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 5شهریور؛ روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز

ـن
ـفیات ایـ
ـات و کشـ
ـاس زحمـ
ـه پـ
ـت .بـ
ـای رازی اسـ
ـت زکریـ
ـهریور ،روز بزرگداشـ
ـم شـ
پنجـ
ـازی
ـت وی ،روز داروسـ
ـازی ،روز بزرگداشـ
ـه داروسـ
ـزرگ ایرانی در عرصـ
ـیمیدان بـ
ـم و شـ
حکیـ
ـت.
ـده اسـ
ـاده شـ
ـام نهـ
نـ
محمد زکریای رازی
محمــد زکریــای رازی (251ه-ق 313 ،ه-ق) پزشــک ،فیلســوف و
شــیمیدان ایرانــی کــه آثــار مانــدگاری در زمینــه پزشــکی و شــیمی
و فلســفه نوشــته اســت و بــه عنوان کاشــف الــکل و جوهــر گوگرد
(اســید ســولفوریک) مشــهور اســت .بــه گفتــه جــرج ســارتن (پــدر
تاریــخ علــم) زکریــای رازی بزرگتریــن پزشــک اســام و قــرون
وســطی بــود .زکریــای رازی ایــن دانشــمند ایرانــی از آن جــا کــه
کتــاب هــای خــود را بــه زبــان عربــی مــی نوشــت نــزد غربیــان
بــه جالینــوس عــرب نیــز مشــهور بــوده اســت.
داروسازی
بــی گمــان یکــی از شــاخه هــای بســیار مهــم دانــش پزشــکی
زمــان مــا دانــش دارو شناســی و دارو ســازی اســت ،کــه مهــارت
روزمــره را مطلبــد و دانــش داروشناســی از نیــاز هــای اولیــه اســت
و هیــچ کــدام از دســت انــدر کاران رشــته هــای پزشــکی از ایــن
دانــش بــی نیــاز نیســتند پزشــک ،داروســاز ،دندانپزشــک ،پرســتار،
مامــا ودیگــر وابســتگان ایــن رشــته اگــر دارو شــناس نباشــند در
کار خــود موفــق نخواهنــد بــود
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تاریخچه داروسازی
اســتفاده از دارو بــه قبــل از تاریــخ مکتــوب مــی رســد (تســکین
درد زخــم هــای بــدن از طریــق قــرار دادن عضــو در آب ســرد و
یــا اســتفاده از بــرگ تــازه درختــان و یــا گل آلــود کــردن عضــو) از
هنــگام تهیــه و جمــع آوری مــواد داروئــی دانــش داروســازی آغــاز
شــد و بــه ایــن ترتیــب در اثــر بــروز بیمــاری هــای مختلــف و
غریــزه بقــاء در طــول اعصــار متمــادی داروهــای مختلــف کشــف
گردیدنــد .در قــرن هفتــم قبــل از میــاد ASKLEPIOSبــه
عنــوان بــزرگ تریــن خدایــان تندرســتی مــورد اعتقــاد یونانیــان
بــود و در آن زمــان بیمــار مــی بایســت دســت یــا عصــای آســک
لپیــوس و یــا زبــان مــار مقــدس را مــی بوســید تــا مــورد رحمــت
خــدا قــرار مــی گرفــت

سیر تکاملی داروسازی
تعــداد زیــادی لــوح و طومــار و آثــار دارو پزشــکی کشــف و تفســیر
گردیــده اســت کــه قدمــت آن هــا بــه ســه هــزار ســال قبــل از
میــاد مســیح مــی رســد .ایرانیــان باســتان جــزء اولیــن کســانی
بودنــد کــه دارو را مــی شــناختند در زنــد اوســتا قســمتی بــه نــام
وندیــدا بــه امــور درمــان اختصــاص دارد .اوســتا دو نســخه داشــت
یــک نســخه آن در تخــت جمشــید در آتــش ســوزان اســکندر از
بیــن رفــت ولــی دیگــری کــه در آتشــکده آذر گشســب نگهــداری
مــی شــد بــه دســت یونانیــان افتــاد و دانشــمندانی نظیرجالینــوس
از آن بهــره گرفتنــد.
 CLAUDIUS GALENکــه مــا او را جالینــوس ( )GALENUSمــی
نامیــم در ســال  131میــادی بــه دنیــا آمــد  400تالیــف داشــته
کــه بیشــتر آن هــا از بیــن رفتــه اســت وی بــا مخلــوط کــردن
مــواد ،فــراورده هــای داروئــی مــی ســاخت و بــه بیمــاران تجویــز
مــی کــرد .امــروزه بــه احتــرام او داروهائــی را کــه بــه صــورت
ترکیبــی ســاخته مــی شــود داروهــای جالینوســی مــی گوینــد.
داروسازی در ایران
در ســال  1229شمســی جهــت پیشــرفت علــوم بــه ه ّمــت
امیرکبیــر دارالفنــون تأســیس شــد کــه در قســمت پزشــکی یــک
معلــم داروســاز ایتالیائــی داشــت در ســال  1297کالس طــب جــدا
شــد و مدرســه عالــی طــب نــام گرفــت و در ســال  1301مدرســه
دواســازی تاســیس گردیــد ،در ســال  1311دوره داروســازی 5
ســال بــود و دانشــجویان بــه جــز ســاعات درس بایــد در یکــی
از داروخـــانه هــای تحــت نظــر یــک داروســـاز مجــرب و معروف
مشــغول آمـــوزش عملیــات داروســازی مــی شــدند.

در ســال  1313کــه دانشــگاه تهــران تاســیس گردید مدرســه
دواســازی بــه دانشــکده تبدیــل گردیــد .اولیــن داروخانــه بــا
داروهــای گیاهــی در ســال  1227شمســی در مریــض خانــه
دولتــی کــه توســط امیرکبیــر تأســیس شــد دایــر گردیــد و
اولیــن داروخانــه بــه ســبک جدیــد توســط شــوربن آلمانــی
معلــم داروســازی دارالفنــون در خیابــان ناصــر خســرو
تاســیس شــد از نخســتین ایرانیانــی کــه داروخانــه تاســیس
کردنــد آقــای دکتــر هوشــنگ نظامــی بودنــد کــه داروخانــه
نظامــی را در خیابــان چــراغ بــرق افتتــاح کردنــد.
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امســال در حالــی بــه پیشــواز روز داروســازی ایــران
مــی رویــم کــه دســتاوردهای ارزنــده محققــان و
پژوهشــگران داروســازی کشــور در عرصــه هــای
علمــی و تحقیقــی ،تــاش بــی وقفــه ارائــه
دهنــدگان خدمــات داروئــی در داروخانــه هــا جهــت
ارتقــا کیفیــت ارائــه خدمــات بــه بیمــاران ،ثمــره
هــای شــکوفائی صنعــت داروســازی کشــور ،در
محــاق مشــکالت عدیــده ناشــی از عــدم برنامــه
ریــزی مناســب ،بــی توجهــی بــه معضــات دیرینــه
صنعــت داروســازی کشــور و تالطمــات ناشــی از
تحــوالت سیاســی اجتماعــی جامعــه بــه ســایه رفتــه
اســت .بــه یقیــن در هیــچ دوره ای از تاریــخ قریــن
بــه صــد ســال اخیــر ،داروســازی کشــور شــاهد
چنیــن وضعیــت نامطمئــن و نگــران کننــده ای نبــوده
اســت .نگاهــی کوتــاه بــه علــل آن مــی اندازیــم :
معضــل دیرینــه و مزمــن تاخیــر پرداخــت مطالبــات
داروخانــه هــا ،تغییــرات بنیادیــن امــا بــدون کار
کارشناســی در آئیــن نامــه و ضوابــط ،طــرح ایجــاد
رشــته هــای مــوازی داروســازی ،طــرح داروخانــه های
ســنتی و گیاهــی ،داروخانــه هــای زنجیره ای ،سیســتم
فــروش اقمــاری مکمــل هــا بــه عنــوان تهدیــد کننده
اصلــی شــغلی داروســازان ،عــدم توجــه مســئولین بــه
مشــکالت عدیــده ناشــی از سیســتم ناکارامد و ســنتی
توزیــع دارو  ،تهدیــد تعرفــه ارائــه خدمــات داروئــی بــه
نیــات و بهانــه هــای مختلــف و شــکایات متعــدد و
پــی در پــی تردیــد آمیــز در دیــوان عدالــت اداری،
سیاســت افزایــش بــی رویــه داروخانــه هــا بــه دلیــل

تنهــا مرکــز اشــتغال موردتمایــل فــارغ التحصیــان
داروســازی ،چنبــره داروخانــه هــای دولتــی و نیمــه
دولتــی و نهادهــا بــه  %45اقتصــاد در گــردش داروئی
ســاالنه کشــور ،عــدم اعتقــاد و تمایــل مســئولین
بــه افزایــش مارژیــن دارو تــا ســطح منطقــه ای
متوســط( ،)%35دخالــت در سیســتم قیمــت گــذاری
دارو بــه صــورت دســتوری ،عــدم رغبــت ســازمان غذا
و دارو و معاونــت هــای وابســته بــه تفویــض موثــر
اختیــارات بــه انجمــن هــای داروســازان  ،و نهایتا عدم
حمایــت از تدویــن ســند توســعه اشــتغال بلنــد مــدت
داروســازان کــه بــرای جلوگیــری از طوالنــی شــدن
کالم بــه همیــن قــدر بســنده میکنــم .هــر ناظــری
کــه حداقــل بهــره ای از علــم اقتصــاد یــا دانــش
اجتماعــی و سیاســی و علمــی و تجــاری بــرده باشــد
بــا خوانــدن لیســت پیــش گفــت ،ادامــه حیــات حرفــه
داروســازی را بــه یــک معجــزه نســبت خواهــد داد.
بــه معنــی دیگــر ایثــار و جوانمــردی و تعهــد اخالقــی
و حرفــه ای داروســازان ایــن مــرز بــوم را بایــد آفریــن
گفــت کــه چنیــن معجــزه ای را باعــث شــده انــد و
چــرخ ارائــه خدمــات داروئــی کشــور را بــا تمــام ایــن
نامالیمــات و بــی مهــری ها،بــه صــرف شــرف حرفــه
ای خودشــان ،از ایســتادن مانــع شــده انــد .ضمــن
ادای احتــرام بــه تــاش گــران فرهیختــه رشــته
داروســازی در تمــام کانــون هــای فعالیتشــان،روز
داروســازی را گرامــی داشــته و از خدمــات گســترده
همــکاران عزیزمــان تقدیــر و تشــکر مــی نمائیــم.

آئیــن نامــه تاســیس داروخانــه و ضوابــط آن در روزهــای اخیــر بــا تغییراتــی کــه در آن صــورت گرفــت از ســوی ســازمان غــذا و
دارو بــه واحدهــای تابعــه اعــام گردیــد .ایــن در حالیســت کــه بــه تاریــخ انقضــای آئیــن نامــه قبلــی چنــد ســالی باقــی مانــده
بــود .بــی تردیــد تغییــرات چنیــن شــتاب زده ای احتمــاال بــه دلیــل نیازهــای امــروز جامعــه بــوده و در جهــت بــرآورده شــدن ایــن
نیــاز اقــدام بــه اصــاح و تغییــر مفــاد آئیــن نامــه و ضوابــط داروخانــه گردیــده اســت و اینکــه آیــا ایــن تغییــرات نیازهــای امــروز و
فــردای جامعــه را بــرآورد خواهــد کــرد ،بحــث دیگــری را میطلبیــد ،مثــا آیــا نقــاط محــروم و تامیــن داروســاز در آنهــا ،جلوگیــری
از تراکــم داروخانــه در مراکــز شــهرها.......،و چنــد ســوال دیگــر در ایــن تغییــرات دیــده شــده کــه امیدواریــم در ایــن آئیــن نامــه
جدیــد عنــوان شــده باشــد .بــاز تکــرار میکنــم کــه اقــدام بــه تغییــر قبــل از انقضــاء آئیــن نامــه قبــل مــورد بحــث مــا نیســت ولــی
هــدف مــا از ایــن گفتــار اینســت کــه آیــا در ایــن تغییــرات نظــر فعــاالن عرصــه داروخانــه لحــاظ گردیــده اســت؟ در قانــون بهبــود
کســب و کار تاکیــد مــی شــود کــه دولــت در هــر تصمیمــی بایــد بــا فعــاالن آن عرصــه همفکــری داشــته و تصمیمــات را بــر
اســاس خــرد جمعــی اتخــاذ کنــد .بدیهــی اســت تصمیماتــی کــه بــدون مشــورت و غیــر کارشناســی باشــد نتیجــه ای جــز عقــب
ماندگــی بــرای کشــور نخواهــد داشــت.
البتــه در جلســات تصمیــم گیــری ،نماینــدگان انجمــن داروســازان ایــران حضــور داشــته انــد و نظــرات اصالحــی خــود را مطــرح
کــرده انــد ولــی متاســفانه توجهــی بــه پیشــنهادات اصالحــی نماینــدگان انجمــن نشــده و تنهــا در تغییــر بندهایــی از آئیــن نامــه و
ضوابــط تاســیس داروخانــه مســئولین محتــرم ســازمان غــذا و دارو خــود راســا اقــدام بــه تغییــرات بــه ســلیقه و عقیــده خــود نمــوده
انــد در حقیقــت بنظــر مــی رســد اینکــه قانــون بهبــود کســب و کار تاکیــد میکنــد کــه دولــت در هــر تصمیمــی بایــد بــا فعــاالن
آن عرصــه همــکاری و تصمیمــات بــر اســاس خــرد جمعــی اتخــاذ شــود .بایــد ایــن جملــه را اضافــه کــرد کــه تصمیمــات بایــد بــر
اســاس خــرد جمعــی اتخــاذ شــود ولــی در نهایــت نظــر دولــت و حاکمیــت بایــد اجــرا گــردد.
دكتر رهبر مژدهي آذر
مدير مسئول نشريه پيام
انجمن داروسازان ايران
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هفتــه اول شــهریور هفتــه ای میمــون و مبــارک بــرای جامعــه
پزشــکی اســت  .روز اول شــهریور مصــادف اســت بــا زادروز پزشــک
و فیلســوف شــهیر ایرانــی ابــن ســینای بــزرگ و روز پزشــک و
پنجــم شــهریور مصــادف اســت بــا زادروز داروســاز شــهیر ایرانــی
زکریــای رازی و روز داروســاز  .ایــن روزهــای فرخنــده را بــه
همــکاران پزشــک و داروســاز تبریــک گفتــه  ،آرزو دارم توفیــق
خدمــت بــه بیمــاران و ملــت شــریف ایــران همــراه بــا عــزت و
ســربلندی ایــن جامعــه فرهیختــه باشــد .
صنعــت داروســازی ایــران در ســال هــای پــس از پیــروزی انقــاب
اســامی ملــت ایــران همــراه بــا رشــدی مســتمر و توفیقاتــی
در خــور و شایســته بــوده اســت  .داروســازی ایــران کــه پیــش
از پیــروزی انقــاب وابســتگی نزدیــک بــه صــد در صــدی بــه
شــرکت هــای چنــد ملیتــی داشــت  ،بــر اســاس آنچــه از آمارهــای
منتشــره مشــاهده میشــود صنعتــی شــده اســت کــه بیــش از 97
درصــد بــازار داروئــی کشــور را از نظــر کمــی تامیــن و نقشــی در
خــور و شایســته در ارتقــا شــاخص هــای ســامت جامعــه داشــته و
دارد  .اگــر در واپســین روزهــای پــس از انقــاب وابســتگی ایــران
بــه داروهــای وارداتــی بیــش از  80درصــد نیازهــای داروئــی بــود و
اگــر تجربــه ســال هــای جنــگ را بــه خاطــر بیاوریــم کــه در کنــار
تحریــم تســلیحات نظامــی  ،شــاهد تحریــم فــروش برخــی اقــام
داروئــی بــه خصــوص آنتــی دوتهــای مــورد مصــرف در کنتــرل
مســمومیت بــا ســاح هــای شــیمیایی بودیــم  ،غیــرت  ،همیــت
و تــاش علمــی و هدفمنــد داروســازان ایــن مــرز و بــوم بــود کــه
بــا ســرعتی باورنکردنــی وابســتگی بــه شــرکت هــای چنــد ملیتــی
بــه داروهــای حیاتــی را بــه شــدت کاهــش و تامیــن نیــاز هــای
داروئــی جنــگ را در بســیاری از مــوارد در داخــل کشــور فراهــم
و بــه خصــوص تامیــن آنتــی دوتهــای ســاح هــای شــیمیایی را
ممکــن ســاخت .
شــاهد بودیــم و در اخبــار نیــز اعــام شــد کــه همــان کشــوری
کــه در جنــگ علیــه ایــران اســامی بــه توســط صــدام دســت
نشــانده گســترده تریــن کاربــرد ســاح هــای شــیمیایی را علیــه
رزمنــدگان مــا در قــرن حاضــر تجربــه کــرد ناچــار شــد در زمانــی
کــه دســت پــروردگان غــرب یــا همــان نیروهــای داعــش ســاح
هــای شــیمیایی را علیــه مــردم و ســربازان عراقــی در موصــل و ...
بــکار بردنــد  ،بــرای تهیــه آنتــی دوتهــای ســاح هــای شــیمیایی به
ایــران متوســل و مقابلــه بــا ایــن ســاح هــا و تامیــن آنتــی دوتهــای
مــورد نیــاز خــود را از ایــران طلــب کنــد .

در کنــار ایــن اقدامــات در خــور تحســین در دوران جنــگ رشــد و
توســعه صنعــت داروســازی ایــران امــروز بــه حــدی رســیده اســت
کــه بنــا بــر آمارهــای منتشــره از ســوی وزارت بهداشــت  97درصــد
نیــاز کمــی داروهــای کشــور توســط صنایــع داخلــی تامیــن و تنهــا
 3درصــد از نیــاز عــددی داروهــا از خــارج وارد میشــود  .ســهم ریالی
 97درصــد داروئــی کــه در کشــور تولیــد میشــود حــدود  70درصــد
از ســهم کل بــازار داروئــی کشــور اســت و آن  3درصــدی کــه
وارد میشــوند حــدود  30درصــد ارزش بــازار را بــه خــود اختصــاص
میدهنــد  .مالحظــه مــی شــود کــه  3درصــد ســهم بــازار داروئــی
ارزشــی بالــغ بــر  30درصــد دارد  .مقایســه ارزش واحــد داروئــی
تولیــد داخــل و داروی وارداتــی نیــز بیانگــر آن اســت کــه یــک
قلــم داروی تولیــد داخــل تنهــا حــدود  6تــا حداکثــر  30درصــد
یــک قلــم داروی وارداتــی ارزش ریالــی داشــته اســت ،بــه عبــارت
دیگــر یــک قلــم داروی وارداتــی بــه طورمتوســط  3تــا  16برابــر
گرانتــر از یــک داروی تولیــد داخــل بــوده اســت  .همیــن اعــداد
ســاده بیانگــر ارزش افــزوده فــوق العــاده داروهــای تولیــد داخــل
اســت  .بــه عبــارت دیگــر اگــر صنعــت داروئــی داخــل نیــاز کشــور
را تامیــن نمیکــرد بــر اســاس برآوردهــای صــورت گرفتــه بــرای
تامیــن داروی کشــور دولــت ناچــار بــود بیــن  40هــزار میلیــارد
تومــان ( یعنــی بیــش از  3برابــر بــازار داروئــی فعلــی کــه  12هــزار
میلیــارد تومــان اســت ) تــا  60هــزار میلیــارد تومــان هزینــه کنــد
تــا بتوانــد داروهــای مــورد نیــاز جامعــه راباحداقــل مقــدار تامیــن
کنــد  .در بــازار ایــران نمیتــوان هیــچ کاالی مشــابه ای را یافــت
کــه اختــاف قیمــت تولیــد داخــل و وارداتــی آن اینقــدر زیــاد و آن
هــم در جهــت پایینتــر بــودن قیمــت محصــول تولیــد داخــل باشــد .
بــه یقیــن میتــوان ادعــا نمــود صنعــت داروســازی در ایــران کــه
در حــال حاضــر بــه زنجیــره ای نســبتا کامــل از تولیــد مــواد اولیــه
تــا محصــول نهایــی آمــاده مصــرف ( دانــش و تکنولــوژی ) دســت
یافتــه اســت مصداقــی از اقتصــاد مقاومتــی اســت  .وابســتگی ارزی
صنعــت داروســازی ایــران نیــز جالــب توجــه اســت  .در ســال 1394
بنــا بــر گــزارش وزارت بهداشــت حــدود  1/9میلیــارد دالر ارز در
حــوزه دارو مصــرف شــده کــه کمتــر از  0.8میلیــارد دالر ( 800
میلیــون دالر ) توســط صنایــع داخلــی بــه منظــور وارد مــواد اولیــه
جانبــی  ،حــد واســط  ،قطعــات و ماشــین آالت و 1/1میلیــارد دالر (
 1100میلیــون دالر ) بــه منظــور واردات داروی ســاخته شــده هزینــه
گردیــده اســت  .ایــن آمــار نشــان میدهــد  3درصــد داروی وارداتــی
حــدود  60درصــد ارز مصــرف شــده را بــه خــود اختصــاص داده و

 40درصــد ارز مصرفــی توســط صنعــت داروســازی بــرای تامیــن
 97درصــد نیــاز دارویــی کشــور مصــرف شــده اســت  .مقــام
معظــم رهبــری در ابــاغ  29بهمــن  1393در خصــوص اقتصــاد
مقاومتــی خطــاب بــه قــوای ســه گانــه کشــور بــر چهــار محــور
حمایــت از تولیــد ملــی  ،اجرایــی کــردن سیاســت هــای اصــل 44
قانــون اساســی  ،توجــه بــه نخبــگان و فــن آوری هــای نویــن و
در نهایــت عــزم ملــی و مدیریــت جهــادی بــه عنــوان مهمتریــن
محــور هــای اقتصــاد مقاومتــی تاکیــد ورزیدنــد  .محورهایــی کــه
چنانچــه موردتوجــه جــدی مســئوالن و برنامــه ریــزان موبــوط قــرار
گیــرد میتوانــد رشــد وبالندگــی هرچــه بیشــتر ایــن صنعــت رادرپــی
داشــته باشــد.
ایــن صنعــت در آینــده پیــش رو حــال و روز خوبــی نخواهــد داشــت.
ســاختار ســرمایه در ایــن صنعــت آن را از چابکــی و نــوآوری هــم
راســتا و متناســب بــا رشــد جهانــی بــاز داشــته  ،سیاســت هــای
قیمــت گــذاری دارو توســط دولت،کفــه قیمــت گــذاری را بــه ضــرر
تولیــد رقــم زده و تمایــل بــه ســرمایه گــذاری در بخــش تولیــد
بــه نســبت واردات را کاهــش داده  ،بوروکراســی در ســازمان غــذا
و دارو ،و دیگــر ادارات دولــت ،محدودیــت هــای بانکــی و تحریــم
هــا ،بــرون گــرا شــدن ایــن صنعــت و صــادرات محــور شــدن آن را

بــا چالــش جــدی مواجــه ســاخته و چالــش هــای دیگــری کــه از
حوصلــه ایــن نوشــتار خــارج اســت  .اگــر روزی صنعــت داروســازی
در دوران جنــگ تحمیلــی مصداقــی از خــود بــاوری  ،خــود اتکایــی و
اقتصــاد مقاومتــی بــود و اگــر در دوران تحریــم هــای ظالمانــه غــرب
علیــه ایــران در ســال هــای اخیــر بخــش عمــده ای از نیــاز دارویــی
کشــور دچــار چالــش جــدی نشــد و چندیــن اگــر از ایــن نــوع تنهــا
و تنهــا بــه ایــن دلیــل بــود کــه راهــی کــه در ســال هــای گذشــته
در خصــوص ایــن صنعــت اســتراتژیک طــی شــده اســت راه اقتصــاد
مقاومتــی از طریــق تقویــت ســخت افــزاری و نــرم افــزاری بوده اســت.
ایــن صنعــت زیرســاختی نیازمنــد توجــه جــدی مســئوالن اســت .از
مجلــس گرفتــه تــا دولــت ،اگــر در ســال  1397از صنعــت داروســازی
کشــور بــه عنــوان مصداقــی از اقتصــاد مقاومتــی یــادی میکنیــم اگــر
سیاســت هــا و روش هــای حاکــم در ایــن حــوزه و همچنیــن نظــام
پولــی و بانکــی کشــور و بــه خصــوص نظــام بازرگانــی و صنعتــی
کشــور بــر همیــن منوالــی کــه پیــش میــرود ادامــه یابــد در ســال های
نــه چنــدان دور یعنــی ســال هــای پایانــی چشــم انداز  20ســاله کشــور
بســیاری از کارخانجــات داروســازی کشــور کــه امــروز فعال هســتند به
گورســتانی از دســتگاه هــای پوســیده و خامــوش تبدیــل خواهنــد شــد .
تــا دیــر نشــده ایــن صنعــت اســتراتژیک را دریابیــد مســئوالن محترم .
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چند بیتی از اشعار برجسته دکتر مجتبی خلیقی نژاد-داروساز و شاعر
تقدیم به جامعه داروسازان به مناسبت بزرگداشت روز داروساز

جهان از گوره دانش ،ز نور طب شده زیبا

ز داروساز و دارو نیز روح زندگی احیا

پی ش ن
رخدمندان ین ر ج اه ربدند روز و شب

زهی اف کار جالینوس اه و ذهن رازی اه

بهار دانش و فن ،با رطاوت می کند گیتی

مجم
ردود ای ع دارورگان ،ای روشن اندیشان

نقش
هک ره یک رد شفای ردد ،ی می کنید ایفا

هب سعی و همت واالیتان دارو پدید آید

جم
شفا بخشد هب ع خست گان هم ریپ و هم ربان

ن بی تحق
هچ شب اه ،روزاه ،ربدید ر ج نش و یق
بالی آبله ،ماالریا ،انواع بیماری

زپش کان روز و شب همراه با دارورگان هستند

فس
هک آرامش دهید ا ردگان را رددمندان را
هب کلی ریشه کن شد رد پی این همت واال
همه بینا ،همه داان ،همه کوشا ،همه پویا

بی
زساوار است با این دانش و این نش و کوشش

رفشته رس رفود آرد ز اوج عالم باال

ن
هن تنها رد پی ردمان ردد و ر ج ارموزید

رفوغ علمتان باشد ،رچاغ روشن رفدا

همه شایسته و بایسته و وارسته رد دانش

پی رفع نیاز خست گان رد عین استغنا

هماره رهنمای این و آن رد مصرف دارو

لی
د ل احتراز از مصرف بی مورد و بی جا

ت بخ
همه رد ساهی وجدان سلی ش بیمارید

نبخ
توا ش و توان ازفا ،تن آرا و روان آرا

ندارید انتظاری زج شفای ردد رنجوران

نبخ
نف
س اتن چون دم عیسا روا ش است و جان رپور
10

هم
رخد چون بهاران ،سبز و رخم می کند دنیا

خلی
قی قدر هم کاران خود را نیک می داند

تبعی
چش
همه رد متان یکسان ،هن ض و هن استثنا

و چون موسی ز رحمت دست اه اتن چون ید بیضا
هک داروساز رد کارش بود چون بوعلی سینا
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مسائل و مشکالت دارو در آیینه طرح تحول نظام سالمت ایران

کامران حاجی نبی
داروساز و عضو انجمن داروسازان ایران
عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
عضو هئیت مدیره انجمن علمی اقتصاد سالمت ایران
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کمتــر از چهــار مــاه اســت کــه طــرح تحــول نظــام ســامت
وارد پنجمیــن ســال آغــاز اجــرای خــود میشــود  .طرحــی کــه در
اردیبهشــت مــاه  1393کلیــد خــورد و در آنزمــان توانســت نظرهــای
زیــادی را در جامعــه صنفــی و حرفــه ای و هــم در میــان مــردم
بخــود جلــب نمایــد بطوریکــه ایــن طــرح بــه یکــی از مهمتریــن
دســتاوردهای دولــت تدبیــر و امیــد تبدیــل شــد و دولــت عــزم خــود
را جــزم کــرد تــا ایــن طــرح را هرچنــد بــا چالشــها و انتقادهــای
جــدی بــه چرایــی و چگونگــی آن  ،مصرانــه پیگیــری نمایــد  .برای
اینکــه مشــخص شــود کــه چــرا ایــن طــرح از اهمیــت باالیــی در
میــان مــردم برخــوردار مــی باشــد کافــی اســت نگاهــی گــذرا
بــه وضعیــت ارائــه خدمــات دارویــی و درمانــی در اواخــر دولــت
آقــای احمــدی نــژاد انداختــه شــود  .قیمــت بــاالی دارو و درمــان
و تجهیــزات پزشــکی و اوضــاع وخیــم و نابســامان بیمارســتانها و
مراکــز ارائــه خدمــات بهداشــت و درمانــی و افزایــش میــزان ســهم
پرداخــت از جیــب بیمــاران بــه حــدود  60درصــد و رســیدن هزینــه
هــای دارویــی و درمانــی بــه آســتانه هزینــه هــای کمرشــکن در
نظــام ســامت و بــروز بحرانهــای دارویــی در کشــور و رســیدن
کمبودهــای دارویــی در تابســتان  1392بــه مــرز  300قلــم  ،بیماران
و خانــواده هــای آنــان را بــا بحرانــی کــم ســابقه مواجــه مــی کنــد
و طاقــت بســیاری از خانــواده هــا طــاق شــده و نظــام بهداشــت و
درمــان کشــور عمــا بــا بــن بســتی هولنــاک مواجــه مــی گــردد .
طــرح تحــول نظــام ســامت یــا ( Health Systems Evolution
 ) Plan-HSEPبــا هــدف اصلــی کاســتن از ســهم پرداخــت از جیب
بیمــاران در آغــاز دولــت تدبیــر و امیــد بــه کمــک مجلــس نهــم
و تخصیــص اعتبــارات الزم و تســهیالت گمرکــی و تصمیمــات
ضربتــی در زمینــه ترخیــص دارو از بنــادر کشــور مــی توانــد بحران
دارویــی وقــت را مهــار کــرده و میــزان کمبــود هــای دارویــی را
از  300قلــم بــه  30قلــم کاهــش دهــد  .حتــی بنابــر گزارشــات
موجــود دولــت میــزان ارز تخصیصــی بــه واردات دارو را نیــز تــا 30
درصــد کاهــش مــی دهــد  .بدیــن ترتیــب در حــوزه دارویــی بــا
اجــرای طــرح تحــول آرامشــی نســبی در جامعــه حاکمفرمــا مــی
شــود و رفتــه رفتــه زخمهــای بجــا مانــده از ســالهای قبــل التیــام
مــی یابــد .

در گزارشــی بــه نقــل از خبرگــزاری جمهــوری اســامی
ایــران میــزان رضایتمنــدی مــردم از خدمــات ناشــی از
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت در دو ســال اول
اجــرای آن بــه  80درصــد مــی رســد کــه ایــن امــر
نشــان میدهــد کــه طــرح تحــول آغــاز خوبــی را بــه
همــراه داشــته اســت .
البتــه در حــوزه درمــان نیــز دولــت بــه توفیقــات مهمــی
دســت پیــدا مــی کنــد و بــرای نخســتین بــار بعــد
از  50ســال میــزان پرداخــت از جیــب بیمــاران بــه
زیــر  40درصــد میرســد و بــا اجــرای برنامــه ارزش
نســبی خدمــات ســامت میــزان تعرفــه بــرای بیــش
از  1700نــوع خدمــت دوبــاره تعریــف میشــود و خصوصــا بــرای
پزشــکان افزایــش چشــمگیری مــی یابــد کــه همیــن امــر باعــث
مانــدگاری پزشــکان در مناطــق محــروم و بیمارســتانهای دولتــی
میشــود ولــی درمقابــل توجــه بــه حــوزه بهداشــت و پیشــگیری
بــا تاخیــر بیشــتری روبــرو مــی شــود و همیــن امــر پاشــنه آشــیلی
بــرای ادامــه طــرح بــه لحــاظ فزونــی گرفتــن مصــارف بــر منابــع
مــی گــردد کــه البتــه ذکــر جزییــات آن در ایــن مقــال کوتــاه
مقــدور نیســت و ایــن نوشــته توجــه خــود را بیشــتر بــه حــوزه دارو
معطــوف نمــوده اســت .
همــه چیــز بــا خوشــبینی بــه آینــده پیــش مــی رود و البتــه
منتقدیــن جــدی طــرح تحــول نیــز آن را از انتقــادات بــی امــان
خــود بــی نصیــب نگذاشــته و نســبت بــه درمــان محــور بــودن و
ایجــاد ســیاه چالــه هزینــه هــای سرســام آور دارویــی و درمانــی بــا
اســتمرار طــرح هشــدارهای پیاپــی داده میشــود ولــی هنــوز بــرای
آشــکار شــدن مشــکالت طــرح زود اســت و طبیعتــا بــا حمایــت
جــدی دولــت و حاکمیــت از ایــن طــرح  ،انتقــادات بــه جایــی راه
نمــی بــرد  .ایــن مســیر تــا نیمــه اول ســال  1395ادامــه یافــت
و در ایــن مقطــع زمانــی کــم کــم زمزمــه هــای کمبــود منابــع
مالــی بــرای ادامــه طــرح بگــوش رســید .ایــن درحالــی اســت کــه
بــا ســکانداری وزارت بهداشــت حــدود  11میلیــون نفــر در زیــر
چتــر حمایــت بیمــه هــای ســامت قــرار گرفتنــد و همیــن امــر
باعــث شــد فشــار زیــادی بــه ســازمانهای بیمــه گــر بابــت تامیــن
منابــع وارد شــود بطوریکــه برآوردهــا نشــان میدهــد کــه اتخــاذ
ایــن سیاســت چیــزی در حــدود ســالیانه  2000میلیــارد تومــان بــر
بــار هزینــه هــای بیمــه هــای ســامت مــی افزایــد  .کــم کــم
ســازمانهای بیمــه گــر از بــرآوردن بموقــع تعهــدات مالــی خــود در
قبــال ارائــه دهنــدگان خدمــات ســامت عقــب مانــده و روز بــه
روز میــزان بدهیهــای مالــی ایــن ســازمانها بــه مراکــز خدماتــی
بیشــتر و بیشــتر میشــود از طــرف دیگــر بقــول وزیــر بهداشــت
منابعــی کــه مــی بایــد از محــل  10درصــد هدفمنــدی یارانــه هــا
و نیــز یــک درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه طــرح تحــول
تخصیــص پیــدا مــی کــرد محقــق نشــده و همیــن امــر تامیــن
منابــع پایــدار بــرای ادامــه طــرح را بــا ســئوال جــدی مواجــه مــی
کنــد بطوریکــه مســئوالن وزارت بهداشــت رســما اعــام مــی کنند
درصــورت عــدم تامیــن منابــع پایــدار طــرح تحــول  ،حفــظ ایــن
دســتاورد در نظــام ســامت کشــور بســیار مشــکل خواهــد بــود و
مــی توانــد درآینــده دوبــاره بــه افزایــش میــزان پرداخــت از جیــب
مــردم منجــر شــود .

آنچــه کــه در بــاال بصــورت فهرســت وار عــرض شــد وضعیــت
طــرح تحــول از نقطــه شــروع تــا انتهــای ســال  1396مــی باشــد
کــه خصوصــا در حــوزه دارویــی تاثیــرات خــود را بتدریــج نشــان
میدهــد  .بــا افزایــش بــی ســابقه مطالبــات اجــزاء زنجیــره تامیــن
دارویــی کشــور عملکــرد آنهــا رفتــه رفتــه بــا مشــکالت بیشــتر
و متنــوع تــری مواجــه میشــود بطوریکــه در ابتــدای ســال 1396
ایــن مطالبــات اوج گرفتــه و طبیعتــا بــا درگیــر شــدن نقــاط عرضــه
دارو ( داروخانــه هــا ) مشــکل بســرعت بــه شــرکتهای توزیعــی
و تولیــدی و وارداتــی دارو هــم ســرایت مــی کنــد و بطوریکــه
کارشناســان فــن میــزان مطالبــات صنعــت دارویــی کشــور را حدود
 4000میلیــارد تومــان بــرآورد مــی کننــد البته ســخنگوی ســازمان
غــذا و دارو در اظهــار نظــری در ارتبــاط بــا شــرکتهای توزیعــی
دارو مطالبــات آنــان را تــا پایــان فروردیــن مــاه  97بــا پرداخــت
 1000میلیــارد تومــان از اســناد خزانــه تســویه شــده اعــام نمــوده
اســت ولــی دســت انــدرکاران صنعــت داروســازی و داروخانــه هــا
همچنــان از کمبــود نقدینگــی نگراننــد و ایــن نگرانــی بــا شــرایط
جدیــد کشــور ابعــاد جدیدتــری هــم بخــود گرفتــه اســت کــه در
زیــر بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود :

اول ) کمبود دارو
کمبــود دارویــی از ابتــدای ســال  96خــود را بیــش از پیــش
نشــان داده اســت و مطابــق آمــار وزارت بهداشــت از  30قلــم
بــه  54قلــم مــی رســد البتــه بــا توجــه بــه اینکــه معمــوال
در همــه کشــورها کمبودهــای مقطعــی دارو یــک امــر
طبیعــی بــوده و معمــوال ایــن کمبــود بیــن  1تــا  2درصــد
قابــل تحمــل اســت و بــا توجــه بــه اینکــه حــدود  3000قلــم
دارو در کشــور بــه ثبــت رســیده اســت نمــی تــوان کمبــود
فعلــی را بحرانــی و نگــران کننــده تلقــی کــرد ولــی بــا توجــه
بــه ســایر عوامــل درگیــر در تولیــد و دشــواریهای مالــی روز
افــزون عرضــه دارو در کشــور ایــن افزایــش کمبــود هــا زنگ
هشــداری اســت کــه بایــد جــدی تلقــی شــود و پیــش بینــی
میشــود چنانچــه وضعیــت بــه همیــن منــوال بــه پیــش بــرود
بــازار دارویــی ایــران بــا کمبــود هــای فزاینــده و بحرانــی
مواجــه میشــود البتــه در ایــن راســتا نبایــد کمبودهــای القایی
و روانــی را دســت کــم گرفــت  ،بایــد واقعیــت را پذیرفــت که
همــواره ســوداگرانی در بــازار دارویــی هســتند کــه منافعشــان
در گل آلــود شــدن آب و تالطــم در بــازار دارویــی کشــور
اســت ایــن گــروه تــاش وافــری مــی کننــد تــا ســهم بــازار
قاچــاق دارو در کشــور را افزایــش داده و از ایــن راه بــه منافــع
بــادآورده و سرشــاری دســت پیــدا کننــد  .در ایــن راســتا
بــا توجــه بــه اینکــه ابــزار نظارتــی وزارت بهداشــت ابــزار
قدرتمنــد بــه تناســب حجــم و گســتره ایــن بــازار نیســت
بنظــر میرســد کــه بــرای مقابلــه بــا کمبودهــای دارویــی نیــاز
بــه اســتفاده از پتانســیل جامعــه داروســازی کشــور خصوصــا
انجمــن داروســازان ایــران مــی توانــد کمــک مفیــد و موثــری
در کنتــرل بــازار دارو و مقابلــه بــا کمبودهــای دارویــی باشــد
 .انجمــن داروســازان ایــران مــی توانــد بــا اســتفاده از شــعب
سراســری خــود بــه رصــد مســتمر بــازار دارویــی کشــور

پرداختــه و از طریــق اعــام لحظــه بــه لحظــه کمبودهــا در
نقــاط مختلــف کشــور اوال نیازهــا را بموقــع تشــخیص داده و
ثانیــا امکانــات بــازار را بســمت نقــاط نیازمنــد هدایــت نماید

 .متاســفانه وزارت بهداشــت در مقابلــه بــا کمبودهــا از پتانســیل
انجمــن داروســازان ایــران بخوبــی بهــره بــرداری نکــرده اســت و
همیــن امــر مــی توانــد بــا گســتردگی کمبودهــا حــوزه نظــارت
دولــت را بــا مشــکالت جــدی مواجــه کنــد .
دوم ) رونق بازار داروهای تقلبی و قاچاق
معمــوال ارائــه آمارهــای صحیــح در رابطــه بــا کاالی قاچــاق و
تقلبــی امــر دشــواری اســت ولــی بنــا بــر گزارشــهای مســئوالن
میــزان قاچــاق دارو چیــزی بیــن  5تــا  9درصــد حجــم بــازار
رســمی بــرآورد میشــود کــه ایــن میــزان در ســالهای  90تــا 91بــا
اوج گیــری تحریمهــا بــاال مــی رود و همیــن امــر مــی توانــد در
ســال  97دوبــاره اتفــاق بیافتــد .
هــم اکنــون دولــت تامیــن دارو و مــواد اولیــه و واســط مــورد نیاز در
صنعــت داروســازی کشــور را بــا ارز دولتــی تضمیــن نمــوده اســت
ولــی تجربــه نشــان داده اســت کــه بــا چنــد نرخــی شــدن ارز
گرایــش بــازار بســمت قاچــاق کاال نیــز بیشــتر میشــود  .ایــن
درحالــی اســت کــه عــدم تامیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای
اســتمرار طــرح تحــول در حــوزه دارو همچنــان تهدیــد قابــل
مالحظــه ای در ســال  97مــی باشــد کــه مــی توانــد بــر روی بــازار
قاچــاق دارو نیــز تاثیــر بگــذارد  .بنابرایــن بــا مجموعــه شــرایط
حاکــم بــر اقتصــاد زنجیــره تامیــن دارو و احتمــال زیــاد برقــراری
تحریمهــای بیــن المللــی میــزان قاچــاق و مصــرف داروهــای
تقلبــی در بــازار بیشــتر شــده و همیــن امــر مــی توانــد ســامت
مــردم را بیــش از پیــش بــه مخاطــره بیانــدازد و از طرفــی تولیــد و
عرضــه دارو را بــا مشــکل مواجــه کنــد .
ســوم ) تحلیــل قــوای مالــی داروخانــه هــای خصوصــی و حرکــت
در مســیر ورشکســتگی آنهــا
در علــم اقتصــاد ســامت دارو کاالیــی اســتراتژیک و حاکمیتــی
اســت کــه مــی بایــد از نفــوذ آن بــه عرصــه ســوداگریهای تجــاری
جلوگیــری بعمــل آیــد و قیمــت دارو همــواره بایــد بــرای بیمــاران
قابــل تحمــل بــوده بطوریکــه نبایــد میــزان دسترســی نیازمنــدان
بــه داروی مــورد نیــاز تحــت تاثیــر نوســانات مــداوم قیمتهــا
کاهــش پیــدا کنــد طبیعتــا داروخانــه هــا کــه محــل عرضــه چنین
کاالیــی مــی باشــند نمــی تواننــد ماننــد ســایر کســب و کارهــا
خــود را بــا نوســانات قیمتهــا هماهنــگ کننــد و ایــن امــر ســبب
میشــود کــه منابــع مالــی داروخانــه در طــول زمــان مســتهلک
شــده و بــا اضافــه شــدن عوامــل دیگــر ماننــد افزایــش مالیــات
و نیــز دوره بازپرداخــت مطالبــات داروخانــه از ســوی ســازمانهای
بیمــه گــر فشــار اقتصــادی وارده چنــد برابــر شــده و نهایتــا روز
بــه روز قــدرت مالــی داروخانــه هــای کشــور کاهــش یافتــه تــراز
اقتصــادی درآمــد هــا و هزینــه هــا دچــار مشــکل شــود  .دولــت
قیمــت دارو و حاشــیه ســود آن را شــدیدا تحــت کنتــرل نــگاه
داشــته و معمــوال ایــن قیمتهــا پاییــن تــر از ســطح تــورم واقعــی
بــازار اســت  .از طــرف دیگــر غالــب درآمدهــای دارویــی داروخانــه
بــا واســطه ســازمانهای بیمــه گــر محقــق میشــود و تاخیرهــای
طوالنــی در بازپرداخــت مطالبــات  ،زیــان انباشــته ای را بــرای
داروخانــه هــا فراهــم مــی نمایــد کــه روز بــه روز بهــره وری

ســرمایه داروخانــه را پاییــن مــی آورد .
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از طــرف دیگــر در داروخانــه کار تخصصــی بعمــل مــی آیــد و در
نتیجــه بایــد هزینــه نیــروی انســانی متخصــص را متقبــل شــود
ولــی در مقابــل بابــت ایــن خدمــت تخصصــی تعرفــه ناچیــزی
دریافــت مــی کنــد.
و بهیچوجــه بــا هزینــه هــای مرتبــط بــا آن ســنخیت نــدارد
اگــر برخــی داروهایــی کــه بصــورت نقــدی بفــروش میرســند و
نیــز تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی و آرایشــی و بهداشــتی در
داروخانــه نباشــد هــم اکنــون اغلــب داروخانــه هــای کشــور بــه
مــرز ورشکســتگی رســیده و بــر مبنــای بازدهــی ســرمایه مالــی
بایــد از ادامــه فعالیــت منصــرف شــوند .
ســوال اصلــی اینســت کــه ایــن وضعیــت چقــدر مــی توانــد ادامــه
پیــدا کنــد ؟ و داروخانــه هــای خصوصــی چقــدر مــی تواننــد خــود
را ســرپا نگهدارنــد ؟  ...در پاســخ بــه ایــن ســوالها متاســفانه بایــد
گفــت کــه در صــورت ادامــه رونــد فعلــی بســیاری از داروخانــه
هــای خصوصــی کشــور کــه بصــورت شــخصی و انفــرادی عمــل
مــی کننــد بــا ورشکســتگی مواجــه میشــوند و البتــه برخــی کــه
هزینــه هــای مالــی خــود را شــدیدا کنتــرل مــی کننــد بــه حیــات
بیشــتری ادامــه مــی دهنــد ولــی بــرای بقیــه کــه ناچــار بــه
صــرف هزینــه هــای ســرمایه ای و جــاری متناســب بــا تــورم
واقعــی جامعــه مــی باشــند ادامــه کار جــز ضــرر چیــزی بــه همــراه
نخواهــد داشــت  .البتــه در ایــن شــرایط بســتر ظهــور زنجیــره
هایــی از داروخانــه هــا و یــا داروخانــه هــای زنجیــره ای فراهــم
و مهیــا میشــود زیــرا بــه لحــاظ مولفــه هــای اقتصــادی گوناگــون
داروخانــه هــای زنجیــره ای مــی تواننــد بــا اتخــاذ راهبردهــای
کالن هزینــه هــای خــود را بطــور قابــل مالحظــه کنتــرل نمــوده
و نهایتــا بهــره وری ســرمایه خــود را باالببرنــد و همچنیــن بــا
خریدهــای راهبــردی حداکثــر امتیــازات مالــی را از تامیــن کننــد
گان دریافــت نماینــد  .بنابرایــن چنانچــه در حــوزه عرضــه دارو ،
داروخانــه هــای خصوصــی همچنــان بــر فــروش محــور بــودن
خــود اصــرار بورزنــد و بــرای تعرفــه هــای واقعــی خدمــات
تخصصــی داروخانــه هــا چــاره ای اساســی اندیشــیده نشــود
آینــده روشــنی در انتظــار ایــن گروهبــزرگ از جامعــه داروســازی
نخواهــد بــود البتــه تــا زمانــی کــه دولــت بــر نظــام تامیــن مالــی
زنجیــره داروی کشــور احاطــه تــام دارد مشــکالت بــا تاخیــر
بیشــتری بــروز پیــدا مــی کنــد و هــر چــه نقــش دولــت بواســطه
شــرایط غیــر قابــل پیــش بینــی ماننــد همیــن تحریمهــای اخیــر
تضعیــف گــردد ،مشــکالت و گرفتاریهــای اقتصــادی بــا وســعت و
عمــق بیشــتری خــود را نشــان خواهنــد داد .

دکتر پورکاظمی-نایبرییس کمیسیون تخصصی
مالیات و عوارض شورایعالی نظام پزشکی و
دبیر هیات مدیره نظام پزشکی رشت

از طــرف دیگــر بایــد توجــه نمــود کــه هــم اکنــون بــازار اشــتغال
فــارغ التحصیــان داروســازی جوابگــوی نیــاز حــال و آینــده نزدیک
نبــوده و ظاهــرا بــرای ایجــاد بازارهــای شــغلی جدیــد هــم فکــری
نشــده اســت در نتیجــه تنهــا بــازار جــدی کــه مــی توانــد هــدف
مســئوالن بــرای ایجــاد اشــتغال باشــد تاســیس داروخانــه در نقــاط
مختلــف کشــور اســت و اخیــرا فشــارهای مختلفــی از جانب شــورای
رقابــت بــرای توســعه ایــن بــازار بــه وزارت بهداشــت وارد شــده
اســت و ســازمان غــذا و دارو اخیــرا بــا اصــاح یکــی از مــواد آییــن
نامــه تاســیس داروخانــه هــا کــه منجــر بــه کاهــش شــعاع حریــم
جغرافیایــی داروخانــه نشــان داده کــه عــزم خــود را درایــن زمینــه
جــزم کــرده اســت و البتــه ایــن اقــدام خــود تهدیــد دیگــری بــرای
اقتصــاد شــکننده داروخانــه هــای خصوصــی بــوده و مــی توانــد
وضــع مالــی داروخانــه هــا را از آنچــه کــه هســت خرابتــر نمایــد .
بهرحــال بــا عنایــت بــه محدودیــت ایــن مقالــه صرفــا بــه همیــن
نــکات بســنده مــی کنــد و موضوعــات دیگــر در ارتبــاط بــا آثــار
طــرح تحــول نظــام ســامت بــر حــوزه هــای دیگــر نظــام دارویــی
ماننــد صنعــت تولیــد و توزیــع و واردات دارو و نیــز تولیــد مــواد اولیــه
مــورد نیــاز کشــور را بــه مجالــی دیگــر مــی ســپارد  .امیــد اســت
کــه بــا اتخــاذ سیاســتهای درســت و دور اندیشــانه و بــاز ســازی
مســیر صحیــح اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت شــاهد کاهــش
مشــکالت نظــام دارویــی کشــور در آینــده باشــیم  .انشــااهلل

مطالبــه  %1جریمــه از داروخانــه هــا و بعضــ ًا کلینیــک هــا و
مطــب هــا و ســایر مؤسســات پزشــکی ،بــه دلیــل معــاف بــودن
خدمــات آنــان از قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده و آراء دیــوان
عدالــت اداری ،مقبولیــت قانونــی نــدارد .نگاهــی اجمالــی بــه مفــاد
دســتورالعمل شــماره /200/24468ص مــورخ  1390/10/20کــه
مطالبــه اخیــر بــر اســاس آن صــورت گرفتــه اســت ،نشــان دهنــده
عــدم شــمول مفــاد آن بــرای گروههــای پزشــکی بــه دالیــل زیــر
مــی باشــد:
الــف :غیرقابــل اجــرا بــودن مفــاد بنــد  3-1دســتورالعمل بــرای
عملکــرد ســال  91مبنــی بــر تنظیــم و صــدور صورتحســاب
فــروش بــر اســاس نمونــه فــرم اعــام شــده بــرای هر قلــم کاالی
بــه فــروش رفتــه در داروخانــه بــه صــورت دســتی بــه ویــژه در
ســاعات پرتــردد داروخانــه و عــدم موضوعیــت و امــکان اجــرای
مفــاد بنــد  5-1دســتورالعمل مبنــی بــر ارســال فهرســت معامــات
(خریــد و فــروش) بــه صــورت ســه ماهــه برابــر فرمهــای 3و4و5
اشــاره شــده در دســتورالعمل بــه دلیــل عــدم الــزام داروخانــه بــه
نصــب سیســتم مکانیــزه فروشــگاهی.
ب :عــدم تعلــق جریمــه بــه فروشــهای تخمینــی و بــرآوردی
براســاس بنــد  8بخشــنامه شــماره  1396/9/7-96/123رئیــس
کل ســازمان امــور مالیاتــی ،کــه فــروش در داروخانــه هــا مصــداق
عینــی آن اســت.
ج :معــاف شــدن ارائــه گــزارش فصلــی بــرای ارائــه دهنــدگان
خدمــت در دو فقــره رأی دیــوان (از  94/3/4مربــوط بــه کالســه
پرونــده  909/93و  864و  625و دادنامــه شــماره  379موضــوع
کالســه پرونــده  13/852مــورخ  1396/4/27کــه موجــب معافیــت
ارائــه دهنــدگان خدمــت بــرای ارســال گــزارش فصلــی از تاریــخ
اجــرای دســتورالعمل یعنــی  1391/1/1شــده اســت).
د :بــا وجــودی کــه بــه صــورت ظاهــری ،فعالیــت در داروخانــه
جنبــه خریــد و فــروش دارد امــا بــا توجــه بــه ماهیــت خریــد و
فــروش در قانــون تجــارت و اینکــه  % 90-95دادوســتد داروخانــه
را دارو تشــکیل مــی دهــد و عرضــه دارو بــه مراجعــه کننــدگان بــه
دالیــل ذکرشــده ،ارائــه خدمــت محســوب مــی شــود :
 -1قــرار گرفتــن نــام داروخانــه نســخه پیــچ در فهرســت ارائــه
دهنــدگان خدمــت (اوایــل کتــاب ضرایــب تشــخیص درآمــد
مشــمول مالیــات ســازمان امــور مالیاتــی و صفحــات  66و  68آن)
 -2تعریــف داروخانــه در آئیــن نامــه داروخانــه هــا بــه عنــوان
مؤسســه پزشــکی و محلــی بــرای ارائــه دارو و دریافــت مبلغــی
توســط داروســاز داروخانــه بابــت ارائــه ایــن خدمــت بــا

مصوبــه هیئــت وزیــران و پرداخــت مالیــات مبلــغ دریافتــی در
ردیــف درآمــد مشــمول مالیــات ســالیانه.
دالیلــی از ایــن دســت ،موجــب مــی گــردد تــا داروخانــه هــا
عــاوه بــر برخــورداری از آراء دیــوان عدالــت اداری مبنــی بــر
معــاف بــودن ارائــه دهنــدگان خدمــت از ارســال گــزارش فصلــی،
بــه دلیــل پرداخــت اصــل مالیــات عملکــرد ســال  91و بــا
اســتناد بــه نامــه هــای شــماره -200/95/42مــورخ  1395/7/7و
 -200/95/59مــورخ  1395/9/9ســازمان امــور مالیاتــی کشــور از
صددرصــد جریمــه مطالبــه شــده معــاف گردنــد .اعالم بخشــودگی
توســط اســتان هایــی چــون اصفهــان ،آذربایجــان غربــی ،خراســان
رضــوی ،اداره کل قســمتی از تهــران بــزرگ و گیــان و  ...بــه
همیــن دلیــل بــوده اســت .بدیهــی اســت کلیــه داروخانــه هایــی
کــه گــزارش هــر چهــار فصــل عملکــرد  91را در فرصــت قانونــی
ارســال نمــوده انــد ،بــه صراحــت ردیــف یــک نامــه شــماره
 231/46795مــورخ  1395/12/2مدیــرکل دفتــر اطالعــات مالیاتی
از صددرصــد جریمــه مطالبــه شــده معــاف خواهنــد بــود.
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 -۱ســهم بــازار داروهــای گیاهــی در حــال حاضــر حــدود
 ٪۵از ارزش بــازار دارویــی کشــور(۶۰۰میلیارد تومــان اســت).
ایــن ســهم متعلــق بــه  ۱۱۰۰۰داروخانــه خصوصــی اســت.
البتــه تعــدادی از عطاریهــا نیــز بــه صــورت غیــر مجــاز ایــن
داروهــا را عرضــه مــی کننــد کــه معمــوال چــون توزیــع ایــن
داروهــا از طریــق شــرکتهای دارویــی صــورت نمــی گیــرد
آمــار فــروش آن بــه ســازمان غــذا و دارو ارســال نشــده و
در ایــن زمینــه آمــار مدونــی وجــود نــدارد .بــه فــرض اینکــه
تمــام فــروش داروهــای گیاهــی از طریــق داروخانــه هــای
بخــش خصوصــی صــورت پذیــرد هــر داروخانــه ســهم هــر
داروخانــه از فــروش ایــن داروهــا بــه طــور متوســط چهــار
میلیــون و پانصــد هزارتومــان در مــاه اســت.اگر مارژیــن
ایــن داروهــا را بــه طــور متوســط  ٪۲۲فــرض بگیریم،ســود
ماهیانــه ناشــی از فــروش ایــن داروهــا تقریبــا معــادل یــک
میلیــون تومــان در مــاه خواهــد بــود.
 -۲بخــش عمــده خــام فروشــی گیاهــان دارویــی و فــروش
عرقیــات از طریــق عطــاری هــا صــورت مــی پذیرد.بــر
اســاس برآوردهــا چیــزی در حــدود  ۱۰/۰۰۰عطــاری در
کشــور وجــود دارد .بنابرایــن در ایــن زمینــه نیــز داروخانــه
هــای گیاهــی ۱۰۰۰۰رقیــب خواهنــد داشــت.
 -۳بــا توجــه بــه اینکــه حتــی در صــورت تاســیس داروخانــه
هــای گیاهــی کمــاکان بخــش قابــل توجهــی از فــروش
داروهــای گیاهــی از طریــق داروخانــه هــای فعلــی صــورت
خواهــد گرفــت لــذا بــه نظــر مــی رســد ایــن داروخانــه هــا از
لحــاظ تامیــن اقتصــادی بــه شــدت دچــار مشــکل باشــند.و
البتــه بــه هــر مقــدار تعــداد داروخانــه هــای گیاهــی تاســیس
شــده بیشــتر باشــد ایــن داروخانــه بیشــتر تحــت فشــار قــرار
خواهنــد گرفــت.
 -۴بــر اســاس بنــد  ۱مــاده  ۵ســند ملــی گیاهــان دارویــی
و طــب ســنتی ،داروهــای گیاهــی و محصــوالت طبیعــی
در افــق  ۱۴۰۴مــی بایســت بیســت درصــد از ارزش بــازار
دارویــی کشــور ســهم داشــته باشــند.
 -۵بــرای دســتیابی بــه هــدف تعییــن شــده در ســند ملــی
گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی الزم اســت تعــداد

محصــوالت قابــل عرضــه در داروخانــه هــای ســنتی افزایش
یابــد تــا ســهم بیشــتری از بــازار در اختیــار فــرآورده هــای
طبیعــی قــرار گیرد.بر اســاس تعریــف موجود در ســند،فرآورده
هــای طبیعــی مــوادی هســتند کــه از گیاهــان ،جانــوران،
میکروارگانیســمها و معــادن اســتخراج میشــوند و شــامل
داروهــای طبیعــی (جامــد ،نیمــه جامــد و مایــع) ،مــواد
اولیــه طبیعــی (عصــاره و اســانس) ،فرآوردههــای گیاهــی
دارویــی ،فــرآورده هــای فــرآوری نشــده ،فرآوردههــای طــب
ســنتی ،داروهــای مشــابه درمانــی و فرآوردههــای تشــخیص
حساســيت مــی باشــند .همانطــور کــه مشــخص اســت ایــن
تعریــف گســتره وســیعی از داروهــا را در بر مــی گیرد.بنابراین
در گــذر زمــان و بــا تعریــف گســترده ای کــه از فــرآورده
هــای طبیعــی وجــود دارد ،بــزودی مــا دو مــدل داروخانــه
خواهیــم داشــت کــه بخــش عمــده ای از محصــوالت قابــل
عرضــه آنهــا مشــترک اســت امــا بــرای تاســیس دو آییــن
نامــه کامــا متفــاوت دارنــد.در حقیقــت بــرای تاســیس
داروخانــه هــای معمولــی بایــد از هفــت خــوان رســتم گــذر
کــرد ولیکــن داروخانــه هــای بــه اصطــاح گیاهــی بــه
ســادگی و بــدون هیــچ گونــه محدودیتــی قابــل تاســیس
خواهنــد بود.بنابرایــن تقاضــا بــرای داروخانــه هــای گیاهــی
بســیار بــاال خواهــد بــود.
 -۶بــر اســاس آییــن نامــه تدوین شــده بــرای داروخانــه های
گیاهی،هیــچ گونــه محدودیتــی در تاســیس داروخانــه هــای
گیاهــی وجــود نخواهــد داشــت.بنابراین اغلــب درخواســت
هــا توســط کمیســیون مــاده بیســت مــی بایســت اجابــت
گردد.نتیجــه اینکــه در مــدت کوتاهــی تعــداد داروخانــه هــای
کشــور اعــم از طبیعــی و معمولــی رشــد چشــمگیری خواهــد
یافــت،در حالــی کــه بــازار محــدود بــوده و متناســب بــا
افزایــش تعــداد داروخانــه هــا قابــل گســترش نیســت.نتیجه
مشــخص اســت.از یــک طــرف بــه علــت اشــتراک بخــش
زیــادی از محصــوالت ،بــازار بــرای داروخانــه هــای معمولــی
هــر روز کوچکتــر از قبــل خواهــد شــد و از طــرف دیگــر بــه
دلیــل عــدم وجــود محدودیــت در تاســیس داروخانــه هــای
گیاهــی و محــدود بــودن ارزش بــازار ،ایــن داروخانــه هــا

گــردش مالــی باالیــی نخواهنــد داشــت و تاســیس آنهــا از
لحــاظ اقتصــادی فاقــد توجیــه اســت.
 -۷از آنجایــی کــه تعــداد قابــل توجهــی داروخانــه گیاهــی
مجــوز تاســیس دریافــت کــرده انــد امــا کارشــان اقتصــادی
نیســت،وزارت بهداشــت ناگزیــر خواهــد بــود بــرای پوشــاندن
تبعــات منفــی ناشــی از ایــن مشــکل و همچنین حل بخشــی
از مشــکالت داروخانــه هــای طبیعی ،بــا تغییراتــی در تعاریف
و ضوابــط و آئیــن نامــه هــا یــا تعــداد اقــام قابــل عرضــه
در ایــن داروخانــه هــا را افزایــش مــی دهــد و یــا امــکان
تبدیــل وضعیــت آســانتر و در مــدت زمــان کوتاهتــر آنهــا
بــه داروخانــه معمولــی را فراهــم خواهــد کــرد .ایــن مســئله
بــه نوبــه خــود اوضــاع را بغرنــج تــر خواهــد کــرد و بــازار را از
حالــت تعــادل نســبی خــارج مــی کنــد .آن زمــان اســت کــه
مشــکالت یکــی بعــد از دیگــری ســر بــاز مــی کننــد و البتــه
مشــکالت اقتصــادی و عــدم وجــود توجیــه اقتصادی،مکانیزم
هــای جدیــدی مثــل دولتــی ســازی،زنجیره ســازی و ...ارائــه
مــی گــردد کــه تجربــه بســیاری از کشــورها در ایــن مــورد
بــرای داروســازان مســتقل و حتــی وابســته بــه زنجیــره
تجربــه خوشــایندی نبــوده اســت.
 -۸کســی بــا تاســیس داروخانــه جدیــد اعــم از معمولــی
و گیاعــی مخالــف نیســت.صحبت اینجاســت کــه افزایــش
تعــداد داروخانــه هــا
مــی بایســت متناســب بــا افزایــش حجــم و کشــش بــازار
باشــد.در غیــر ایــن صــورت بخشــی از ســرمایه هــای کشــور
محکــوم بــه حــذف خواهنــد بــود و جامعــه از منافــع حضــور
آنهــا محــروم خواهــد شــد.مضاف بــر اینکــه ایــن مســئله
بــه منزلــه آتــش زدن آن بخــش از بیــت المــال اســت کــه
جهــت تربیــت داروســازان از آن هزینــه شــده امــا بهــره الزم
را از وجودشــان نگرفتــه ایــم.
 -۹بــه نظــر مــی رســد رونــد منطقــی ایــن باشــد کــه ابتــدا
دولــت بــا ســرمایه گــذاری مســتقیم و حمایــت از بخــش
خصوصــی ،بــازار داروهــای گیاهــی را گســترش دهــد،
عرضــه داروهــای گیاهــی را محــدود بــه داروخانــه هــا
نمایــد ،و پــس از ایجــاد یــک بــازار قابــل توجــه ،زمینــه
را بــرای اشــتغال داروســازان در آن بــازار تســهیل نمایــد.
در حــال حاضــر وزارت بهداشــت قصــد دارد تعــدادی از
داروســازان را وارد یــک بــازار کوچــک متروکــه نمایــد کــه
امــکان اشــتغال پایــدار و بــدون عارضــه در آن وجــود نــدارد.
 -۱۰تصمیمــات یــک شــبه و ناگهانــی در وزارت بهداشــت
همیشــه بــرای مــن تداعــی کننــده یــک مشــکل اساســی در
برنامــه ریــزی و ایجــاد زیــر ســاخت در کشــورمان اســت.
در کشــورهای مترقــی زمانــی کــه تصمیــم بــه ایجــاد یــک
شــهر جدیــد یــا گســترش شــهر هــای موجــود مــی گیرنــد
ابتــدا محــدوده هــا تعریــف مــی گردد.ســپس بــا ایجــاد
یــک زیــر ســاخت مســتحکم بــه صــورت کانــال هــای زیــر
زمینی،شــبکه آبرسانی،گازرســانی،مخابرات و حتــی بــرق

داخــل ایــن کانــال هــا قــرار گرفتــه و ســپس شــهر بــر روی
شــبکه ایجــاد شــده مســتقر مــی گردد.امــا در کشــور مــا
شهرســازی بــدون ایجــاد زیرســاختها انجــام مــی گیرد.بدیــن
شــکل کــه همزمــان با ســاخت شــهر گــودال هایــی در کوی
و بــرزن و خیابــان حفــر شــده و پــس از قــرار دادن شــبکه
آبرســانی و گازرســانی و مخابــرات در آن،حفــره هــا را مجــددا
پــر مــی کننــد .ایــن بــی توجهــی به لــزوم وجــود زیرســاخت
مســتحکم و اصولی،منجــر بــه ایــن شــده کــه خیابــان هــای
مــا پــر از آثــار بــه جــا مانــده از حفــاری هــای مکــرر باشــد.
بعضــی از گودالهــا هنــوز بــه درســتی پــر نشــده ،مجــددا
حفــر مــی گردند.نتیجــه ایــن عــدم زیرســازی،تحمیل هزینــه
هــای بســیار زیــاد بــه کشــور ماســت.
مــا بایــد بیاموزیــم کــه هــر بنــای جدیــدی نیــاز بــه
زیرســاخت مســتحکم دارد.اگــر زیــر ســاخت ایجــاد نشــود
نقــل همــان نقــل شهرســازی و چــاه کنــی ماســت کــه
تبعاتــش دامــن همــه شــهروندان را در هــر جــای کشــور کــه
باشــند بــه دفعــات گرفتــه اســت!
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دستیارگروهفارماسیوتیکسدانشکده
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

فراورده های ضد آلودگی هوا
تعــداد مقــاالت منتشــر شــده در خصــوص عواقــب ناشــی از
آلودگــی هــای اتمســفر بــر روی ســامت انســان بــه شــدت در
حــال افزایــش اســت .تمــام شــهرهای بــزرگ چنیــن پدیــده ای
را تجربــه مــی کننــد .تخمیــن هــای اخیــر ،مــرگ  7میلیــون
نفــر را بــه دلیــل آلودگــی هــوا پیــش بینــی مــی کنــد .مهمتریــن
آالینــده هــا ،میکــروذرات مــی باشــند کــه بیشــتر از احتــراق های
صنعتــی و وســایل نقلیــه حاصــل مــی شــوند .ایــن آالینــده بــه
عنــوان حامــل خیلــی از آالینــده هــای دیگــر از جملــه باکتــری
هــا ،ویروســها ،موادشــیمیایی و فلــزات عمــل مــی کنــد و باعــث
تحریــک ریــه هــا ،چشــم هــا ،سیســتم ایمنــی ،قلــب ،پوســت
و ســایر انــدام هــا مــی شــود .آالینــده هــای دیگــری کــه کمتــر
دیــده مــی شــوند ماننــد ازن و اشــعه فرابنفــش نیــز بــه خــودی
خــود و همــراه ذرات دیگــر ایجــاد اثــرات مضــری مــی نماینــد.
برخــی از ذرات بــه قــدری ریــز هســتند کــه احتمــال نفــوذ آنهــا از
طریــق زخــم هــا و منافــذ پوســت بــه داخــل وجــود دارد .آالینــده
هایــی کــه بــا خــود حمــل مــی کننــد میتواننــد اکســیدکننده،
التهابــی ،آســیب بــه هســته ســلول و تســریع پیــری پوســت را
اعمــال نماینــد.
قــرار گرفتــن در معــرض هــوا و ذرات ناشــی از ترافیــک ،
همــراه بــا افزایــش نشــانه هایــی از پیــری پوســت از جملــه
تشــکیل چیــن و چــروک و مهمتــر از همــه خشــکی پوســت،
هایپرپیگمنتیشــن و دیگــر مشــکالت ماننــد اگزمــا ،بثــورات
پوســتی ،آکنــه ی هالــوژن ،دپیگمانتاســیون شــیمیایی  ،بیمــاری
هــای بافــت همبنــد و ســرطان پوســت مــی باشــد  .ایــن اثــر
بــا توجــه بــه اینکــه ذرات کربنــی چــه ابعــادی هســتند و یــا
مــواد آلــی بــه ســطح ایــن ذرات متصــل هســتند یــا خیــر قــدرت
متفاوتــی دارنــد .بــه ویــژه هیدروکربــن هــای پلــی آروماتیــک
ماننــد بنزوپیــرن هــا
آالینــده هــای هــوا و پوســت :ذرات( ناشــی از دود ســیگار،
احتــراق وغبــار) -گازهــا(ازن)  -مــواد شــیمیایی(الدئیدها،
هیدروکربــن هــای حلقــوی اروماتیــک ،فلــزات) یــا فیزیکــی
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دی اولهــا ،اپوکســیدهای ســرطانزا و مشــتقات دی اکســین،
باعــث افزایــش آکنــه مــی گردنــد .همچنیــن هیدروکربــن هــای
حلقــوی از جملــه بنزوپیــرن هــا مولکولهــای بســیار لیپوفیلــی
هســتند کــه بــه آســانی بــه ســلولها نفــوذ مــی کننــد و ایجــاد
ســیگنال اســترس و تحریــک دفــاع ســلولی مــی کننــد .همچنین
آبشــار گونــه هــای فعــال اکســیژن ،مونــو آلدئیدهــا و  ...را تولیــد
مــی کننــد .ازن مولکولهــای الیــه شــاخی را اکســید مــی کنــد.
و ذخیــره ویتامیــن ســی و ای را تخریــب کــرده و مــواد ســرطانزا
تولیــد مــی کنــد .همچنیــن ازن بــا تخریــب ســد دفاعــی پوســت
و تولیــد واســطه هــای پیــش التهابــی باعــث تخریــب ،پیــری
پوســت و درماتیــت تماســی و اگزمــا مــی شــود.
پوســت محــل اصلــی تمــاس بــا آالینــده هــا مــی باشــد .پوســت
بافتــی اســت کــه بــه طــور مــداوم در حــال تجدیــد و نوســازی
اســت و یــک ســد موثــر در برابــر عوامــل اســیب رســان فیزیکــی،
شــیمیایی ،بیولوژیــک و خارجــی مــی باشــد .ایــن ســد دفاعــی از
ســلولهای بــدون هســته تشــکیل شــده کــه از طریــق اتصــاالت
پروتئینــی بــه شــدت بــه هــم متصلنــد و ســاختار مقــاوم منحصــر
بفــرد دارنــد.
باعــث تضعیــف ســد دفاعــی پوســت مــی شــوند ،آالینــده هــای
طبیعــی  DNAاز عواملــی کــه بــا ایجــاد اختــال در عملکــرد
هستند.
آالینــده هــا باعــث القــای تولیــد گونــه هــای فعــال اکســیژن
و ترشــح ســیتوکاین هــای التهابــی نظیــر اینترلوکیــن 1،6،8
مــی شــوند کــه منجــر بــه تخریــب کالژن مــی گــردد .ذرات
آالینــده از طریــق فولیکــول هــای مــو وارد پوســت شــده و از
طریــق اســترس اکســیداتیو منجــر بــه پیــری پوســت مــی شــود.
همچنیــن تمــاس کراتینوســیت هــای الیــه اپیــدرم پوســت بــا
ذرات آلــوده ،منجــر بــه فعــال شــدن رســپتورپروتئینی آریــل
هیدروکربــن در ســطح پوســت شــده کــه بــه دنبــال آن ژن هــای
مســئول پیــری پوســت و شــکل گیــری لکــه هــای پوســت فعــال
مــی شــوند.

عــاوه بــر ایــن ،برخــی از آالینــده هــا (ماننــد ازن) مــی تواننــد
از طریــق مکانیــزم انتقــال ســیگنال آســیب ایجــاد کننــد حتــی
اگــر نفــوذ پوســتی بــه الیــه هــای عمیــق پوســت وجــود نداشــته
باشــد ،قــرار گرفتــن در معــرض ازن موجــب کاهــش  50درصدی
میکروفلــور پوســت مــی شــود .ازن مــی توانــد فعالیــت هــای
ماتریکــس متالوپروتئینــاز را افزایــش دهــد و التهــاب ایجــاد کنــد.
ارتباطــی بیــن آلودگــی هــوا و گازهــای مرتبــط یعنــی  NO2بــا
تشــکیل لکــه هــای روی پوســت ،بــه ویــژه پوســت گونــه هــای
زنــان آســیایی بــاالی  50ســال وجــود دارد .
در مــو ،ذرات آلودگــی ،ذرات ســیگار و گازهــا کــه بــر روی
پوســت و مــوی ســر قــرار داشــتند ،باعــث تحریــک و آســیب
مــو و منجــر بــه ریــزش مــو شــدند .
اکثــر متخصصــان معتقدنــد آلودگــی مــی توانــد ســد دفاعــی
پوســت را مختــل کنــد ،مشــکالت پوســتی تشــدید مــی شــود
ماننــد هایپرپیگمانتاســیون پوســتی ؛ پیــری زودرس؛ اگزمــا؛
درماتیــت آتوپیــک؛ و تحلیــل کالژن ،االســتین و کراتیــن در
پوســت اســت.
امــا نشــانه هــای قابــل مشــاهده از پیــری ناشــی از آلودگــی
ممکــن اســت بــا نــژاد متفــاوت باشــد .اعتقــاد بــر ایــن اســت
کــه اولیــن عالمــت قابــل مشــاهده در پیــری در پوســت آســیایی،
هیپرپیگمانتاســیون اســت ،در حالــی کــه پوســت قفقــازی ابتــدا
خطــوط و چیــن و چــروک هــای ریــز را تجربــه مــی کنــد.
عالقــه ی زنهــا بــه محافظــت از پوســت در برابــر آالینــده هــای
محیطــی نســبت بــه مردهــا خیلــی بیشــتر اســت 62.درصــد از
زنــان بــه اســتفاده از ایــن فــراورده هــای آرایشــی و بهداشــتی
عالقــه نشــان داده انــد در حالیکــه تنهــا  55درصــد از مــردان
از این فراورده ها استفاده می کنند.
عوامل ضد آلودگی هوا:
 عصــاره هــای گیاهــی ماننــد پروبیوتیــک هــا ،جلبــک هــا،زردچوبــه ،زنجبیــل ،روی ،پرتقــال  ،مورینــگا ،چــای ســفید ،چــای
ســبز ،تــوت ،اســطوخدوس و ...
 برخی ویتامین ها یا ترکیبات آنتی اکسیدانی عوامل شالت کننده تیموســین  ،4-βیــک پروتئیــن اســت کــه بــه جــذب ســلولهــای ســالم بــه مناطقــی کــه از طریــق آلودگــی آســیب دیــده

اند ،کمک می کند.
 نمــک هــای اســتخراج شــده از دریــا کــه بــا اثــر مهــارآزادســازی اینترلوکیــن  1موثــر میباشــند .
کــه باعــث ایجــاد ســد فیزیکــی بیــن اپیــدرم و فلــزات ســنگین
مــی شــود -hexanediol-1,2 or 4-Biosaccharide gum.پلیمــر
مکانیسم های آلودگی زدایی پوستی:
•ممانعت از نفوذ آالینده ها
•عملکردی مانند یک سپر پوشاننده
•ممانعت از چسبندگی آلودگی به پوست
•اثــر ســم زدایــی ،خنثــی کنندگــی ،اثــر انتــی اکســیدانی،
بازســازی کنندگــی
•تحکیم سد دفاعی پوست
•بهبود بافت و شفافیت پوست
•حفاظت از پوست در برابر رادیکال های آزاد اکسیژن
•جلوگیری از انباشت ذرات
مراقبت های شخصی در برابر آلودگی هوا:
محافظت فیزیکی از پوستاستفاده از کرم های ضد آفتاباجتنــاب از رفتــن بــه مناطــق بــا ســیگار کشــیدن عمومــی ومناطــق اطــراف صنایــع
اســتفاده از آنتــی اکســیدان هــای موضعــی ماننــد ویتامیــن  cو Eدر فرموالســیون کــرم هــا
استفاده از تصفیه کننده های هوای داخل ساختمانافــرادی کــه دارای ریســک شــغلی بــاال هســتند ،ماننــد پلیــسراهنمایــی و رانندگــی و کســانی کــه بــا جاروبرقــی کار مــی
کننــد  ،بایــد در حیــن کار از ماســک اســتفاده کننــد.
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درباره قرص های دیجیتال بیشتر بدانیم

پژوهشــگران شــرکت ســامت دیجیتــال پروتئــوس آرزو میکننــد کــه ایــن داروهــا بتواننــد بــرای کــم شــدن تعــداد دفعــات اســراف شــدن
دارو در ســال و نیــز بــرای مطلــع ســازی خانــواده در مــورد نحــوه مصــرف شــدن کامــل دارو توســط ســالمندان مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد.
هــر قــرص حــاوی حســگری اســت کــه پــس از بلعیــده شــدن و برخــورد بــا اســید معــده یــک ســیگنال بــه چســب متصــل بــه بیمــار ارســال
میکنــد .ایــن چســب ســپس پیــام دریافتــی را از طریــق یــک پیامــک یــا ایمیــل ارســال کــرده و از مصــرف شــدن قــرص خبــر میدهــد.
ایــن حســگر بــه انــدازه یــک دانــه شــن بــوده و بــه همــراه مــس و منیزیــوم کــه در زمــان تمــاس بــا اســیده معــده یــک مــدار الکتریکــی
را تشــکیل میدهنــد ،در قــرص جــا داده شــده اســت .ایــن مــدار الکتریکــی نیــروی حســگر را تامیــن مــی کنــد.
قــرص دیجیتالــی جدیــد بــه عنــوان یــک قــرص اضافــی در کنــار یــک داروی عــادی فشــار خــون بــاال مــورد کارآزمایــی قــرار گرفــت امــا
امیــد اســت کــه از ایــن دارو بتــوان در آینــده در داروهــای فعــال اســتفاده کــرد.
بــه ادعــای محققــان ،ایــن دارو میتوانــد میلیونهــا پونــد بــرای بیمــه خدمــات درمانــی در زمینــه داروهــای تلــف شــده صرفهجویــی بــه
همــراه داشــته و همچنیــن بــه پزشــکان در کســب اطمینــان از تکمیــل شــدن دوره درمانــی بیمــاران کمــک کنــد .همچنیــن خانوادههــا
میتواننــد از ایــن فنــاوری بــرای نظــارت بــر اقــوام مســن کــه ممکــن اســت قرصهــای متعــدد خــود را بــه اشــتباه مصــرف کننــد ،اســتفاده
کننــد.
محققــان امیدوارنــد کارآزمایــی ایــن قــرص از ســال آینــده بــرای بیمــاران مبتــا بــه نارســایی قلبــی در انگلیــس آغــاز شــود.ما نیــز امیدواریــم
ایــن روش در کشــورمان جهــت ســهولت درمــان،در ســال هــای آتــی اجرایــی گــردد.
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ارتباط دارو و داروساز
یاران موافق همه از دست شدند
در پای اجل یکان یکان پست شدند
خوردیم ز یک شراب در مجلس انس
دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند
مرحوم دكتر حسين حالجيان

22

در آســتانه روز داروســاز ســال  92و در حالــی کــه داروســازان
اســتان مازنــدران بــرای بزرگداشــت ایــن روز خجســته آمــاده
مــی شــدند و مراســم باشــکوهی در مجتمــع پذیرایــی میزبــان
بابلســر تــدارک دیــده شــده بــود  ،در ســحرگاه جمعــه اول
شــهریور ناگهــان خبــری تلــخ و جانــکاه سراســر اســتان
مازنــدران را لرزانــد و در انــدوه و ســیاهی فــرو بــرد :
"دکتر حسین حالجیان به دیدار معبود شتافت "
خبــر آنقــدر تکاندهنــده و ســخت بــود کــه بــاور آن در مخیلــه
داروســازان کشــور نمــی گنجیــد و در کمتــر از ســاعتی همــه
کشــور را درنوردیــد و ماننــد ابــر مرمــوزی آســمان آبــی
داروســازی کشــور را فــرا گرفــت و جشــن روز داروســاز مبــدل
بــه مراســم عــزاداری رحلــت دکتــر حالجیــان شــد .
اکنــون در آســتانه پنجمیــن ســالگرد رحلــت بزرگمرد داروســازی
و یــار و یــاور دیرینــه انجمــن داروســازان ایــران  ،وظیفــه خــود
دانســتم کــه یــادش را بــا انتشــار قســمتی از کتــاب "مشــاوره
دارویــی" کــه مشــغول نگارشــش بــود و اجــل امانــش نــداد
،گرامــی بــدارم .
دکتــر حســین حالجیــان اندیشــمندی بــود کــه زندگــی
کوتاهــش آمیختــه بــه علــم و تــاش پایــان ناپذیــر در جهــت
اعتــای انســانیت و تســکین دردهــای همنوعــان دردمنــدش
بــود  .از جملــه انســانهایی کــه زندگیشــان سرشــار از پیــام عشــق
و از خــود گذشــتگی اســت  .او هیــچ چیــز را راحــت بــه دســت
نیــاورد .دردآشــنایی و تــاش  ،آبدیــده اش کــرده بودنــد .
از  42ســال عمــر کوتاهــش شــاید تنهــا  6ســال آن را تــن بــه
کودکــی داده باشــد  36 .ســال دانــش اندوختــه و بــه دیگــران
آموختــه بــود  7 .ســال تــاش بــی وقفــه در انجمــن داروســازان
ایــران و ده هــا طــرح و ایــده نــو بــرای اعتــای داروســازی
کشــور.
انســانی واال در مقــام انســانیت وهــوش و اســتعدادی کــه
در زیباتریــن و متناســب تریــن مســیر ممکــن بــه کارگرفتــه
بــود  .دکتــر حالجیــان از نخســتین داروســازانی بــود کــه بحــث
مشــاوره دارویــی را بــه شــیوه علمــی و قابــل انجــام در داروخانــه

هــا مطــرح نمــود و همیشــه مدافــع آن بــود و بــر لــزوم اجــرای
آن پــای میفشــرد  .در کارگــروه آمــوزش انجمــن داروســازان
ایــران همــگام بــا دکتــر فاطمــی عزیــز و دکتــر کالنتــری عزیــز
و ســایر دوســتان شــیوه هــای مشــاوره را مــی جســت و مــی
گفــت و مــی نوشــت و آمــوزش مــی داد و در داروخانــه کوچکش
اجــرا مــی نمــود .
دکتــر حالجیــان نخســتین داروســازی بــود کــه وقــت قبلــی
مشــاوره بــرای بیمارانــش تعییــن میکــرد و روزهــا و ســاعتها
بــا مهربانــی و گشــاده رویــی وقتــش را بــه مشــاوره بــا بیمــاران
اختصــاص مــی داد .
یک وقت یک نفر فقط میرود
یک وقت یک نفر می رود و بسیاری محروم می مانند
بــرای حســین هیــچ کاری در جهــت خدمــت بــه دیگــران حتــی
در دشــوارترین شــرایط جســمی و روحــی مــال آور نبــود و
هیــچ آشــنایی هرگــز از محبــت هــای بــی دریــغ او محــروم
نمانــده بــود.
یادش زنده است  ،گرامی بداریمش
روحش با ماست  ،شادش آرزو کنیم
پیامــش عشــق اســت و محبــت  ،تــاش اســت و پایبنــدی بــه
اصــول
پاسش بداریم ...
و اگــر چــه داغ حســرت ،آنــگاه کــه نبایــد ،پرونــده مــردی پــاک
را بســت و مهــر کــرد و بــر دلهایمــان زخــم گذاشــت امــا یــادش
همیشــه بــا ماســت
دوســتش بداریــم و بــه یــاد داشــته باشــیم زمزمــه ای را کــه
پیوســته بــا مــا در ســخن اســت
شما هم می آیید دیر یا زود
این زمان در گذر است
ما به هم متصلیم
شما هم می آیید ...
می آیید ...
می آیید .

اصول مشاوره داروساز با بیمار
اهـداف:
*تعریــف مفاهیــم حداقلــی کــه در مشــاوره بــا بیمــار بایــد
مــورد توجــه قــرار گیــرد.
*مقایســه "ارتبــاط فعــال و مثبــت" بــا" رفتــار تهاجمــی و
انفعالــی"
*توضیــح بهتریــن روش مواجهــه داروســاز بــا یــک خطــای
دارویــی
مقدمه
از آنجاییکــه داروســازی در داروخانــه  ،از نســخه پیچــی صــرف ،
بــه ســمت نقــش وســیع تــری تحــت عنــوان " مراقبــت دارویی"
ارتقــا پیــدا کــرده  ،مســئولیتهای حرفــه ای داروســاز نیــز در
همیــن راســتا پیشــرفت کــرده اســت  .هــدف از (مراقبــت
دارویــی)  ،تســهیل در بهبــود بیمــار از طریــق کســب اطمینــان
از بیخطری،تأثیــر و ارزش (هزینــه – فایــده) دارودرمانــی اســت.
داروســازان در اولیــن جایگاههایــی قــرار دارنــد کــه میتواننــد
مطمئــن شــوند کــه بیمــار دارو را بــه درســتی و بطــور مناســب
مصــرف کــرده اســت .یکــی از راههایــی کــه داروســازان از
طریــق آن میتواننــد ایــن وظیفــه را انجــام دهنــد  "،مشــاوره
دارویــی" اســت.
البتــه مشــکالتی همچــون شــلوغی داروخانــه ،کمبــود وقــت
 ،نبــودن محــل مجــزا بــرای مشــاوره  ،مشــکل در برقــراری
ارتبــاط و نداشــتن آمــوزش اولیــه و اساســی ( چــه در دانشــگاه و
چــه در دوران کاری ) همگــی از موانعــی هســتند کــه داروســاز
و قتــی شــروع بــه تــاش بــرای مشــاوره میکنــد  ،بــا آنهــا
مواجــه میشــود .

دالیل مشاوره با بیمار

“ ”90 'OBRAیــا "ســند تطبیــق بودجــه و قوانیــن در آمریــکا"
 ،قوانیــن بســیاری را پوشــش میدهــد .مــوارد مربــوط بــه
داروســازی در ایــن ســند بســیار مــورد بحــث و تحقیــق قــرار
گرفتــه اســت ”90 'OBRA“ .در ســه قســمت اصلــی بــه
فعالیــت داروســاز اشــاره میکنــد کــه شــامل " ،مــرور چشــم
انــداز مصــرف دارو" " ،مشــاوره بــا بیمــار " و" نگهــداری و ثبــت
شــاخصهای مهــم مربــوط بــه بیمــار" هســتند .هــدف ایــن ســند
کاهــش هزینــه هــای مراقبــت هــای بهداشــتی ،همزمــان بــا
توســعه ایــن مراقبتهــا بــرای بیمــار تحــت درمــان اســت .

طبــق ســند ،داروســاز بایــد بــه بیمــار یــا گیرنــده خدمــت،
پیشــنهاد مشــاوره در مــورد داروهایــش را بدهــد .بــر این اســاس
تعــدادی از اطالعاتــی کــه داروســاز بایــد بــه بیمــار بدهد شــامل
عناویــن ذیــل اســت امــا محــدود بــه ایــن عناویــن نمیشــود:
*نام و تعریف دارو
* راه تجویز
* شکل دارو
*دوز دارو
*طول مدت دارو درمانی
ضمن ًا داروساز باید در موارد زیر با بیمار صحبت کند:
* نحوه مصرف توسط بیمار
* عوارض جانبی شدید و رایج * تداخل ها و منع مصرف
* تکنیکهای الزم جهت پایش بیمار توسط خودش
* شرایط نگهداری
* چگونگی مصرف دوز فراموش شده
داروســاز حتمــ ًا بایــد از محتــوای  OBRA ‹ 90در مــورد
مشــاوره و همچنیــن مقــررات مربــوط بــه آن ایالــت آگاه باشــد.
در صورتیکــه داروســاز وظیفــه مشــاوره خــود را بــر ایــن اســاس
انجــام دهــد ،در صــورت بــروز یــک اشــتباه پزشــکی ،احتمــال
بالقــوه محکومیــت داروســاز در دادگاه  ،بــه حداقــل مــی رســد.
محکومیــت اغلــب موقعــی رخ میدهــد کــه فــرد از انجــام
وظیفــه ای تخطــی کــرده باشــد.
بعنــوان مثــال اگــر قانونــی بــوده باشــد کــه بــر آن اســاس
داروســاز بایــد بــه بیمــار در مــورد داروهــای مربــوط بــه
بیماریــش مشــاوره میــداده و او ایــن کار را انجــام نــداده باشــد،
او محکــوم مــی شــود .
بعــد از تدویــن  ، 90 OBRAدادگاههــا بــه تدریــج داروســاز
را بعنــوان « کارشــناس یــا متخصــص دارو» شــناختند .امــا از
طــرف دیگــر شــناخت ایــن جایــگاه موجــب شــده تــا درصــورت
عــدم هشــدار درســت بــه بیمــار یــا در صــورت بــروز خطــرات
درمانــی  ،در معــرض محکومیــت بالقــوه قــرار گیرنــد .
باید دانست که مشاوره و هشدار هر دو یکی نیستند .
هشــدار یعنــی آمــاده ســازی بیمــار از طریــق ارائــه اطالعــات  ،در
صورتیکــه مشــاوره یعنــی ارائــه اطالعــات بــه بیمــار و نیــز کمــک
بــه اســتفاده صحیــح داروهایــش  .پــس هشــدار در واقــع قســمتی از
مشــاوره اســت .حتــی اگــر خــود داروســاز ان هــم از مشــاوره طفــره
رونــد  ،آنهــا را مجبــور بــه ایــن کار میکنــد .بر این اســاس داروســازان
رتبــه بنــدی شــده و حتــی ممکــن اســت پروانــه کار داروســاز جهــت
پرداختــن بــه حرفــه داروســازی در آن ایالــت خــاص  ،باطــل گــردد.
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"مشاوره اصولی (قاطع)"

"جنبه حرفه ای"
افزایــش تمریــن هــا و آمــوزش هــا موجــب ارتقــاء ســطح
داروســاز در حیطــه فرایندهــای مربــوط بــه دارودرمانــی میگــردد.
امــا فراتــر از رضایــت و اغنــای حرفــه ای  ،از داروســاز انتظــار
میــرود کــه نقــش مدافــع یــا حامــی بیمــار را ایفــاء کنــد  .همــان
چیــزی کــه در منشــور اخــاق داروســازی نیــز آمــده اســت .
منشــور اخالقــی دارو ســاز  ،داروســاز را بــه رعایــت پرســتیژ
کاری  ،احتــرام بــه بیمــار ،دلســوزی  ،مهربانــی و رازداری توصیــه
میکنــد.
در واقــع انعــکاس اثــرات مشــاوره دارویــی بــا بیمــار (آگاه تــر
شــدن بیمــار  ،کــم شــدن شــک و تردیــد او نســبت بــه خطــای
پزشــکی  ،احســاس راحتــی نســبت بــه داروســاز و داروخانــه )
بــه داروســاز نیــز برمیگــردد.
داروســازان مدتهــا در نظــر ســنجی هــا ی متعــدد بعنــوان قابــل
اعتمــاد تریــن و نیــز در دســترس تریــن صاحبــان حرف پزشــکی
شــناخته مــی شــده انــد  .ایــن مســاله نشــان دهنــده اهمیــت
اعتمــاد ســازی از طریــق ارتبــاط چهــره بــه چهــره اســت .در
واقــع تــاش و عالقــه داروســاز بــرای ایجــاد راحتــی بیشــتر
بــرای بیمــار ،موجــب افزایــش اعتمــاد دوجانبــه بیــن او و بیمــار
میشــود .
وقتــی یــک رابطــه صادقانــه بیــن بیمــار و داروســاز برقرار شــود،
هــردو طــرف بــه ســمت داشــتن تجربــه هــای مفیــد تــر متمایل
میشــوند .بیمــار در داروخانــه احســاس راحتــی بیشــتری خواهــد
داشــت و داروســاز نیــز از منافــع ایــن رابطــه دوســتانه در جهــت
حفــظ بیمارانــش منتفــع خواهــد شــد.

"جنبه اقتصادی "

منافــع اقتصــادی مشــاوره دارویــی بیشــتر مربــوط بــه تبعیــت
بیمــار و مباحــث کیفــی میشــود  .پذیــرش یــا تبعیــت بیمــار یعنی
تعهــد او بــه رعایــت برنامــه درمانــی .ایــن برنامــه درمانــی
میتوانــد شــامل نحــوه مصــرف داروهــای نســخه شــده  ،تغییــر
شــیوه زندگــی و دیگــر برنامــه هــای پیشــگیرانه از بیمــاری
باشــد.
بیــش از  125000آمریکایــی هــر ســال بــه علــت عــدم تبعیــت
صحیــح از برنامــه هــای درمانــی (بویــژه مصــرف صحیــح دارو)
مــی میرنــد .عــاوه بــرآن  %10از بســتریهای بیمارســتانی نیــز
ناشــی از همیــن امــر اســت  .میلیونهــا نفــر نیــز بیهــوده  ،از مــرگ
و میــر و ناتوانــی ناشــی از مصــرف نادرســت دارو رنــج میبرنــد .

"ارتباط برقرار کردن با بیمار"
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اگــر مــا هــدف نهایــی داروســازان را "مراقبــت دارویــی" بدانیــم
 ،پــس اعتمــاد ســازی در بیمــار امــری کامـ ً
ا ضروریســت .
بیمــار در صورتــی اعتمــاد پیــدا میکنــد کــه احســاس کنــد نــه
تنهــا ســطح باالیــی از خدمــات را دریافــت کــرده بلکــه داروســاز
را یــاوری بــرای احســاس رفــاه و آرامــش بیشــتر خــود نیــز
بیابــد  .در واقــع ســقف اعتمــاد الزم بــرای بیمــار زمانــی تامیــن
میشــود کــه "مراقبــت شــدن " را "احســاس " کنــد  .بیمارانــی
کــه متصــدی خدمــات درمانــی خــود را محــرم و دلســوز بیابنــد
 ،تمایــل بیشــتری بــه تبعیــت از برنامــه درمانــی پیــدا میکننــد و
از مــورد ســئوال واقــع شــدن و دریافــت توصیــه هــای بهداشــتی
خرســند میشــوند.

نیــاز بــه پاســخگویی و درک بهتــر از بیمــار نیــز مطابــق همیــن
رونــد  ،حســاس تــر میشــود  .امــروزه مهارتهــای ارتباطــی یــک
بخــش زیربنایــی از زندگــی داروســاز شــده اســت .

"درک کردن بیمار"

اولیــن هــدف از برقــراری ارتبــاط  ،درک کــردن نیازهــا
،احساســات و خواســته هــای شــخص مقابــل اســت  .صمیمانــه
گــوش دادن و شــکیبایی  ،بــه خصــوص در ابتــدای صحبــت
ضــروری اســت  .داروســاز در ایــن مرحلــه بایــد از قضــاوت
کــردن پرهیــز کنــد و یــا اگــر بــر اســاس ایــن داوری راه حــل یــا
ایــده خاصــی بــه ذهنــش خطــور کــرد  ،در ایــن مرحلــه آن را بــه
بیمــار ابــراز نکد.چراکــه ممکــن اســت ایــن قضــاوت مقطعــی
کــه بــر اســاس شــواهد ظاهــری شــکل گرفتــه ارتباطــی بــه
اصــل مشــکل بیمــار نداشــته باشــد  .امــا خیلــی از داروســازان
فکــر میکننــد بایــد در همیــن مرحلــه تصمیــم گیــری کننــد .
هــر بیمــاری خصوصیــات فــردی  ،روحــی و ذهنیــات خــاص
خــود را دارد  .ممکــن اســت از نظــر داروســاز  ،پاســخ ســریع
مناســبتر باشــد .امــا در اکثــر اوقــات بیمــار بــه ســادگی فقــط
از دیگــران مــی خواهــد موقعیتــش را بصــورت مجــزا از دیگــر
بیمــاران درک کننــد .
بیماران بطور کلی از داروساز چه می خواهند؟
*اطالعات ضروری در مورد بیماری که آنان را تهدید میکند.
* طول دوره درمان
*کسب اطالعات در مورد تداخالت دارویی و عوارض دارویی
*توقع از داروساز در مورد کنترل عوارض درمان دارویی
*احساس مشارکت در تصمیم سازی
* احساس راحتی در داروخانه
احساس اعتماد در مورد کیفیت مشاوره
*احساس همدلی از طرف پرسنل داروخانه
*اطمینان از امنیت مکان مشاوره

"پاسخ به نیازهای بیمار"

بــا شــفاف تــر شــدن نیازهــای بیمــار (در حیــن مشــاوره) ،پاســخ
گویــی بــرای داروســاز راحــت تــر مــی شــود و از ایــن مســیر،
هــم بــه بیمــار کمــک مــی شــود و هــم همزمــان ارتبــاط بیــن
داروســاز و بیمــار قــوی تــر مــی شــود .نکتــه مهــم در ایــن مــورد
ایــن اســت کــه داروســاز قــادر خواهــد بــود از طریــق جمــات و
حــرکات چهــره و دســت ،بــه بیمــار نشــان دهــد او را مــی فهمــد
و بــا او احســاس همــدردی میکنــد  .بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم
همیشــه فقــط حــرف زدن نمــی توانــد یــک روش ارتباطــی
باشــد بلکــه گاهــی راههــای غیــر کالمــی بیشــتر موثرنــد.
بیمــار ممکــن اســت فقــط بــا مشــاهده حــرکات چهــره و بــدن
داروســاز  ،بــا او احســاس همدلــی و صداقــت کنــد ( یعنــی
همــان زبــان بــدن) .برعکــس ،نــگاه بــی تفــاوت و موقعیــت
بدنــی کــه بــی حوصلگــی را القــاء کنــد مــی توانــد بیمــار را
پــس بزنــد  .ارتبــاط غیــر کالمــی صحیــح بــا بیمــار ،احســاس
درک نیــاز او از طــرف مــا و نیــز احســاس مهــم بــودن او نــزد
مــا را بــه بیمــار القــاء مــی کنــد.

تااینجــا از پاســخگویی همدالنــه و همچنیــن گــوش فــرادادن
همدالنــه بــه بیمــار ســخن گفتیــم امــا در عیــن حــال ،داروســاز
بایــد در نظــر داشــته باشــد کــه گاهــی بــه جــای مشــاوره
همدالنــه  ،بایــد "مشــاوره قاطــع" بدهــد .بعنــوان مثــال هنگامــی
کــه بیمــار تقاضــای غیــر واقعــی یــا بیــش از حــد داشــته باشــد،
نــه میتــوان ،و نــه بایــد ایــن درخواســت را قبــول کرد.پــس در
ایــن مــورد "مشــاوره قاطــع" الزم میشود.شــخص قاطــع ،هــم
بایــد از شــأن فــرد مقابــل (مشــتری ) و هــم از شــأن کارکنــان
خــود محافظــت کنــد .

"مشاوره با بیمار"

زمانــی کــه داروســاز بــه مهارتهــای تاثیــر گــذار خــود در ارتبــاط
برقــرار کــردن پــی ببــرد ،میتوانــد از ایــن مهارتهــا در مشــاوره
بــا بیمــار اســتفاده کنــد .اغلــب اوقــات داروســاز گمــان میکنــد
کــه زمــان کافــی جهــت مشــاوره بــا بیمــار در مــورد دارو
درمانــی را در اختیــار ندارد.امــا الزامــات قانونــی و انتظــارات
بیمــار و همچنیــن انتظــارات همــکاران شــاغل در بخــش هــای
دیگــر ســامت  ،ایجــاب میکندکــه داروســاز زمــان مناســبی را به
مشــاوره بــا بیمــار اختصــاص دهد.مطالعــات انجــام شــده نشــان
مــی دهــد کــه هــر چــه زمــان مشــاوره کمتــر بــوده  ،کارآیــی آن
و عناوینــی مهمــی کــه بایــد گفتــه شــود کاهــش میابــد .بنابراین
یــک توصیــه بــه داروســاز ایــن اســت کــه" بــرای مشــاوره زمــان
کافــی اختصــاص دهــد".

"گرایشهای مشاوره با بیمار"

رایــج تریــن الگــو کــه بــرای مشــاوره بــا بیمــار مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد مدل سیســتم بهداشــتی هندوســتان ( )IHSاســت.
ایــن الگــو اختصاصــ ًا بــرای داروخانــه طراحــی شــده و بطــور
وســیعی مــورد پذیــرش و اســتفاده قــرار گرفتــه .مــدل ()IHS
بــرای ســنجش ســطح اطالعــات بیمــار در مــورد دارودرمانــی
خــود از ســئواالت "پایــان بــاز "...اســتفاده میکند.ایــن نــوع
ســئواالت طــوری طراحــی شــده کــه بــه جــای "بلــه یــا خیــر
" پاســخ را بــا جزئیــات از بیمــار میگیــرد .ایــن ســئواالت بــا
کلماتــی مثــل  ،کــی – چــه –کِــی – کجــا – چــرا و چطــور
شــروع میشــود.
امــا ســئواالت بــا پایــان بســته بــا کلماتــی همچــون "آیــا؟
مــی توانــی؟ میشــود؟ و یــا خواهــد شــد؟" شــروع میشــود .مــدل
مشــاوره ( )HISاز  3ســوال بــه شــرح ذیــل تشــکیل شــده:
)1دکتــر در مــورد اینکــه داروی شــما بــرای چــه بیمــاری اســت
بــه شــما چــی گفــت؟
)2دکتر به شما گفت دارو را چطور استفاده کنید؟
)3دکتر به شما گفت چه انتظاری از شما دارد؟
اســتفاده از ســئواالت پایــان بــاز بــه داروســاز ایــن اجــازه را
می¬دهــد تــا معلومــات بیمــار را ســنجش کنــد و مشــاوره بــا
بیمــار را بــر اســاس بیمــار خــاص و نیازهــای خــاص او ادامــه
دهــد.

"مراحل مشاوره"
قدم اول :
معرفــی داروســاز بــه بیمــار و توضیــح اینکــه چــه نقشــی
دارد
قدم دوم :
نشــان دادن داروهــا بــه بیمــار و توضیــح در مــورد یکایــک
آنهاست.
قدم سوم:
پرســش ایــن ســوال کــه "پزشــکتان گفتــه ایــن دارو را
چطــور اســتفاده کنیــد؟ "ایــن ســئوال داروســاز را قــادر
میکنــد درک بیمــار را از چگونگــی مصــرف و دوز دارو
بســنجد .
قدم چهارم:
پرســش ایــن ســوال که"دکتــر بــه شــما گفتــه چــه
انتظــاری از ایــن درمــان بایــد داشــته باشــید؟"
قدم پنجم:
شناســایی کــردن مــوارد جامانــده از مشــاوره بــا بیمــار کــه
اصطالحـ ًا "تاییــد نهایــی" نامیــده مــی شــود .

گردآورنده  :دکتر همایون صادقی-عضو هیئت
مدیره انجمن داروسازان ایران
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دکتــر ضیــا در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ســامت نیــوز ،دربــاره
مشــکالت دارویــی کشــور گفــت «:موضــوع ســوء مدیریــت
مســوالن در کشــور مــا موضــوع جدیــدی نیســت .تصمیــم گیــری
هــای متمرکــز یکــی از بالهــای اغلــب ســازمان هــای دولتــی از
جملــه ســازمان غــذا و دارو اســت .متاســفانه در اغلــب ایــن ســازمان
هــا در تصمیــم گیــری هایشــان بــه نظــرات  NGOهــا اهمیتــی
نمــی دهنــد».
وی ادامــه داد«:ایــن طبیعــی اســت در هــر جــا کــه بــرای اجــرای
طــرح هــا و برنامــه هــای ســازمان هــای مختلــف از نظــرات
مشــورتی کارشناســان همــان حــوزه اســتفاده و تصمیــم گیــری
شــده بــا موفقیــت همــراه بــوده اســت .ولــی اگــر تصمیــم هــای
مهــم در پشــت درهــای بســته و بــه وســیله یــک یــا دو نفــر گرفتــه
شــد نتیجــه آن همیــن چیــزی مــی شــود کــه متاســفانه اکنــون در
حــوزه دارو بــا آن مواجــه هســتیم».
رییــس انجمــن داروســازان ایــران در واکنــش بــه اینکــه مســوالن
وزارت بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو اعتقــادی بــه بــروز مشــکالت
در حــوزه دارو ندارنــد و کمبودهــای دارویــی را ناشــی از احتــکار
و ذخیــره دارو از ســوی مــردم و شــرکت هــای دارویــی مــی
دانند،گفــت «:ایــن بســیار بــد اســت کــه ســازمان غــذا و دارو علــت
کمبــود دارو را احتــکار آن از ســوی مــردم مــی دانــد .در تمــام دنیــا
ایــن مســئله طبیعــی اســت و وقتــی مــردم احســاس خطــر کننــد
بــه دلیــل اینکــه ایــن مســئله بــه جــان آنهــا مرتبــط اســت ممکــن
اســت بــه ذخیــره دارو روی بیارونــد .فــردی کــه بیمــاری قلبــی
یــا مغــزی دارد بایــد از دارویــی مثــل وارفاریــن اســتفاده کنــد و
زمانــی کــه بیمــار بعــد از مراجعــه بــه داروخانــه متوجــه کمبــود ایــن
دارو مــی شــود معلــوم اســت کــه تــاش مــی کنــد حداقــل ذخیــره
دارویــی بــرای مــدت کوتاهــی داشــته باشــد».
وی خاطرنشــان کــرد «:دارو ماننــد خــودرو نیســت کــه اگــر گــران
شــد مــردم بگوینــد نمــی خریــم ،بیمــاران بــه دلیــل نگرانــی از
ســامتی خــود ســعی مــی کننــد مصــرف دو ســه مــاه آینــده خــود
را تامیــن کننــد البتــه اگــر دارویــی در بــازار باشــد و تــازه قــدرت
مالــی هــم داشــته باشــند ،بیمــه هــا هــم امــکان تهیــه انبــوه دارو
را بــه بیمــار نمــی دهنــد .بنــده معتقــد نیســتم کــه تمامــی بیمــاران
داروهــای مــورد نیازشــان را ذخیــره مــی کننــد چــون اغلــب مــردم
مــا افــراد فرهیختــه ای هســتند و در مــوارد ســخت نشــان داده انــد
کــه تنهــا بــه خودشــان فکــر نمــی کننــد ایــن دیــد مســوالن اســت
کــه دلیــل کمبودهــای دارو را ذخیــره آن از ســوی مــردم مــی داننــد
کــه بــه آن انتقــاد دارم».
دکتــر ضیــا در ادامــه دربــاره کمبــود دارو در بــازار بــه دلیــل احتــکار
از ســوی شــرکت هــای دارویــی ،گفــت «:ادعــا شــده کمبــود داروهــا
بــه دلیــل احتــکار از ســوی شــرکت هــای دارویــی اســت در صورتــی

کــه بایــد پرســید مگــر ســازمان غــذا و دارو مســوول نظــارت بــر
تولیــد و واردات و توزیــع داروهــا نیســت؟ شــرکت هــای توزیعــی
دارویــی از کارخانجــات و واردکننــده هــای دارو کــه شناســنامه
مشــخصی هــم دارنــد داروهــا را تهیــه مــی کننــد و بــه داروخانــه
هــا توزیــع مــی نماینــد بنابرایــن رهگیــری ایــن مســئله اصــا
مشــکل نیســت و ســازمان غــذا و دارو مــی توانــد بــا یــک نظــارت
درســت مانــع از انباشــت احتمالــی در شــرکت هــای دارویــی شــود.
ممکــن اســت در مــواردی محــدود چنیــن اتفاقــی بیفتــد ولــی نمــی
تــوان گفــت کــه دلیــل کمبودهــای دارویــی  ،شــرکت هــای دارویــی
هســتند».
وی گفت«:ســازمان غــذا و دارو در یــک دوره ای بــه صــورت
غیرقابــل توجیهــی مجــوز تاســیس شــرکت هــای پخــش دارو را
داد .ایــن شــرکت هــا  ،شــرکت هــای اقتصــادی هســتند و ســازمان
بایــد در آن دوره بــه ایــن مســئله توجــه مــی کــرد کــه ســپردن
توزیــع داروهــا بــه ایــن  ۶۵شــرکت پخــش دارو آن هــم در سیســتم
دارویــی کنونــی ،ممکــن اســت بــا مشــکل مواجــه شــود».
وی بــا هشــدار نســبت بــه اثــرات تحریــم هــا بــر حــوزه دارو ،گفت«:
اگــر در آینــده تحریــم هــا ادامــه پیــدا کنــد و وضعیــت موجــود بــرای
خریــد مــواد اولیــه دارویــی مدیریــت نشــود و بیــش از ســه مــاه
طــول بکشــد و مشــکل تامیــن نقدینگــی صنعــت داروســازی،
شــرکت هــای توزیــع دارو و داروخانــه هــا حــل نشــود یــک فاجعــه
ای بــزرگ را در پیــش رو خواهیــم داشــت».
دکتــر ضیــا بــا اشــاره بــه بدهــی طوالنــی مــدت بیمــه هــا بــه
داروخانــه هــا ،گفــت «:تغییــرات قیمتــی در مــواد اولیــه دارو و دارو
بوجــود آمــده و ســازمان مــی خواهــد بــه اجبــار قیمــت داروهــا را
ثابــت نگــه دارد کــه ایــن ثابــت مانــدن قیمــت داروهــا از یــک
طــرف و کمبــود نقدینگــی داروخانــه هــا و شــرکت هــای دارویــی و
صنعــت دارو بــه دلیــل بدهــی بیمــه هــا باعــث بــروز مشــکالت در
حــوزه دارو شــده اســت».
وی در ادامــه تاکیــد کــرد «:نقدینگــی از داروخانــه هــا بــه شــرکت
هــای توزیــع دارو و از ایــن شــرکت هــا هــم بــه صنعــت دارو منتقــل
مــی شــود .متاســفانه بیمــه هــا بــه مــدت  ۷مــاه بــه داروخانــه هــا
بدهــی دارنــد .ایــن مســئله نقدینگــی را از ســطح سیســتم دارویــی
کشــور جمــع مــی کنــد و بــا ایــن اتفــاق صنعــت داروسازی،شــرکت
هــای پخــش دارو و در نهایــت داروخانــه هــا فلــج مــی شــوند بایــد
فکــر اینهــا را بکننــد نــه اینکــه بــا افــکار عمومــی بــازی کنیــم و
کمبــود داروهــا را تقصیــر مــردم بدانیــم ،کمبــود داروهــا تقصیــر
مــردم نیســت ،ایــن توهیــن بــه شــعور مخاطبــان اســت».
وی خاطرنشــان کرد«:بــی تردیــد مشــکالت پیــش آمــده در حــوزه
دارو بــی تاثیــر از مســائل مدیریتــی و تصمیــم گیــری هــای متمرکــز
نبــوده اســت .ســازمان غــذا و دارو در موضــوع آییــن نامــه و ضوابــط
داروخانــه هــا در دوره هــای مختلــف و ایــن دوره از انجمــن
داروســازان ایــران مشــورت گرفتــه اســت امــا ایــن اقــدام آنهــا فقــط
صــوری بــوده و ایــن ســازمان حتــی یــک خــط از نظــرات مــا را
اعمــال نکــرده اســت».

اخبار داروسازی در رسانه ها
قیمت داروهای زیانده باید اصالحشود/
بحران مالی در شرکتهای داروسازی

مهدی سجادی ،دبیر انجمن داروسازان ایران در گفتوگو با
خبرنگار سالمت خبرگزاری فارس ،اظهار داشت :گالیههای
تولیدکنندگان دارو و فعاالن این صنعت نشان از آن دارد که
خطوط تولید شرکت های داروسازی با نوسان قیمت مواد اولیه
دارویی و نیز مواد بسته بندی مواجه شده اند و این موضوع،
مشکالت متعددی را در خصوص قیمت تمام شده محصوالت
ایجاد کرده و شرکت های داروسازی را تحت فشار قرار داده
است.
وی ادامه داد :فرمول های اقتصادی بیانگر این اصل است
که حیات و بقای خطوط تولید در گرو تامین هزینه تمام شده
تولید است و اگر قیمت ها به گونه ای باشد که بنگاه ها نتوانند
هزینه ها را جبران کنند ،قطعا خطوط تولید با بحران مواجه
خواهند شد.
به گفته سجادی ،شرکتهای داروسازی ،بنگاههایی هستند که
ناچار هستند هزینههای خود را از طریق درآمدهای تعریف شده
تامین کنند و در صورتی که هزینه مولفههای تولید افزایش پیدا
کند ،گریزی جز اصالح قیمت ندارند ولی متاسفانه سازمان غذا
و دارو به بهانه حمایت از مصرف کننده ،حاضر به پذیرش این
واقعیت اقتصادی نیست.
وی اضافه کرد :نباید کتمان کنیم که شرکتهای داروسازی
با محدودیتهایی در تامین مواد اولیه مواجه شدهاند و این
محدودیتها منجر به افزایش هزینه تمام شده تولید داروهای
مورد نیاز مردم شده است .ضمن اینکه هزینه مواد مصرفی
برای بستهبندی داروها نیز بهصورت چشمگیری افزایش پیدا
کرده است .بنابراین باید محلی برای تامین این هزینهها در نظر

گرفته شود ،خصوصا اینکه شرکتهای داروسازی مدتی است
که به دلیل تاخیر پرداختهای مطالبات خود ،شدیدا تحت فشار
هستند و این موضوع نقدینگی شرکت ها را بلعیده است.
سجادی افزود :اگر سازمان غذا و دارو ،اصالح قیمت داروهای
تولید داخل را هرچه زودتر در دستور کار خود قرار ندهد،
شرکت های داروسازی یکی پس از دیگری دچار بحران مالی
شده و خطوط تولید ،قدرت خود را برای تامین به موقع نیاز
بازار از دست خواهند داد و اینجا است که بازار کشور دو دستی
به واردکنندگان تقدیم خواهد شد.
وی ادامه داد :متاسفانه با استمرار شرایط فعلی ،عده ای که به
چرخه واردات متصل شدهاند ،شروع به ماهیگیری از این آب
گل آلود کرده و کسری خطوط تولید را بهانهای برای باز شدن
درهای واردات دارو به کشور میکنند.
به گفته سجادی ،عدم اصالح قیمتهای داروهای تولید داخل،
این قابلیت را دارد که تبدیل به اهرم فشار بر مدیران سازمان
غذا و دارو شود تا سیاستهای انبساطی برای واردات دارو در
پیش بگیرند.
وی تاکید کرد :به نظر می رسد عدم اصالح قیمت ها ،دیر
یا زود ،سبب رانت زایی برای واردکنندگان دارو می شود و
این برای صنعت داروسازی کشورمان رنج آور است که شاهد
تعطیل شدن خطوط تولید و رونق یافتن واردات داروهایی شود
که خودمان تا دیروز قادر به تولید آن ها بودیم.
سجادی تاکید کرد :البته بازار دارویی دنیا بسیار گسترده است و
هر روز فرموالسیون های جدید عرضه می شود که گریزی از
واردات آن ها وجود ندارد و هیچ کس نباید با واردات داروهایی
که در کشورمان امکان تولید آن ها وجود ندارد ،مخالفت کند.
ولی موضوع این است که اگر پیش نیازهای خطوط تولید را
در نظر نگیریم ،در واقع دستاوردهای چند دهه اخیر صنعت
داروسازی کشورمان را خودمان به حراج گذاشته ایم و به زودی
مجبور می شویم سادهترین داروها را نیز از خارج کشور تهیه
کنیم.
دبیر انجمن داروسازان ایران در پایان با اشاره به ضرورت
اصالح قیمت داروهای داخلی تصریح کرد :هم زمان با این
فرایند ،باید ابزارهای حمایتی ،ساز و کارهای الزم برای پوشش
هزینههای افزایش یافته مصرفکنندگان را تدارک ببینید تا در
این بین بیماران و خانوادههای ایشان دچار آسیب نشوند.
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رئیــس روابــط عمومــی انجمــن داروســازان ایــران گفــت :انجمــن
داروســازان ایــران ،مدافــع متعصبانــه و چشــم و گــوش بســته آییــن
نامــه قبلــی نیســت ،بلکــه بــا کارهــای شــتابزده ،غیــر کارشناســی و
فاقــد اســناد قابــل دفــاع مخالــف اســت.
حمیــد خیــری ،رئیــس روابــط عمومــی انجمــن داروســازان ایــران در
گفتوگــو بــا خبرنــگار ســامت خبرگــزاری فــارس؛ ضمــن تأییــد
خبــر ابــاغ اصالحیــه آییننامــه تاســیس داروخانــه اظهــار داشــت:
متاســفانه وزارت بهداشــت ،بــدون لحــاظ آرا و نظــرات انجمــن
داروســازان ایــران ،اقــدام بــه ابــاغ اصالحیــه آییــن نامــه تاســیس
داروخانــه هــا کــرده اســت و ایــن موضــوع شــدیدا مــورد اعتــراض و
موجــب رنجــش جامعــه داروســازان کشــور شــده اســت.
وی ادامــه داد :رنــج آور تــر از اینکــه وزارت بهداشــت بــه نظــرات
کارشناســی تشــکل هــا توجــه نــدارد ،ایــن اســت کــه بــه نظــر
مــی رســد ایــن اصالحیــه ،پیــش از اینکــه بــه انجمــن اعــام و
نظرخواهــی شــود ،تهیــه و تدویــن و نهایــی شــده و تصمیمــات در
ایــن خصــوص اخــذ شــده بــوده و نظرخواهــی از انجمــن صرفــا
جنبــه تشــریفاتی داشــته اســت.
خیــری اضافــه کــرد :همــه دنیــا بــرای تجربیــات شــکل گرفتــه نــزد
انجمــن هــای صنفــی و تخصصــی احتــرام و جایــگاه قائــل هســتند
و اجــازه نمــی دهنــد سیاســتگذاریهای سرنوشــت ســاز بــر ریــل
تصمیــم گیریهــای ناقــص انجــام گیــرد ولــی متاســفانه در کشــور
مــا همــواره بایــد آزمــوده هــا را دوبــاره تجربــه کنیــم و چــرخ را از
نــو ایجــاد کنیــم.
وی ادامــه داد :جالــب اینجــا اســت کــه آنچنــان کــه در خبرهــا
اشــاره شــده ،وزارت بهداشــت حتــی در ایــن رابطــه بــه نظــرات
ســازمان نظــام پزشــکی نیــز توجــه نکــرده اســت و ایــن واقعــا
عالمــت ســوال هــای متعــددی را مخابــره مــی کنــد کــه واقعــا چــه
فلســفه و دلیلــی ،پشــت ایــن قضیــه وجــود دارد و اصالحیــه جدیــد
قــرار اســت منافــع کــدام گــروه هــا را تامیــن کنــد؟
خیــری تصریــح کــرد :انجمــن داروســازان ایــران ،مدافــع متعصبانه و
چشــم و گــوش بســته آییــن نامــه قبلــی نیســت و واقعیــت هــای روز
را مــد نظــر قــرار داده و بــه چرخــه تکاملــی بــاور حقیقــی دارد .هیــچ
کــس بــه دنبــال پافشــاری مطلــق بــر آییــن نامــه هــای گذشــته
نیســت ،بلکــه انجمــن بــا کارهــای شــتابزده ،غیــر کارشناســی و
فاقــد اســناد قابــل دفــاع مخالــف اســت .متاســفانه بایــد اعتــراف
کنیــم کــه تعــدد و تکــرر چنیــن برخوردهایــی ،نفــس داروســازان
را بنــدآورده اســت.
بــه گفتــه رئیــس روابــط عمومــی انجمــن داروســازان ایــران ،شــیوه
تاســیس داروخانــه هــا و آییــن نامــه مربوطــه بــه آن ،شــاید ایــده
ال و توســعه یافتــه نبــود ،ولــی موضــوع ایــن اســت کــه بهرحــال
یــک نظــم و انضباطــی ایجــاد کــرده بــود کــه مبنــای برنامــه ریــزی
داروســازان جــوان و قدیمــی قــرار مــی گرفــت و نبایــد چنیــن آییــن
نامــه ای بــه صــورت دســتوری و بــدون تکیــه بــر یــک ســند قــوی
و مســتدل تغییــر مــی کــرد.

وی ادامــه داد :آییــن نامــه قبلــی مبتنــی بــر تجربــه صنفــی
داروســازان سراســر کشــور پایــه ریــزی شــده و تاکنــون توانســته
بــود گرهگشــای مشــکالت باشــد و انتظــار ایــن اســت کــه اگــر
قــرار اســت تغییــری در آن صــورت بگیــرد ،مســیر تکاملــی بــرای
آن در نظــر گرفتــه شــود و بــه یــک ســند علمــی ،مســتدل و آینــده
نگــر تکیــه داده شــود.
خیــری تاکیــد کــرد :مــا در انجمــن داروســازان ایــران بــه طــور
جــدی نگــران هســتیم کــه بدنــه داروســازان کشــور کــه همــواره از
خــود نجابــت و همراهــی بــا نظــام بهداشــت و درمــان نشــان داده
انــد ،بــا چنیــن رویکردهایــی کــه از ســوی وزارت بهداشــت مشــاهده
مــی کننــد ،بیــش از ایــن دلــزده و ســرخورده شــده و مــوج مهاجــرت
از کشــور ،تشــدید شــود.

ـده
ـوع شـ
ـارتان" مرجـ
ـه "والسـ
ـی کـ
بیمارانـ
را مصــرف کردهانــد ،نگــران نباشــند
نایــب رییــس انجمــن داروســازان ایــران گفــت :بیمارانــی کــه احیانــا
داروی "والســارتان" ریــکال شــده از ســوی وزارت بهداشــت را مصــرف
کردهانــد ،نگرانــی نداشــته باشــند.
دکتــر ســید علــی فاطمــی  -داروســاز و متخصــص فارماکولــوژی در
گفتوگــو بــا ایســنا ،در پاســخ بــه ســوالی دربــاره مصــرف احتمالــی
داروی والســارتان کــه وزارت بهداشــت دســتور جمـعآوری آن را صــادر
کــرده ،گفــت :هرچنــد مــاده اولیــه داروی والســارتان کــه از چیــن وارد
شــده ،بــه مــاده "دی متیــل نیتروزآمیــن" یــا  NDMAآلــوده بــوده کــه
یــک ســم کبــدی و ســرطانزا بــه شــمار مـیرود ،امــا مقــدار NDMA
شناســایی شــده در مــاده اولیــه اشــاره شــده ،بســیار کمتــر از میزانــی
اســت کــه بخواهــد باعــث ایجــاد مســمومیت یــا اثــر تجمعــی بعــد از
چنــد بــار مصــرف در بیمــاران شــود؛ لــذا کســانی ایــن دارو را مصــرف
کردهانــد نگــران نباشــند.
وی افــزود :در نظــر داشــته باشــیم کــه روزانه مقــدار کمــی نیتروزآمین
در بــدن ایجــاد میشــود .ضمــن اینکــه افــراد تــا حــدودی هــم از
طــرف محیــط (بعضــی مــواد صنعتــی) در معــرض ایــن مــاده هســتند،
بنابرایــن مقــدار وارد شــده از طریــق قــرص والســارتان در مقابــل آنهــا
ناچیــز اســت .هــر چنــد کــه بــر اســاس اســتانداردهای بینالمللــی
ســختگیریهای زیــادی بــرای کــم کــردن مواجهــه بــدن بــا ایــن
مــاده صــورت میگیــرد.
نایــب رییــس انجمــن داروســازان مجــددا تاکیــد کــرد کــه مصــرف
احتمالــی داروی والســارتان جمــعآوری شــده ،نمیتوانــد مشــکلی
بــرای مصــرف کننــده ایجــاد کنــد و بیمــاران نگرانــی در ایــن رابطــه
نداشــته باشــند.
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ســامت نیــوز :دکتــر ضیــا در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ســامت
نیــوز ،دربــاره مشــکالت دارویــی کشــور گفــت «:موضــوع ســوء
مدیریــت مســوالن در کشــور مــا موضــوع جدیــدی نیســت .تصمیــم
گیــری هــای متمرکــز یکــی از بالهــای اغلــب ســازمان هــای
دولتــی از جملــه ســازمان غــذا و دارو اســت .متاســفانه در اغلــب
ایــن ســازمان هــا در تصمیــم گیــری هایشــان بــه نظــرات NGO
هــا اهمیتــی نمــی دهنــد».
وی ادامــه داد«:ایــن طبیعــی اســت در هــر جــا کــه بــرای اجــرای
طــرح هــا و برنامــه هــای ســازمان هــای مختلــف از نظــرات
مشــورتی کارشناســان همــان حــوزه اســتفاده و تصمیــم گیــری
شــده بــا موفقیــت همــراه بــوده اســت .ولــی اگــر تصمیــم هــای
مهــم در پشــت درهــای بســته و بــه وســیله یــک یــا دو نفــر گرفتــه
شــد نتیجــه آن همیــن چیــزی مــی شــود کــه متاســفانه اکنــون در
حــوزه دارو بــا آن مواجــه هســتیم».
رییــس انجمــن داروســازان ایــران در واکنــش بــه اینکــه مســوالن
وزارت بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو اعتقــادی بــه بــروز مشــکالت
در حــوزه دارو ندارنــد و کمبودهــای دارویــی را ناشــی از احتــکار
و ذخیــره دارو از ســوی مــردم و شــرکت هــای دارویــی مــی
دانند،گفــت «:ایــن بســیار بــد اســت کــه ســازمان غــذا و دارو علــت
کمبــود دارو را احتــکار آن از ســوی مــردم مــی دانــد .در تمــام دنیــا
ایــن مســئله طبیعــی اســت و وقتــی مــردم احســاس خطــر کننــد
بــه دلیــل اینکــه ایــن مســئله بــه جــان آنهــا مرتبــط اســت ممکــن
اســت بــه ذخیــره دارو روی بیارونــد .فــردی کــه بیمــاری قلبــی
یــا مغــزی دارد بایــد از دارویــی مثــل وارفاریــن اســتفاده کنــد و
زمانــی کــه بیمــار بعــد از مراجعــه بــه داروخانــه متوجــه کمبــود ایــن
دارو مــی شــود معلــوم اســت کــه تــاش مــی کنــد حداقــل ذخیــره
دارویــی بــرای مــدت کوتاهــی داشــته باشــد».
وی خاطرنشــان کــرد «:دارو ماننــد خــودرو نیســت کــه اگــر گــران
شــد مــردم بگوینــد نمــی خریــم ،بیمــاران بــه دلیــل نگرانــی از
ســامتی خــود ســعی مــی کننــد مصــرف دو ســه مــاه آینــده خــود
را تامیــن کننــد البتــه اگــر دارویــی در بــازار باشــد و تــازه قــدرت
مالــی هــم داشــته باشــند ،بیمــه هــا هــم امــکان تهیــه انبــوه دارو
را بــه بیمــار نمــی دهنــد .بنــده معتقــد نیســتم کــه تمامــی بیمــاران
داروهــای مــورد نیازشــان را ذخیــره مــی کننــد چــون اغلــب مــردم
مــا افــراد فرهیختــه ای هســتند و در مــوارد ســخت نشــان داده انــد
کــه تنهــا بــه خودشــان فکــر نمــی کننــد ایــن دیــد مســوالن اســت
کــه دلیــل کمبودهــای دارو را ذخیــره آن از ســوی مــردم مــی داننــد
کــه بــه آن انتقــاد دارم».
دکتــر ضیــا در ادامــه دربــاره کمبــود دارو در بــازار بــه دلیــل احتــکار
از ســوی شــرکت هــای دارویــی ،گفــت «:ادعــا شــده کمبــود داروهــا
بــه دلیــل احتــکار از ســوی شــرکت هــای دارویــی اســت در صورتــی
کــه بایــد پرســید مگــر ســازمان غــذا و دارو مســوول نظــارت بــر
تولیــد و واردات و توزیــع داروهــا نیســت؟ شــرکت هــای توزیعــی
دارویــی از کارخانجــات و واردکننــده هــای دارو کــه شناســنامه

مشــخصی هــم دارنــد داروهــا را تهیــه مــی کننــد و بــه داروخانــه هــا
توزیــع مــی نماینــد بنابرایــن رهگیــری ایــن مســئله اصــا مشــکل
نیســت و ســازمان غــذا و دارو مــی توانــد بــا یــک نظــارت درســت
مانــع از انباشــت احتمالــی در شــرکت هــای دارویــی شــود .ممکــن
اســت در مــواردی محــدود چنیــن اتفاقــی بیفتــد ولــی نمــی تــوان
گفــت کــه دلیــل کمبودهــای دارویــی  ،شــرکت هــای دارویــی
هســتند».
وی گفت«:ســازمان غــذا و دارو در یــک دوره ای بــه صــورت
غیرقابــل توجیهــی مجــوز تاســیس شــرکت هــای پخــش دارو را
داد .ایــن شــرکت هــا  ،شــرکت هــای اقتصــادی هســتند و ســازمان
بایــد در آن دوره بــه ایــن مســئله توجــه مــی کــرد کــه ســپردن
توزیــع داروهــا بــه ایــن  ۶۵شــرکت پخــش دارو آن هــم در سیســتم
دارویــی کنونــی ،ممکــن اســت بــا مشــکل مواجــه شــود».
وی بــا هشــدار نســبت بــه اثــرات تحریــم هــا بــر حــوزه دارو ،گفت«:
اگــر در آینــده تحریــم هــا ادامــه پیــدا کنــد و وضعیــت موجــود بــرای
خریــد مــواد اولیــه دارویــی مدیریــت نشــود و بیــش از ســه مــاه
طــول بکشــد و مشــکل تامیــن نقدینگــی صنعــت داروســازی،
شــرکت هــای توزیــع دارو و داروخانــه هــا حــل نشــود یــک فاجعــه
ای بــزرگ را در پیــش رو خواهیــم داشــت».
دکتــر ضیــا بــا اشــاره بــه بدهــی طوالنــی مــدت بیمــه هــا بــه
داروخانــه هــا ،گفــت «:تغییــرات قیمتــی در مــواد اولیــه دارو و دارو
بوجــود آمــده و ســازمان مــی خواهــد بــه اجبــار قیمــت داروهــا را
ثابــت نگــه دارد کــه ایــن ثابــت مانــدن قیمــت داروهــا از یــک
طــرف و کمبــود نقدینگــی داروخانــه هــا و شــرکت هــای دارویــی و
صنعــت دارو بــه دلیــل بدهــی بیمــه هــا باعــث بــروز مشــکالت در
حــوزه دارو شــده اســت».
وی در ادامــه تاکیــد کــرد «:نقدینگــی از داروخانــه هــا بــه شــرکت
هــای توزیــع دارو و از ایــن شــرکت هــا هــم بــه صنعــت دارو منتقــل
مــی شــود .متاســفانه بیمــه هــا بــه مــدت  ۷مــاه بــه داروخانــه هــا
بدهــی دارنــد .ایــن مســئله نقدینگــی را از ســطح سیســتم دارویــی
کشــور جمــع مــی کنــد و بــا ایــن اتفــاق صنعــت داروسازی،شــرکت
هــای پخــش دارو و در نهایــت داروخانــه هــا فلــج مــی شــوند بایــد
فکــر اینهــا را بکننــد نــه اینکــه بــا افــکار عمومــی بــازی کنیــم و
کمبــود داروهــا را تقصیــر مــردم بدانیــم ،کمبــود داروهــا تقصیــر
مــردم نیســت ،ایــن توهیــن بــه شــعور مخاطبــان اســت».
وی خاطرنشــان کرد«:بــی تردیــد مشــکالت پیــش آمــده در حــوزه
دارو بــی تاثیــر از مســائل مدیریتــی و تصمیــم گیــری هــای متمرکــز
نبــوده اســت .ســازمان غــذا و دارو در موضــوع آییــن نامــه و ضوابــط
داروخانــه هــا در دوره هــای مختلــف و ایــن دوره از انجمــن
داروســازان ایــران مشــورت گرفتــه اســت امــا ایــن اقــدام آنهــا فقــط
صــوری بــوده و ایــن ســازمان حتــی یــک خــط از نظــرات مــا را
اعمــال نکــرده اســت».
دکتــر ضیــا در پایــان خاطرنشــان کــرد «:در حــال حاضــر در سیســتم
دارویــی مــا در همیــن نقطــه ای کــه هســتیم در شــروع بحــران
قــرار دارد کــه اگــر تصمیــم گیــری درســتی داشــته باشــیم و از
 NGOهــا و انجمــن هــای علمــی و صنفــی و دانشــگاه هــا کمــک
بگیریــم مــی توانیــم بســیاری از مشــکالت احتمالــی در آینــده را
کنتــرل کنیــم».
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اخبار داروسازی در رسانه ها
ایران از نظر مصرف دارو رتبه دوم را در
آسیا دارد
در ایــران رونــد اشــتباهی بــاب شــده اســت و آن مصــرف
خودســرانه دارو اســت .و همیــن امــر باعــث شــد کــه ســرانه
مصــرف دارو در کشــور افزایــش پیــدا کنــد و ایــن امــر
عــوارض بســیاری را در پــی دارد کــه مــردم عمومــا از آن بــی
اطــاع هســتند.
دکتــر حمیــد خیــری ،مدیر روابــط عمومــی انجمن دارو ســازان
ایــران در گفــت و گــو بــا ایســکانیوز اعــام کــرد :ایــران از نظر
ســرانه مصــرف دارو بعــد از چیــن رتبــه دوم را در آســیا دارد و
در جایــگاه جهانــی رتبــه بیســتم را دارد .در ایــران هــم مصــرف
ســرانه دارو بطــور میانگیــن  340قــرص اســت.
او افــزود :داروخانــه هــا مختــار هســتند داروهــای OTC
را بــدون نســخه در اختیــار مــردم بگذارنــد .ایــن دارو هــا
داروهایــی اســت کــه عــوارض نــدارد و اگــر هــم داشــته باشــد
عــوارض آن محــدود و تعریــف شــده اســت .ایــن دارو هــا
شــامل :مســکن هــای خفیــف ،داروهــای ویتامیــن و تقویتــی
اســت .بــه جــز ایــن دارو هــا داروخانــه بــدون تجویــز پزشــک
و نســخه دارو را تحویــل نمــی دهــد و اگــر خــاف قانــون در
اجــرا بعضــی از داروخانــه هــا بــی توجــه کننــد بــا ان هــا طبــق
قانــون برخــورد مــی شــود.
دکترخیــری تصریــح کــرد :مصــرف بــاالی دارو در کشــور
مــا دو علــت اصلــی دارد؛ علــت اول آن فرهنــگ اســت چــرا
کــه در ایــن زمینــه فرهنــگ ســازی صــورت نمــی گیــرد و
علــت دوم هــم ارزان بــودن دارو هــا اســت .مــا در ایــن مســیر
احتیــاج بــه فرهنــگ ســازی داریــم کــه یکــی از وظایــف
رســانه هــا اســت.
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