصد افراد باالی ۱2 سال هیچ تمایلی به زدن واکسن 

ندارند که بسیار برای اطرافیان آنها زمینه خطر را فراهم می کند.« او تاکید کرد: »اگر با همین 
میزان رعایتی که مردم از نظر شیوه نامه ها و پروتکل های بهداشتی انجام می دهند و حتی درصد 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی و انجام واکسیناسیون گروه های هدف نیز روند مطلوب تری 
داشته باشد، به طور یقین موج ششم را پشت سر خواهیم گذاشت ولی اگر مردم رعایت نکنند 
یا از واکسیناسیون خودداری کنند ممکن است موج همچنان ادامه داشته باشد.« شیراوژن ادامه 
داد: »شرط ترددهای بین شهری و سفرهای نوروزی، واکسیناسیون کامل است. البته با دو دوز 

واکسن، امکان مسافرت وجود دارد.«

هزاران خانوار ایرانی قربانی کرونا در انتظارحمایت بیمه ای
وزارت کار: ۱۴ هزار و ۶۱۳ کودک، به دلیل کرونا بی سرپرست و ۶۸ هزار و ۳۶۰ زن به واسطه 
فوت همسر خود، سرپرست خانوار شده اند. به گزارش سپید آنالین، کرونا در سه سالگی خود در 
ایران موجب مرگ ۱۳۸ هزار و ۸۳۱ نفر شد، در همین حال حدود ۷ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۷۶۳ 

نفر نیز تا روزگذشته به این بیماری مبتال شدند. خسارت های جانی این بیماری در حالی است 
که اکنون ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن نیز آشکار می شود. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
در گزارش زمستان خود بر اساس اطالعات درگذشتگان وزارت بهداشت به تاثیر این بیماری 

روی زنان و کودکان کشور پرداخته است. 

کاهش سرعت اینترنت؛ سرگردانی بیماران 
در داروخانه ها و مراکز درمانی

رئیس شورایعالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران با اشاره به سرگردانی بیماران در داروخانه ها 
و مراکز درمانی به دلیل سرعت کم اینترنت، گفت: بدون فراهم کردن زیر ساخت های الزم اصرار 
بر اجرای نسخه نویسی الکترونیکی به صورت ناقص دارند، در این شرایط حداقل انتظار این 
است که برای در دسترس بودن اینترنت پرسرعت و اصالح نرم افزارهای سازمان های بیمه گر، 

فکر اساسی کنند.

تازه چه خبر؟


