
تهرانی  داروخانه داران  آنالین،  سپید  گزارش  به 
می گویند که اجرای طرح دارویار آنها را با مشکالت 
متعدد مواجه کرده است. به طوری که حاال فروش 
دارو سود چندانی برای داروخانه داران ندارد و 
آنها ناچار هستند سود مورد نیاز خود را از محل 

کنند.  تامین  آرایشی  بهداشتی و  لوازم  فروش 
حاضر  حال  در  که  می گویند  داروخانه داران 
حدود  آسم  بیماران  ویژه  تنفسی  اسپری  قیمت 
خرید  برای  داروخانه ها  و  است  شده  برابر   4
متناسب  را  خود  نقدینگی  که  هستند  ناچار  آن 
با آن افزایش دهند که این مساله در توان مالی 
بسیاری از داروخانه ها و به ویژه داروخانه های 

نیست.  ضعیف  مناطق 
حال  در  تهران  داروخانه های  گزارش  اساس  بر 
بسیار  تنفسی  اسپری های  مانند  اقالمی  حاضر 
ساده تری  داروهای  حتی  است.  شده  کمیاب 
پمادهای  و  سدیم  کلرور  بینی  قطره  همچون 
چشمی که در فصل پاییز و زمستان مورد مصرف 
قرار می گیرد هم در داروخانه ها نیست و کمبود 
آنتی بیوتیک ها و سرم از جمله موارد دیگری است 
که داروخانه داران گزارش می دهند. در کنار این 
داروها، اکنون بیمارستان ها هم در خصوص تامین 
داروهای بیهوشی و کمک بیهوشی با چالش مواجه 
تولیدکنندگان  اما  ماجرا  این  دیگر  هستند. سوی 
دارو هستند که می گویند قیمت گذاری دستوری 
صرفه  داروها  از  بسیاری  تولید  که  شده  باعث 

باشند.  نداشته  اقتصادی 

کردهاند بدعهدی بیمهها
سازمان  مدیره  هیئت  عضو  کربکندی،  حسن 
مشکالت  خصوص  در  اصفهان  پزشکی  نظام 
بازار دارویی کشور توضیح داده است که هنوز 
طرح  برای  ارتش  و  اجتماعی  تامین  بیمه های 
این  نداشته اند.  پرداختی  داروخانه ها  به  دارویار 
در حالی است که طرح دارویار از تیرماه جاری 
شروع شده و سه بیمه سالمت، بیمه تامین اجتماعی 
و نیروهای مسلح از دولت برای تحقق این طرح 
که  است  سالمت  بیمه  فقط  اما  گرفته اند  بودجه 

پرداخت های به روز انجام داده است.
او در گفتگو با وب سایت خبری بازار تاکید کرد: 
»در جلسه ای که از مقامات سازمان تامین اجتماعی 
در  نادرستی  اطالعات  داشته اند  رئیس جمهور  با 
خصوص به روز بودن پرداختی ها به رئیس دولت 
سیزدهم ارائه شده است. حتی در این جلسه ادعا 
قبل تر  داروسازان  انجمن  که  اطالعاتی  که  شده 
هم  شده  رسانده  رئیس جمهور  به  نامه ای  طی 
حقیقت ندارد. این در حالی است که هیچ کدام 
تامین  سوی  از  پرداختی  کشور  داروسازان  از 

نکرده اند.« دریافت  اجتماعی 
این مقام صنفی همچنین گفت: »از طرفی کمبودهای 
دارویی در برخی از اقالم حیاتی همچون اسپری 
بسیار  آسم  حمله  در  استفاده  مورد  سالبوتامول 
نگران کننده شده است. این کمبودها هم در شرایطی 
شکل گرفته اند که به نظر می رسد چندان با تحریم ها 
هم مرتبط نباشند و موضوع نبود صرفه اقتصادی 

در تولید این داروها پررنگ تر است.«
آسم  بیماران  ویژه  اسپری  تولید  نبودن  به صرفه 
علی  این  از  پیش  که  می شود  مطرح  حالی  در 
فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران هم 
گفته  ایسنا  به  و  کرده  اشاره  مشابه  موضوعی  به 
بود که هنوز کمبودهای دارویی دو رقمی نشده 
و کمبود برخی داروها مثل  آنتی بیوتیک ها، برخی 

داروهای بیماران خاص و اعصاب و روان، بیماران 
را به شدت آزار می دهد. قیمت گذاری نامناسب 
تولید  توقف  به  است  ممکن  بهداشت  وزارت 

داروها منجر شود. برخی 
بیشتر  دارویی  کمبودهای  که  بود  افزوده  فاطمی 
پیش  ماه   ۶ که  است  داروهایی  همان  به  مربوط 
این  از  یکی  آنتی بیوتیک ها  داشتند.  کمبود  هم  
اقالم است. به ویژه آنتی بیوتیک های کودکان که 
دارند.  زیادی  کمبود  هستند  شربت  صورت  به 
کمبود سرم هم وجود دارد. برخی داروهای اعصاب 
داروهای  برخی  و  یا صرع  تشنج  برای  روان  و 

دارند. کمبود  نیز همچنان  بیماران خاص 
آ نتی بیوتیک هایی  مقام صنفی کمبود  این  به گفته 
کالو،  آموکسی  سفکسین،  اریترومایسین،  مانند 
حتی آ موکسی سیلین و بسیاری از انواع آ نتی بیوتیک 
به صورت  که  بیوتیک هایی  آ نتی  به خصوص  و 
شربت برای کودکان تولید می شوند، جدی است.
توضیح  داروسازان همچنین  انجمن  رئیس  نایب 
داده است که بخش مهمی از کمبود آنتی بیوتیک ها 
در بازار ایران به علت قیمت گذاری نامناسب است و 
تولید آنتی بیوتیک اکنون برای شرکت های دارویی 
گونه ای  به  آ ن  قیمت  و  است  زیان ده  کشور  در 
است که تولید آن در ایران صرفه اقتصادی ندارد.
سازمان  مدیره  هیئت  عضو  کربکندی،  حسن 
که  است  کرده  تاکید  هم  اصفهان  پزشکی  نظام 

تولید برخی  کمبودهای دارویی واقعی نیست و 
از اقالم دارویی برای شرکت ها خارج از صرفه 
اقتصادی است. از این رو می توان گفت محدودیت 
هایی که دولت در قیمت گذاری ایجاد کرده باعث 
رو  این  از  است.  شده  داروها  از  برخی  کمبود 
هم  داروسازی  کارخانه های  که  نیست  عجیب 
از  را  داروها  از  برخی  و  بدهند  ضرر  نخواهند 

کنند. حذف  تولید  سبد 
و  دارو  این  شدن  گران  با  کریکندی  گفته  به 
داروهای مشابه آن، سرمایه در گردش داروخانه ها 
باید بسیار باال برود. این در حالی است که از یک 
طرف تعداد داروهایی که تحت پوشش بیمه قرار 
می گیرد روز به روز زیاد می شود و به تازگی ۵۰ 
مورد به دیگر هم به این تعهدات اضافه شده است.
نگرانی  این  که  می کند  تاکیئ  صنفی  مقام  این 
نتوانند  تدریج  به  ها  داروخانه  که  دارد  وجود 
سرمایه در گردش مورد نیاز را تامین کنند؛ چرا 
که بانک ها به مشکل خورده اند و در پرداخت 
خیلی  و  نمی کنند  عمل  سابق  مثل  تسهیالت 
بنابراین  می شود.  پرداخت  سختی  به  تسهیالت 
سال  یک  در  داروسازان  که  نقدینگی   حداکثر 
می توانند جذب کنند ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون است 
اما میزان سرمایه در گردشی که باید ایجاد کنند 

است. اینها  از  بیشتر  خیلی 
پرداخت  در  بیمه ها  تاخیر  ادامه  تفاسیر  این  با 
مطالبات داروخانه ها می تواند داروخانه ها را  به 
نقطه ای برساند که داروخانه ها دچار توقف شوند. 
به  نمی توانند  داروخانه ها  اینکه  از  غیر  بنابراین 
در  آنها  از  زیادی  شمار  و  دهند  ادامه  فعالیت 
داروی  تامین  می گیرند،  قرار  ورشکستگی  خطر 
مواجه  مشکل  با  هم  دارویار  طرح  در  نیز  مردم 
کشور  نقاط  همه  داروخانه های  یعنی   می شود. 
نمی توانند همه داروها را بیاورند و تعداد زیادی 
نزدیک  در  خدمت  ارائه  به  قادر  داروخانه ها  از 
محل به بیمار که ادعا می شد طرح دارویاری قرار 

است این کار را انجام دهد امکان پذیر نیست.

سازمان کلی سیاست قیمتگذاری
غذاودارواست

به  همچنان  دارو  و  غذا  سازمان  این  وجود  با 
قیمت گذاری دستوری دارو اصرار دارد و معتقد 
در  قیمت ها  از جهش  مانع  کار  این  با  که  است 
بازار دارو می شود و موجبات نارضایتی بیماران 

را فراهم نمی آورد. 
علی شریف اعلم، رئیس اداره مواد اولیه دارویی 
»اعتراض  فانا گفت:  به  دارو هم  و  سازمان غذا 
به  دارویی  اولیه  مواد  تولیدکنندگان  سندیکای 
قیمت های تعیین شده برای برخی اقالم در دست 

است.« بررسی 
تولیدکنندگان مواد  اعتراض سندیکای  او درباره 
دارو  و  غذا  سازمان  اعالمی  قیمت های  به  اولیه 
گفت: »اگر اعتراضی باشد، ما بررسی می کنیم و 
پاسخ می دهیم. سندیکا به یک سری موارد اعتراض 
باید تغییر بدهیم و  داشت که درست هم بود و 
شکی در آن نیست. به هرحال یک سری موارد 
تغییر خواهد  قابل  آن چیزی  اما  کند،  تغییر  باید 

باشد.« براساس مستندات  که  بود 
اعلم با بیان ضرورت قیمت گذاری مواد اولیه دارویی 
با توجه به قیمت گذاری داروی نهایی افزود: »وقتی 
به  اولیه هم  مواد  باید  قیمت گذاری می شود  دارو 
تولیدکننده  نمی شود  برسد.  فروش  به  آن  تناسب 
مواد اولیه هر چقدر خواست بفروشد و انتظار داشته 
باشید که تولیدکننده داروی نهایی با قیمتی که شما 
می خواهید بفروشد. قیمت گذاری مواد اولیه دارویی 

سیاست کلی سازمان غذا و دارو است.«
اگر شرکت های  این پرسش که  به  پاسخ  او در 
قیمت های  از  دارویی  اولیه  مواد  تولیدکننده 
چه  نکنند،  تمکین  دارو  و  غذا  سازمان  اعالمی 
دارو  و  غذا  سازمان  »وظیفه  گفت:  کرد  باید 
در  و  است  مردم  برای  باکیفیت  داروی  تأمین 
راستای آن هر کاری که الزم باشد انجام می دهیم 
اولیه  مواد  واردات  مجوز  شامل  می تواند  که 

باشد.« هم  دارو 
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برخی از جراحان زیبایی و پالستیک هشدار می دهند 
که برخی افراد غیرمتخصص و غیرپزشک با سوء 
استفاده و وعده های واهی، متقاضیان عمل های زیبایی 
را جذب می کنند. حتی مراجعه به افراد غیرپزشک 
برای اعمال زیبایی، پرونده های قضایی زیادی را هم به بار آورده است. 
پیشتر هم سازمان پزشکی قانونی اعالم کرده بود که مجموعه این 

شکایت ها در حوزه خدمات زیبایی افزایش یافته است. 
بابک نیکومرام، رئیس انجمن جراحی پالستیک ایران هم با بیان اینکه 
اخیرا این موارد مشاهده می شود که برخی افراد به جراحی زیبایی در 
آرایشگاه ها اقدام می کنند و با آسیب های جسمی و روانی مختلفی نیز 
مواجه می شوند گفت: »فعالیت این مراکز قانونی نیست. افرادی که معموال 
به واسطه تبلیغات گسترده در شبکه های مجازی و اینستاگرام و بدون 
تحقیق درباره سابقه فعالیت این مراکز مراجعه کرده اند اطالعات دقیقی از 
نحوه انجام عمل جراحی خود ندارند. فرد ارائه دهنده خدمت نیز با نشان 
دادن چند عکس در اینستاگرام یا آلبوم های موجود در آرایشگاه، بیمار 
را ترغیب به انجام عمل زیبایی می کند.« وی ادامه داد: »معموال مراکزی 
که این اقدامات را انجام می دهند عمدتا مجوز فعالیت حتی آرایشگاهی 
را هم ندارند و از آنجا که در لیست صنف قرار ندارند، بازدید و نظارتی 
از آن ها صورت نمی گیرد. در این مراکز اگر مشکلی ایجاد شود بیمار 
نمی تواند اثبات کند که جراحی را در این مرکز انجام داده و ممکن است 

فرد متخلف تغییر مکان داده یا زیر بار تخلف خود نرود.«
به گفته نیکومرام، »این مراکز معموال خدمات را با قیمت نازل ارائه می دهند 
و از همین رو بیماران برای انجام خدمات زیبایی در این مکان ها تشویق 
می شوند، اما باید در نظر داشت که قیمت کمی که این مرکز پیشنهاد 
می دهند ممکن است به دلیل بی کیفیت بودن یا تقلبی بودن مواد مورد 

استفاده باشد و منشا تهیه این مواد نیز مشخص نیست.«
وی به فارس یادآور شد: »ممکن است آرایشگاه از اجناس نامرغوب 
استفاده کند و بعضی از این مواد و ژل ها در بدن باقی بماند. شاید تزریق 
مواد در همان بار اول مشکلی ایجاد نکند، اما در مراجعات بعدی برای 
فرد مشکالت جدی ایجاد خواهد کرد که عواقب آن پس از گذشت 
یک سال نمایش داده می شود. بعضی از عوارض این جراحی ها سال ها 
بعد خود را نشان می دهند. زمانی که شاید دسترسی به فرد ارائه دهنده 
خدمت یا آن مرکز ممکن نیست. از آنجا که پزشک شناسنامه ماده 
تزریقی را در دسترس ندارد، درمان فرد به دلیل اطالع نداشتن از نوع 

ماده تزریقی به تعویق می افتد.«
رئیس انجمن جراحی پالستیک ایران افزود: »بعضا دیده شده که در 
برخی از این محیط ها عمل های جراحی در سطح وسیع تر نیز انجام 
اتاق عمل  باید در محیط های خاص  انجام عمل جراحی  می شود. 
باشد و شرایط الزم از لحاظ ایمنی و رعایت مسائل عفونی را داشته 
باشد. همچنین فردی که اقدام به این کار می کند باید دانش آموخته 
پزشکی باشد و توانایی انجام کار را داشته باشد. در مواردی مشاهده 
می کنیم که افراد تصور می کنند برخی اقدامات زیبایی مانند لیفت ابرو 
یا برداشتن پف چشم، کار ساده ای است. از همین رو اقدام به انجام آن 
در مراکز غیرتخصصی می کنند، اما عدم مهارت فرد منجر به ریزش مو 

و زخم های شدید و درمان های ناممکن شده است.«

ضرورتبرخوردباجراحیهایافرادپزشکنما
همچنین بابک سلحشور، مدیرکل امور کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی 
کشور هم پیشتر به تبعات جراحی زیبایی از سوی افراد غیرپزشک اشاره 
کرده و گفته بود: »در مواردی شاهدیم که افراد به دالیلی همچون پایین تر 
بودن هزینه و یا تحت تاثیر تبلیغات نامعتبر برای دریافت خدمات زیبایی به 
مراکز و یا افراد غیرمتخصص مراجعه می کنند و پس از اقدام زیبایی دچار 
عوارض و نواقصی در چهره یا سایر اعضای بدن خود می شوند. متاسفانه 
بسیاری از مردم در مورد کارشناس و یا مرکزی که مدعی اقدام درمانی 
و خدمات زیبایی است، پرس وجو نمی کنند و بدون کسب اطالعات 

دقیق، خود را در معرض اقدامات و مداخالت زیبایی قرار می دهند.«
او تاکید کرد: »همانطور که مردم در بسیاری از امور زندگی خود 
حساس و دقیق هستند، از آنان درخواست می کنم قبل از دریافت هر 
اقدام درمانی و تشخیصی به خصوص اقدامات زیبایی که متاسفانه در 
کشور ما بسیار زیاد شده، تحقیقات کافی به عمل آورند و با حساسیت 

و وسواس زیاد، پزشک و درمانگر خود را انتخاب کنند.«
اگرچه آمار مراجعه برای عمل های زیبایی، تب باالیی در ایران دارد، اما 
برخی کارشناسان بر این باورند که باال بودن این آمارها، نمی تواند به 
طور مطلق یک امر مثبت یا منفی تعبیر شود. با وجود تحلیل های 
روانشناسی و جامعه شناسی که درباره دالیل باال بودن آمار عمل های 
زیبایی در ایران انجام می شود، واقعیت این است که نمی توان نسخه 
واحدی برای همه متقاصیان این اعمال جراحی پیچید. دالیل رغبت به 
اقدامات زیبایی می تواند از هر فردی به فرد دیگر کامال متفاوت باشد. 
در نظام های توسعه یافته سالمت نیز نیت خوانی انجام نمی دهند و جدای 
از انگیزه بیماران برای انجام عملی خاص، نظارت جدی بر تبلیغات 
عمل زیبایی دارند تا خواسته های القایی در جامعه ایجاد نشود. مهم تر 
از آن، باید نظارت جدی هم اعمال شود تا افراد غیرپزشک با تبلیغ 

اقدامات زیبایی تخصصی، سالمت جامعه را به خطر نیندازند.

عمل جراحی در آرایشگاه!

داروخانه داران تهرانی می گویند که 
اجرای طرح دارویار آنها را با مشکالت 

متعدد مواجه کرده است. به طوری که 
حاال فروش دارو سود چندانی برای 

داروخانه داران ندارد و آنها ناچار هستند 
سود مورد نیاز خود را از محل فروش 
لوازم بهداشتی و آرایشی تامین کنند 

داروخانه داران می گویند که کمبود دارو برایشان تبدیل به چالش شده است

داروخانه ها در بن بستداروخانه ها در بن بست
داروخانه ها  برای  دارویی  کمبودهای 
است.  شده  چالش  به  تبدیل 
که  می گویند  تهران  داروخانه داران 
دارویی  اقالم  ساده ترین  به  دسترسی 

مورد  سود  داروخانه داران  بیشتر  و  است  شده  دشوار 
نیاز خود را از فروش لوازم بهداشتی و آرایشی تامین 

می کنند و فروش دارو برای آنها سود چندانی ندارد. 
آنها می گویند که شرکت های بیمه هم برخالف وعده قبلی 

در پرداخت مطالبات خود به داروخانه ها کوتاهی می کنند 
و از آن سمت به دلیل افزایش قیمت دارو، داروخانه ها 
نیاز به نقدینگی بیشتری دارند و در مجموع این مسایل 

داروخانه ها را با چالش جدی مواجه کرده است.  

شماره هشتصدوشصت وچهار   شانزده مهر هزار و چهارصدویک

خبـر

 مریم 
شکرانی

 امین 
جاللوند

توقف تربیت متخصص طب سالمندی
رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت با اشاره به افزایش شمار سالمندان در کشور   
گفت: »فردی که قرار است از سالمند مراقبت کند باید مهارت و دانش کافی برخورد با سالمند را 
داشته باشد؛ بنابراین در مورد پرستار سالمند که با نام »سالمندیار« می شناسیم باید اقدامات تربیتی 
منسجم انجام شود تا بتواند بهترین خدمت را به وی ارائه دهد.«محسن شتی همزمان با روز جهانی 
سالمند، درباره سند ملی سالمت سالمندی گفت: »این سند باالدستی با این هدف نوشته شده 
است که اهداف کلی کشور و جهت گیری و راهبردهای کالن در رابطه با سالمندان مشخص شود 
و در راستای آن سند، دستگاه های مختلف کشور شامل دستگاه های دولتی و غیردولتی هر یک 
وظیفه خود را بدانند و با همکاری و همراهی بین بخشی، اهداف تعیین شده محقق شده است.«

بین تزریق واکسن آنفلوآنزا و کرونا چند روز فاصله باشد؟
 نایب رییس انجمن داروسازان تهران درباره چگونکی تزریق واکسن آنفلوآنزا و واکسن کرونا 
گفت: »باید توجه کرد که حداقل باید ۱۵ تا ۲۰ روز فاصله بین تزریق واکسن آنفلوآنزا با تزریق 
واکسن کرونا وجود داشته باشد.«  بهمن صبور درباره وضعیت توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانه ها 

گفت: »به طور کلی امسال یک برند ایرانی واکسن آنفلوآنزا توزیع شده و دو برند فرانسوی و 
هلندی واکسن آنفلوآنزا نیز وارد و در داروخانه ها توزیع شده است که همه این واکسن های 
آنفلوآنزا هم چهار ظرفیتی هستند. واکسن ایرانی آنفلوآنزا هم از کیفیت خوبی برخوردار بوده 
و چهار ظرفیتی است و سطح پوشش خوبی هم می دهد. به طور کلی طبق گفته سازمان غذا و 
دارو دو میلیون و ۶۰۰ هزار واکسن آنفلوآنزا در کشور تامین شده است که یک میلیون از این 

واکسن ها ایرانی بوده و یک میلیون و ۶۰۰ هزار واکسن نیز خارجی بوده اند.«

۳ نوع واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها
 علی فاطمی افزود: »واکسن های هلندی و فرانسوی آنفلوانزا، به همراه واکسن ساخت داخل در 
سطح داروخانه های کشور توزیع شده و از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد. قیمت واکسن های 
خارجی، ۲۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است و واکسن ایرانی هم ۲۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گذاری 
شده است.«  فاطمی با اشاره به اینکه واکسن های خارجی با سه هفته فاصله نسبت به واکسن 
ایرانی در سطح داروخانه ها توزیع شده است، افزود: »استفاده از واکسن ایرانی آنفلوانزا برای 
کودکان و خانم های باردار هنوز مورد تأیید وزارت بهداشت قرار نگرفته و همین موضوع باعث 

شده در مقایسه با واکسن های هلندی و فرانسوی، کمتر مورد استقبال قرار بگیرند.«
وی با اشاره به این موضوع که استفاده از واکسن ایرانی آنفلوانزا برای کودکان و خانم های باردار 

هنوز به تأیید وزارت بهداشت نرسیده است، افزود: »البته استفاده از این واکسن منعی ندارد.«

بیماری در سالمندان دو برابر جوان ترها
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به وضعیت سالمندی در کشور گفت: »شاخص ها و 
آمارها نشان از آغاز روند سالمندی در کشور دارند و اگر وضعیت به همین صورت پیش رود، 
در حدود سال ۱4۱۰ در کشورمان انفجار سالمندی رخ خواهد داد.« حسین قناعتی با بیان اینکه 
پدیده سالمندی پدیده ای است که به دلیل پیشرفت های بهداشتی و رشد تکنیک های مدرن پزشکی 
و تغذیه مناسب ایجاد شده است، گفت: »بر این اساس جمعیت جهان رو به پیر شدن می رود. 
باید توجه کرد که در قرن بیست و یکم امید به زندگی در جهان از ۶۶ سال عبور کرده است. 
همچنین هر سال ۱.۷ درصد به جمعیت جهان افزوده می شود. این در حالی است که این افزایش 
جمعیت در افراد باالی ۶۵ سال و باالتر از ۲.۵ درصد است. این فاصله ترکیب سنی جمعیت، 

جهان را به سوی سالمند شدن سوق می دهد. ایران نیز از این تغییر جمعیتی بی نصیب نیست.«

تازه چه خبر؟


