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ششمین نمایشگاه بین المللی دارویی »ایران فارما« ۱۹تا ۲۱ 
 مهرماه، با حضور ۵۰۹ شرکت داخلی و خارجی در مصالی 

امام خمینی تهران برپاشد.
معرفی ظرفیت و پتانسیل موجود در شرکت های فعال در 

زمینه دارو و صنایع وابسته، تاثیرگذاری بر بازار دارویی داخلی 
و بین المللی، برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی علمی داخلی 
و بین المللی، ایجاد بستر مناسب برای تجارت بین المللی در 

زمینه دارو و صنایع وابسته، حمایت از تولیدات داخلی و توسعه 
صادرات در زمینه دارو و صنایع وابسته؛ از جمله اهداف بزرگترین 
و معتبرترین نمایشگاه حوزه دارویی کشور بعد از دو بار تعویق در 

برگزاری به علت شرایط کرونایی بود.
به گزارش ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی به نقل از ستاد 
خبری نمایشگاه ایران فارما، با توجه به روند نزولی ابتال به 
بیماری کرونا و روند مطلوب واکسیناسیون و البته موافقت 

ستاد ملی مقابله با کرونا با برگزاری نمایشگاه های تخصصی 
با رعایت پروتکل های بهداشتی، ششمین نمایشگاه تخصصی 
ایران فارما توسط سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
ایران و با حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

سازمان غذا و دارو، در روز دوشنبه ۱۹ مهر در شبستان مصالی 
امام خمینی افتتاح شد. 

در مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما با 
حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس سازمان 
غذا و دارو و مدیران ارشد این سازمان، دبیرستاد توسعه زیست 

فناوری ریاست جمهوری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی، مدیران ارشد سندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انسانی ایران، معاون وزارت صمت و اساتید داروسازی 

از کتاب تاریخ شفاهی رونمایی شد.
 ۵۰۹ شرکت داخلی و خارجی با آخرین دستاوردهای صنعت 

داروسازی در ۳۰۴ غرفه از نکات قابل توجه این دوره از 
نمایشگاه ایران فارما به عنوان اولین نمایشگاه حوزه محصوالت 

سالمت محور در سال اخیر بود. 

کمبودی در زمینه تولید داروها و سرم نداریم
در روز اول برگزاری نمایشگاه، وزیر بهداشت درمان و 
به  اشاره  با  و  داشت  بازدید  نمایشگاه  از  پزشکی  آموزش 
توانمندی های شرکت های دارویی کشور گفت: خوشبختانه 
که  داشتیم  دارو  تولید  در  را  خوبی  بسیار  پیشرفت های  ما 
حدود ۹۷ درصد نیاز کشور را این شرکت ها تامین می کنند 

و باقی هم داروهایی هستند که وارد می شود.
دکتربهرام عین اللهی گفت: در زمینه دارو و درمان کرونا، 
اقدامات مهمی انجام شده است. در آغاز بیماری کرونا داروی 
مشخص و مفیدی را نداشتیم، اما با تالش شرکت های دارویی، 
امروزه تمام داروهایی که در درمان کرونا موثر است، در داخل 

تولید می شود و کمبودی در این زمینه نداریم.
در  که  مختلفی  بیماری های  وضع  به  باتوجه  گفت:  وی 
کشور وجود دارد، معاونت غذا و دارو پیش بینی می کند که چه 
دارویی و به چه  میزان تولید شود. برخی اوقات ممکن است 
وضعیت خاصی ایجاد شود و یک بیماری تغییر شکل یافته و 
مصرف دارویش باال رود. برای مثال در زمینه داروی بیماری 
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قارچ سیاه، به طور ناگهانی همزمان با شیوع کرونا مصرفش 
باال رفت و در بازه زمانی کمی با کمبود آن مواجه شدیم اما با 

تمهیدات سازمان غذا و دارو این  مشکل برطرف شد.

از شرکت های  بهداشت درباره مصرف سرم گفت:  وزیر 
دارویی تشکر می کنیم که علی رغم اینکه مدت خیلی کوتاهی 
کمبود سرم داشتیم، حتی سه شیفت کار کردند که اکنون نه 
تنها سرم داریم، بلکه مازاد هم داریم. در شرایط فعلی کشور، 

کمبودی در زمینه داروهای رایج نداریم.
را  کمیاب  داروهای  اوقات  افزود:گاهی  اللهی  دکترعین 
نسخه می کنند که توصیه ما به پزشکان این است که وقتی 
داروهای تولید داخلی خوبی داریم، این داروهای کمیاب را 
نسخه نکنند که بیمار مجبور باشد دنبال آن ها بگردد و هزینه 

زیادی برایشان صرف شود.

رفع تعارض منافع سیاست وزارت بهداشت در حوزه دارو 
و تجهیزات پزشکی

بهداشت  وزارت  سیاست  کرد:  تاکید  اللهی  دکترعین 
و  دارویی  در شرکت های  را  منافع  تعارض  که   است  این 
تجهیزاتی در نظر بگیریم. از پزشکان هم خواهش کردیم که 

دارو را به صورت واقعی نسخه کنند و آنچه که مورد نیاز 
است، نسخه شود. 

آن  با  ما  امروز  که  مسائلی  از  یکی  بهداشت گفت:  وزیر 
درگیریم، مصرف انسولین است. از آنجایی که در کشور 
تعداد بیماران دیابتی زیاد  است، مصرف انسولین هم باال 
اما  است  بوده  وارداتی  انسولین  هم  امروز  تا  است.  رفته 
پایان سال  تا  امیدواریم  دارو  و  غذا  معاونت  پیش بینی  با 
مشکل  و  کرده  تولید  را  قلمی  انسولین  داخل  در  بتوانیم 

بیماران دیابتی را حل کنیم.

استفاده از واکسن های تولید داخل به عنوان دز بوستر
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه بعد از مهر ماه 
مورد  واکسن  تامین  قابلیت  داخل  تولید  ماه،  آبان  اوایل  و 
نیاز را خواهد داشت، گفت: دز بوستر و واکسن برای سایر 
گروه هایی که باید واکسن تزریق کنند، از محل تولیدکنندگان 

داخلی قابل دسترس خواهند بود.
دکتر شانه ساز درباره وضعیت تولید واکسن های کرونای 
تولید داخلی، گفت: تاکنون چیزی که از واکسن تولید داخلی 
تحویل گرفتیم، بیش از ۱۰درصد کل واکسن هایی بوده که 
تامین شده است. زیرا  بر اساس سیاست هایی که نظام قائل 
بود، مردم باید در اسرع وقت واکسینه می شدند که واردات 
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است  مشکالتی  بیان  نمایشگاه  این  اهداف  دیگر  از  و 
ارز،  نرخ  دارو،  قیمت گذاری  مانند  گریبانگیر صنعت  که 

هزینه های IRC و ... است تا این مشکالت مرتفع شود.
نمایشگاه  دوره  ششمین  صنفی  و  علمی  نشست های 
قبیل  از  متنوعی  موضوعات  با  فارما  ایران  المللی  بین 
حوزه  در  ایران  دارویی  نظام  در  موجود  چالش های 
دسترسی به داروها و فناوری های نوین، ورود به بازارهای 
با نقش داروساز در  ایرانی، آشنایی  با دانش فنی  جهانی 
نظام دارویی ایران، هوش تجاری، ضابطه کارا و موثر در 
انداز شرکت های داروسازی  قیمت گذاری داروها، چشم 
چند ملیتی برای ورود به بازار کشورهای در حال توسعه، 
و  نوآوری  تغییر،  مدیریت  در  ریسک  مدیریت  تاثیر 
پارادایم های آن در صنعت داروسازی، معتبرسازی فرایند 

در تولیددارویی، برپا شد.

اختتامیه
ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما پس از سه روز 
وانعقاد  دارویی  داروساز و حوزه  با گرامیداشت شهدای 
قراردادهای تجاری متعدد، در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱4۰۰ به 

کار خود پایان داد.

فکر  ما  البته  کرد.  پیدا  توجهی  قابل  سرعت  و  رشد  هم 
نیازی به واردات نداریم. به جز آن  می کنیم که دیگر واقعا 
محموله هایی که تاکنون قرار و تفاهماتش گذاشته شده است. 

 مهم ترین موضوعات مورد بحث ششمین دوره 
نمایشگاه ایران فارما 

صاحبان  سندیکای  مدیره  هیئت  رئیس  عبدزاده،  محمد 
ایران  نمایشگاه  ششمین  در  ایران  انسانی  دارو های  صنایع 
است.  دالر  کشور۵۷  در  دارو  مصرف  سرانه  گفت:  فارما 
دارویی،  کننده  تولید  شرکت های  حضور  با  نمایشگاه  این 
بنیان در بیش از 4۳ هزار متر مربع فضا  شرکت های دانش 
افزود:  و  کرد  اشاره  نمایشگاه  اهداف  به  وی  شد.  برگزار 
از  دارو  گذاری  قیمت  و  داروسازی  صنعت  چالش های 
مهمترین موضوعات مورد بحث در نمایشگاه امسال است. 
اهداف این نمایشگاه که هرساله پیگیری می شود در راستای 
سازمان های  همکاری  با  کشور  داروسازی  صنایع  توسعه 
توسعه  سازمان  و  وزارت صمت  بهداشت،  وزارت  ذیربط، 
تجارت است؛ که اولین هدف این نمایشگاه توسعه صادرات 
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