همایـــش

مهندس محمود اصالنی

رئیس سازمان غذا و دارو در همایش معاونان غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور:

دارو و تجهیزات ضروری ارز دولتی گرفته و تغییر قیمت نداریم
همایش معاونین غذا و داروی دانشگاه های
علوم پزشکی سراسر کشور ،روز چهارشنبه
 23مرداد  97در مرکز همایش های
بین المللی رازی تهران با حضور وزیربهداشت،
معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان
غذا و داروی کشور و همچنین معاونان
غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی
سراسر کشور برگزارشد.

تزریق  ۶هزارمیلیارد تومانی بیمه ها

دکتر غالمرضا اصغری در همایش
سراسری معاونان غذا و داروی
دانشگاه های سراسر کشور ،گفت:
تامین دارو ،صرفا یک بیزینس نیست،
بلکه یک مسئولیت اجتماعی است .خط
تولید هیچ دارویی نباید متوقف شود و
هیچ تولیدکنندهای نباید از عرضه دارو
خودداری کنند.
وی با اشاره به شرایط تحریم کشور،
عنوان کرد :ذینفعان حوزه دارو و
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تجهیزات باید همکاری جدی با یکدیگر
داشته باشند ،وارد کنندگان ،تولید
کنندگان و توزیع کنندگان دارو ممکن
است سود آنها در شرایط خاص تحریم
کاهش یابد؛ اما همه ما در کنارهم و بر
اساس مسوولیت قانونی و اجتماعی باید
حداکثر تالش خود را برای تامین دارو
داشته باشیم.
وی خطاب به معاونان غذا و داروی
سراسر کشور ،گفت :ارز دولتی برای
واردات مکمل های تغذیه ای خارجی
تخصیص داده نمیشود و بیشترین تمرکز
بر این است که تولید کنندگان داخلی ،بازار
را تامین کنند ،همچنین پیشبینی میشود
به دلیل افزایش قیمت ارز ،این محصوالت
در حجم مصرف فعلی به صرفه نبوده و
طبیعتا واردات آن کاهش یابد.
رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر
لزوم حمایت جدی از تولید داخل و داروی

ایرانی ،خاطرنشان کرد :مسئوالن غذا و دارو
باید تسهیل کننده تولید داخل در شرایط
کنونی باشند و عمده فعالیت بر روی دارو و
تجهیزات ضروری پزشکی باشد.
وی با اشاره به تشدید نظارتها در
حوزه دارو و تجهیزات ،اظهار کرد:
نظارت بر چرخه تامین و تولید تشدید
شده است و باتوجه به اینکه تمام داروها
و تجهیزات ضروری پزشکی ارز ۴۲۰۰
تومانی دریافت می کنند ،طبیعتا تغییر
قیمتی در بازار رخ نداده و نخواهد داد.
وی عنوان کرد :با هرگونه تخطی از
لحاظ افزایش قیمت و غیره به صورت
انتظامی برخورد و تعزیرات نیز به این
حوزه ورود خواهد کرد.
معاون وزیر بهداشت به معاونان غذا
و داروی سراسر کشور توصیه کرد:
در صورت مشاهده شرکت هایی که
مخصوص ًا در حوزه تجهیزات پزشکی
از عرضه محصوالت جلوگیری کنند،
به سرعت موجودی آن ها ضبط و در
استان توزیع خواهد شد و در دسترس
مردم قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به لزوم
همزمان کنترل تقاضا ،گفت :در جلساتی که
با سازمان نظام پزشکی برگزار شد ،مقرر
شده همکاران جامعه پزشکی به تجویز
منطقی توصیه شوند ،همچنین کنترل نسخ
باید به تخصص های بیشتری تعمیم یافته
و برای خود پزشکان کارنامه فرستاده شود.

به گفته وی عدم تجویز داروهای
خارج از فهرست نیز باید مورد توجه
پزشکان قرار گیرد و متخلفانی که خارج
از این فهرست دارو تجویز میکنند به
نظام پزشکی معرفی شوند.
وی با اشاره به پرداخت معوقات بیمه
به دانشگاه ها گفت۳ :هزار میلیارد تومان از
سوی بیمه سالمت و ۳هزار میلیارد تومان
از سوی تامین اجتماعی به دانشگاهها
تخصیص می یابد که با تزریق این  ۶هزار
میلیارد تومان ،بدهی بیمارستانها و
دانشگاهها تا حدودی کاهش می یابد و
ضروری است حداقل  ۲۵درصد از این
منابع در دارو و تجهیزات هزینه شود.
معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد:
امیدواریم با همکاری بیشتر برای تامین
داروی و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
مورد نیاز ،این تحریم نیز مانند دوره های
گذشته با کمترین عارضه سپری شود ،ما و
همکارانمان تالش میکنیم مردم در حوزه
دارو و درمان دغدغه کمتری داشته باشند.
تشکیل ستاد تدابیر ویژه در
وزارت بهداشت

دکتر سیدحسن هاشمی نیز در جمع
مدیران سازمان غذا و دارو و معاونان
غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی
سراسر کشور ،خاطرنشان ساخت :کار و
مسئولیت بسیار سختی بر عهده داریم زیرا
تامین دارو و مواد اولیه و جانبی دارو و
همچنین واکسن و تجهیزات پزشکی و
ارائه خدمات کم ،نقص مسئولیت همه ما
را سنگین تر کرده است.
وی با اشاره به شرایط جامعه افزود :حتما
با کمبود ارز و مشکالتی در تبادالت ارزی
مواجه خواهیم شد ،عده ای هم می خواهند
مشکالتی در تامین دارو و تجهیزات پزشکی
ایجاد کنند ،اما آنچه مسلم است ما نباید اجازه
بدهیم چنین فضایی در جامعه حاکم شود.

وزیر بهداشت با انتقاد از کسانی که در
شرایط کنونی جامعه مردم را به فقیر و غنی
و کارآمد و ناکارآمد تقسیم می کنند ،ادامه
داد :متاسفانه بعضی دوستان قسم خورده
ما این روزها بازیگران این میدان هستند و
آب به آسیاب دشمن می ریزند.
هاشمی خطاب به مدیران حاضر
در جلسه افزود :معتقدم با همه این
شرایط ،حتما می توانیم مشکالت را
پشت سر بگذاریم البته به شرطی که
سایر دستگاه ها همچون سازمان برنامه
و بودجه ،وزارت اقتصاد ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت و از همه مهمتر بانک
مرکزی با ما همراهی کند.
وی در عین حال اضافه کرد :هماهنگی
خوبی در حال حاضر بین دستگاه ها برقرار
شده است و امیدواریم در سطوح عالی
کمترین مشکل را شاهد باشیم.
وزیر بهداشت از خرید بیش از یک سوم
نیازهای بازار دارویی و تجهیزات پزشکی
خبر داد و گفت :تالش شده در چرخه تولید
هم کمترین مشکل ایجاد شود.
وی از تشکیل ستاد تدابیر ویژه در
وزارت بهداشت خبر داد و گفت :یکی
از وظایف این ستاد به همراه بازرسی این
وزارتخانه اطالع از کمبودها و دیده بانی

درست حوزه دارو و تجهیزات پزشکی
است زیرا باید بتوانیم اطالعات را کم نقص
و در عین حال خیلی سریع متوجه شویم
و بدانیم چه کمبودهایی در پیش است و
اقدام به موقع داشته باشیم.
هاشمی بر موضوع نظارت بر توزیع دارو و
تجهیزات پزشکی در سراسر کشور تاکید کرد
و گفت :موضوع دارو و تجهیزات پزشکی
یک کسب و کار ساده نیست و یک مسئولیت
انسانی ،اجتماعی و ملی تلقی می شود ،جای
تقدیر دارد که در گزارش های نهادهای
نظارتی ،داروخانه ها کمترین تخلف و بهترین
وضعیت را در رعایت مقررات و قیمت و
ارایه کاال نسبت به صنوف دیگر داشته اند.
وی ادامه داد :در چنین شرایط باید به
بزرگان این حوزه تاسی کنیم ،امروز اگر
کسی دارو و تجهیزات پزشکی را احتکار
کرد و یا گران فروخت ،طبیعی است که
جرم او چندین برابر شرایط عادی است.
هاشمی افزود :معدود کسانی که به
قصد سودجویی ،لباس ما را اشتباهی به
تن کرده اند باید مواخذه شوند و برخورد
شدید با آنها صورت بگیرد .نباید اجازه
بدهیم حتی فکر ناشایست در ذهن کسی
شکل بگیرد.
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