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نمایشگاه دارو و صنایع وابسته با حضور  502شرکت داخلی و خارجی آغاز شد

اخبار

وزیر بهداشت :از کیفیت داروی ایرانی مراقبت می کنیم

باید برای پرداخت معوقات شرکتهای دارویی فکری عاجل کرد

فریبا خان احمدی

عکس :امیر رجبی /ایران

سومین نمایشگاه دارو و صنایع وابسته
(ایــران فارمــا) بــا حضــور  502شــرکت
دارویــی کــه  164شــرکت آن خارجــی
اســت با حضور وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشــکی و رئیس سازمان غذا و
دارو روز گذشــته در مصــای تهران آغاز
بــه کار کــرد .معــاون رئیــس جمهــوری
اندونزی ،سفیران بلغارستان ،دانمارک
و قزاقســتان و همچنیــن رئیــس اداره
تنظیم امور دوایی افغانستان که مقصد
صــادرات داروی ایرانــی هســتند در این
نمایشگاه حضور داشتند.
به گــزارش «ایران» ،نمایشــگاه ایران
فارما امســال برای نخســتین بــار میزبان
 164شــرکت دارویــی خارجــی از 30
کشــور جهان اســت .در این میان امســال
شرکتهای دانش بنیان نیز سهم مهمی
در برپایی نمایشــگاه داشتند بهطوری که
حضور  13شرکت دانش بنیان که ارزش
محصــوالت تولیدیشــان حــدود یــک
میلیــارد دالر ارزش دارد بــر نقــاط قــوت
نمایشگاه ایران فارما افزوده است.
دکتر رســول دیناروند رئیس پیشــین
ســازمان غذا و دارو که میهمان مراســم
افتتاحیه نمایشــگاه ایران فارمــا بود از 4
چالش جــدی و مهم حوزه دارو ســخن
گفت و نســبت بــه بحــران نقدینگی در
حــوزه دارو هشــدار داد« :آنچــه بــرای
وزارت بهداشت و رئیس جدید سازمان
غذا و دارو مهم اســت چالش نقدینگی
دارو اســت ،اگــر بــرای درمــان آن اقدام
نکنیم زنجیره تأمین دارو دچار اشــکال
خواهد شد و بروز بحران دارو در ماههای
آتی گریزناپذیر است ،درست مشابه آن
سالهایی که دارو تحریم بود و دسترسی
به آن با مشکل مواجه شد».
او ایــن را هــم گفــت کــه چالــش
نقدینگی هیــچ ربطی به سیاســتهای
دارویی نــدارد و خارج از این منظومه به

نیم نگاه

ëëآنچه برای وزارت بهداشــت و رئیس جدید ســازمان غذا و دارو مهم اســت چالش نقدینگی دارو اســت،
اگر برای درمان آن اقدام نکنیم زنجیره تأمین دارو دچار اشــکال خواهد شــد و بــروز بحران دارو در ماههای
آتی گریزناپذیر است ،درست مشابه آن سالهایی که دارو تحریم بود و دسترسی به آن با مشکل مواجه شد

ëëسیاســت وزارت بهداشــت درباره داروهای تولید داخل مراقبت از مردم است تا جایی که بتوانیم
از تولید داخلی اســتفاده میکنیــم ،اما اگر کیفیت داروی تولید داخلی پایین باشــد یا قیمت آن گران
باشد و به جیب مردم آسیب برساند ما بدون تعارف ترجیح میدهیم که در یک بازار رقابتی کار کنیم

مجموعــه دارویی وارد شــده و به بدهی
سنگین بیمارستانها و مراکز درمانی به
مراکز دارویی و تأمینکنندگان تجهیزات
پزشکی و دارویی مربوط است البته آنها
هــم میگوینــد از بیمهها طلــب دارند و
بیمههــا هــم میگویند دولت پولشــان
را نداده اســت به هر حال ریشــهاش هر
چه باشــد عامــل ایــن مشــکالت خارج
از سیاســتهای دارویــی و از بیــرون بــه
حوزه دارو تحمیل شده و برای مجموعه
داروی کشور مشکل آفرین شده است.
دینارونــد با بیــان اینکــه راه حل این
مشکل این است که مسائل نقدینگی هر
چه زودتر حل شود ،گفت :دانشگاههای
علوم پزشــکی باید پرداخــت مطالبات

دارویی را در اولویت خود قرار دهند؛ چرا
که اگر این مشکل در همین شهریور ماه
درمان نشــود بعدها ما را دچار خســران
یکند.
م 
او در ادامــه بــه بحــث مهــم کیفیت
دارو هم اشــاره کــرد« :در حــوزه کیفیت
داروهــای تولیــد داخــل پیشــرفتهای
خوبی داشتهایم؛ امروز عضویت سازمان
غذا و دارو در پروتکل  TICSاتفاق افتاده
کــه در مجمع پیکس در تایــوان در حال
تصویب است و پروتکلهایش را از نظر
 GMPرعایــت میکنیــم و ایــن موضوع
وجهــه عمومــی خوبــی برای صــادرات
داروهایمــان و بــرای مصرفکننــدگان
درباره کیفیت داروی داخلی دارد».

دینارونــد بــه بحــث رقابــت در بازار
دارو اشــاره کــرد و گفت :بایــد توجه کرد
کــه بحــث رقابــت بــه موضــوع کیفیت
مربوط میشــود چرا که ما بدون رقابت
نمیتوانیــم شــاهد کیفیتی برتــر در تراز
جهانیباشیم.
رئیس پیشــین ســازمان غذا و دارو با
اشــاره به آنالیزهایی که از سیاســتهای
ایــن ســازمان در چهــار ســال گذشــته
انجام شــده ،گفــت :این آنالیزها نشــان
میدهد که سیاستهای حمایتی وزارت
بهداشــت از صنعت داروسازی داخلی
مؤثرتر بوده است .بر اساس این آنالیزها
در سال  ۹۵بازار دارویی ما حدود  ۱۶هزار
میلیــارد تومــان بــوده کــه  ۷۱درصدش

یعنی  ۱۱هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان سهم
داروهــای تولید داخل بــوده و  ۲۹درصد
ایــن بــازار یعنــی  ۴۷۰۰میلیــارد تومان
سهم داروهای وارداتی بوده است.
دینارونــد ادامــه داد :البته باید توجه
کــرد کــه از  ۴۷۰۰میلیارد تومــان داروی
وارداتــی ۲۴۰۰ ،میلیارد تومانش اساســاً
شــامل بحــث رقابــت میــان واردات و
تولیــد داخــل نمیشــود چــرا کــه تولید
داخــل این داروهــا وجود نــدارد .حال از
همیــن میــزان  ۲۳۰۰میلیــارد تومانش
بحثهــای رقابتــی را بــه دنبــال دارد
کــه از همیــن میــزان هــم  ۱۳۰۰میلیارد
تومان بــرای داروهایی اســت که بتازگی
تولید داخلشــان ایجاد شــده اســت .در
ایــن زمینــه ما سیاســتی داشــتیم که هر
داروی تولیــد داخلــی کــه بــه  ۳۰درصد
بازار رســید ســال بعدش باید  ۹۰درصد
بــازار دارو را بگیــرد و مشــابه وارداتی آن
با ســقف ۱۰درصد وارد میشــود .یعنی
ما تنها در هزار میلیارد تومان از بازارمان
شاهد رقابت میان داروهای تولید داخل
و وارداتــی هســتیم و فکــر نمیکنــم که
صنعت داروســازی کشــور از ایــن میزان
ضرری ببیند.
وی همچنیــن گفت :اگر بخواهیم از
نظــر قیمت هم داروهــای تولید داخل
را بــا داروهــای وارداتــی مقایســه کنیم،
میبینیــم کــه در ایــن  ۲۳۰۰میلیــارد
تومــان ،نســبت قیمت میــان داروهای
تولیــد داخل با داروهای وارداتی شــش
به یک اســت؛ یعنــی قیمــت داروهای
وارداتی باالتر اســت .بنابراین سیاست
کنتــرل و تنظیــم واردات و حمایــت از
داروی تولید داخل طی این چهار ســال
مؤثر بوده است و بهدلیل اجرای همین
سیاســتها ســهم داروی تولیــد داخل
از  ۶۲درصــد درســال  ۹۱بــه ۷۱درصــد
در ســال  ۹۵رســیده اســت .حــال در
برنامه ششــم توسعه ،رسیدن به سهم

editorial@iran-newspaper.com

۷۵درصدی برای داروهای تولید داخل
در بازار دارویی کشور تعیین شده است
کــه مطمئنــاً تــا قبــل از ســال انتهایــی
برنامه ششــم ما از مرز  ۷۵درصد عبور
میکنیم.
ëëبابــت معوقــات داروســازان فکــری
عاجلشود
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی نیــز در حاشــیه ایــن مراســم و
بعــد از بازدید از نمایشــگاه ایــران فارما
بــه مشــکل جــدی معوقــات صنعــت
داروســازی کشــور تأکیــد کــرد و گفــت:
امیدواریــم بــا تمهیداتــی کــه رئیــس
جمهوری و ســازمان برنامــه پیشبینی
میکنند ،زمــان این معوقات به حداقل
برســد و شــرکتهای بیمــه ای بتواننــد
مطالبا 
ت را جبران کننــد و هر چه زودتر
باید برای این موضوع فکری عاجل شود
وگرنه مردم آسیب خواهند دید.
دکتــر ســید حســن هاشــمی گفــت:
سیاســت وزارت بهداشــت دربــاره
داروهــای تولیــد داخــل مراقبــت از
مــردم اســت تــا جایــی کــه بتوانیــم از
تولیــد داخلــی اســتفاده میکنیــم ،امــا
اگــر کیفیــت داروی تولیــد داخلی پایین
باشــد یــا قیمــت آن گــران باشــد و بــه
جیب مــردم آســیب برســاند مــا بدون
تعــارف ترجیــح میدهیــم کــه در یــک
بازار رقابتی کار کنیم .این سیاستی است
کــه طی چهار ســال گذشــته آن را دنبال
کردیــم و بعــد از این نیز دولــت و مردم
انتظــاری جــز ایــن ندارنــد .او گفــت :در
عین حال بیمارســتانها ،مراکز درمانی
دولتــی و خصوصی هم باید نســبت به
داروی تولیــد داخــل خودباوری داشــته
و بــه داروهای تولیــد داخل توجه کنند و
مطمئن باشــند کــه ما از کیفیــت داروی
تولید داخل مراقبــت میکنیم و حاضر
نیســتیم بــا هــر قیمــت و تحــت عنوان
داروی تولید داخل ،دارو را بپذیریم.
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معاونوزیررفاهتأکیدکرد

دسترسی به نظام قضایی
مهمترین عامل کاهش فقر

معــاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای حقوقی گفت:
وقتی دسترسی مردم به زیرساختهای حقوقی فراهم نیست فقرا زودتر آسیب
میبینندوازسیستمهاحذفمیشوند.
احمد میدری در نخســتین جلســه از سلسله نشســتهای اصالح نهادها و رفاه
اجتماعــی که با موضوع «چیســتی توانمندســازی حقوقی با رویکرد سیاســتی»
در وزارت رفــاه برگــزار شــد ،با بیــان اینکــه وزارت رفاه مســئول فقرزدایــی و رفاه
اجتماعــی اســت ،گفت :در بســیاری مــوارد معتقدند توانمندســازی به معنای
دسترسی به نظام تسهیالت بانکی ،آب ،برق ،آموزش ،جاده و ...است و معموالً
سیاستگذاریهابهاینسمتمیرود.
وی افــزود :دولتهــا در ابتــدای کارشــان آمــار میدهند کــه میخواهند چقدر
جاده و سد بسازند ،در حالی که صاحبنظران و اندیشمندان معتقدند تعریف
حقوق مالکیت و دسترسی به نظام قضایی مهمترین عامل در ایجاد ثروت و
کاهش فقر اســت و شاید باید نقش بیبدیل دولتها از همین جا شروع شود.
معــاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه باید
زیرســاختهای حقوقی را بســازیم ،گفت :در زمینه سیاســتگذاری ،اشــتغال،
وضعیت اقتصادی و نابرابریها نقش قوه قضائیه اگر بیشــتر از دســتگاههای
اجرایی نباشــد کمتر هم نیســت .میدری ادامــه داد :وقتی دسترســی مردم به
زیرساختهایحقوقیفراهمنیست،فقرازودترآسیبمیبینندوازسیستمها
حذف میشــوند .اخیراً مشــاهده کردم تعدادی حقوقدان خیر به مددجویان
کمیته امداد کمک میکردند ،خوب است که این اقدام تعمیم یابد .وی با بیان
اینکه افق کار ما تغییر و تحول فکری در اندیشه سیاستگذاران است ،عنوان کرد:
امیدواریمبرآوردجلساتمنجربهیکسریاقداماتبهمنظورتسهیلدسترسی
مردم به سیستم قضایی شود.

برگزاری سومین نشست« بازخوانی تاریخ
آموزش پزشکی در ایران معاصر»

ســومین نشســت تخصصی انجمن ایرانی تاریــخ اجتماعی علم
و فنــاوری یکشــنبه  ۲۶شــهریورماه بــا موضــوع «بازخوانــی تاریخ
آموزش پزشکی در ایران معاصر» برگزار میشود .در این نشست
دکتر مســلم بهــادری ،دکتر ولیاهلل محرابــی (مؤلف مجموعه 10
جلدی تاریخ مصور پزشــکی جهان) و دکتر احمد جلیلی (رئیس
موزه تاریخ پزشــکی) سخنرانی خواهند کرد.محل نشست تهران،
خیابان فاطمی غربی ،خ اعتمادزاده ،خ گردآفرید ،پالک  ۱۸است
و از ساعت  ۱۶:۳۰دقیقه آغاز میشود.

