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یک توئيت

راهبردخودکفاییداروییکلیدخورد

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای خودکفایی کشور در تامین دارو ،بسته حمایتی
 10ساله با  4هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب کرده است؛ نایب رئیس انجمن داروسازان ایران
در گفت و گو با خراسان درباره اهمیت این طرح و الزامات اجرای آن گفته است
وال استریت ژورنال دیروز در گزارشی از
تازه ترین بررسی ها درباره سویه امیکرون
نوشت:پزشکانمیگویندسویهامیکرون
قابلیت انتقالباالتریدارد وخطرعفونت
مجدد را بیشتر می کند اما برای ارزیابی
شدتبیماری،بهزمانبیشترینیازاست.

رسانه های جهان
فوربس :نیوزیلند 5.5
مــیــلــیــوننــفــری ب ــرای
مقابله با کرونا ،سیستم
جدید «چراغ راهنمایی»
را بهکار گرفته است که در آن ،مناطق
بر اساس سطح قرارگرفتن در معرض
کووید،به رنگهای قرمز ،نارنجی و سبز
رتبهبندی میشوند .مکانهایی که به
رنگ سبز تعیین شدهاند تقریب ًا بدون
محدودیت عمل میکنند .مکانهای
نارنجی نیاز به استفاده از گواهی واکسن
و تا حدودی استفاده از ماسک دارند و
مناطق با عالمت قرمز ،محدودیتهای
باال و منع تجمعات عمومی دارند.
تی آر تی :معاون وزیر
بهداشت ترکیه گفت:
کــشــورمــان در زمینه
انــفــورمــاتــیــک سالمت
تبدیل بــه مرکز جهان
میشود .ما آنقدر پیشرفت کردهایم که
رسیدن کشورهای دیگر به ما ،هرچند که
ما را الگو قرار داده باشند ،محال است.
ترکیه پیشرفت  100ساله در زمینه
بهداشت را طی  12-13سال گذشته
کسب کرده است .ما تنها  6هزار تخت
مراقبتهای ویژه را طی  15سال به 40
هزار تخت رساندیم.
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مصطفی عبدالهی – قرار است تا  10سال
دیگر به خودکفایی دارویــی برسیم تا دیگر،
بیمارانمان سرگردان ناصرخسروها نباشند
و در مقابل مجلس و سازمان غذا و دارو تجمع
نکنند؛ ایــن یک آینده خیالی نیست ،بلکه
چشماندازی است که معاون علمی و فناوری
ریاستجمهوری برای دستیابی به آن ،بسته
حمایتی  4هــزار میلیارد تومانی اختصاص
داده و راه رسیدن به آن را هموار کرده ،هرچند
که تحقق آن الزاماتی دارد که نباید از آن غافل
شد.

▪ 3درصدیکه 30درصدبودجهرامیبلعد

فاطمی این نکته مهم را هم میگوید که :با
اینکه فقط  3درصد داروهای کشور وارداتی
است اما از نظر ریالی ،همین  3درصد حدود
 30درصد بودجه دارویی را میبلعد ،چراکه
عمدتا مربوط به داروهــای هایتک (فناوری
پیشرفته) و دارای قیمتهای بسیار باالست.
▪نیاز به تولید انبوه برای ایجاد
صرفه اقتصادی

▪حرکت به سمت خودکفایی دارویی

ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری ،بستهای  10ساله
به ارزش بیش از 4هزار میلیارد تومان را برای
تامیننیازکشوربهداروهایزیستی،شیمیایی
و حــوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی ارائــه
کرده است تا با اتکا به توان داخلی ،کشورمان
در تولید دارو و تجهیزات پزشکی خودکفا
شود .دوران تلخ کرونا و تحریمها هم در اتخاذ
ایــن تصمیم موثر بــوده و آ نطــور که معاونت
علمی و فناوری ریاستجمهوری اعالم کرده
است ،باید کاری کرد که بازار دارویی کشور
در مواجهه با این بحرانها و چالشها ،که هر
کشوری تنها به فکر رفع نیازهای خود است،
در امان باشد.
▪وضعیت تجهیزات پزشکی چگونه است؟

بهتر است اول وضعیت کشورمان در حوزه
تجهیزات پزشکی را مــرور و به گزار شهای
سازمان غذا و دارو استناد کنیم:
* ســهــم بـــازار تــولــیــد داخـــل تــجــهــیــزات و
ملزومات پزشکی در فاصله سال  ۹۷تا ۹۹
به میزان  ۲۱۳درصد رشد داشته است و
شاهد کاهش  ۱۰درصدی واردات در این
حوزه بودهایم.
* هماکنون تجهیزاتی با آخرین استانداردهای
روز دنیا و با مناسبترین قیمت در کشور
تولید میشود .زمانی واردکننده دستگاه
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سونوگرافی بودیم اما امروز در حال تولید این
دستگاهها هستیم و حتی این تولیدات را صادر
میکنیم.
* در زمینه تولید دستگاههای سی.تی اسکن
که روزی آرزوی تولید آن را داشتیم هم درحال
خودکفاشدن هستیم.
* در محصوالت مصرفی ،از جمله کیتهای
آزمایشگاهی به خودکفایی رسید هایم و در
زمینه کیتهای تشخیص کرونا دیگر واردات
نداریم و تمام آنها تولید داخلی است.
▪ 97درصد داروها تولید داخل است اما ...

با وجود وضعیت امیدوارکنندهمان در حوزه
تجهیزات پزشکی ،اگــر وضعیت دارویــی
را مـــرور کــنــیــم ،خــبــرهــای چــنــدان خوبی
برای بازگوکردن نخواهیم داشــت .اگرچه
خرسندیم که  97درصد داروهای موردنیاز
کشور ،تولید داخــل و فقط  3درصــد آ نها
وارداتی است ،اما این سکه روی دیگری هم
دارد که در صحبتهای نایب رئیس انجمن
داروسازان ایران خودش را نشان میدهد.
دکتر «علی فاطمی» در گفتوگو با خراسان
میگوید :هماکنون برای تولید داخلی 97
درصــد داروه ــای موردنیاز کشور مشکلی
نداریم اما واقعیت این است که بیش از 50

درصد مواد اولیه تولید این داروها وارداتی
اســت .فاطمی تصریح میکند :آ نچــه به
عنوان مواد اولیه دارو در داخل کشور تولید
میشود اغلب شامل موادی است که  4یا 5
مرحله سنتز اولیه آن در خارج از کشور انجام
شده و فقط مرحله آخر آن در داخــل کشور
است .البته دکتر فاطمی این را هم میگوید
که واردات مــواد اولیه دارو صرفا مختص
کشور ما نیست و در بسیاری از کشورهای
توسعهیافته هم به همین شکل است ،چرا که
تولید داخلی مواد اولیه باید توجیه اقتصادی
داشته باشد.

دکتر فاطمی با استقبال از طــرح معاونت
علمی ریاستجمهوری ،برای حرکت به سمت
خودکفایی دارویـــی ،به نکته مهمی اشــاره
میکندومیگوید:گاهیقیمتتمامشدهمواد
اولیه داخلی ،از نمونه مشابه خارجی بیشتر
میشود ،داروس ــازان ما هم بــرای حمایت از
تولیدکنندهداخلی،اینموادگرانراخریداری
میکنند؛ اما اگر در برنامه بلندمدت ،صرفه
اقتصادیتولیدکنندگانرامدنظرقرارندهیم،
دچــار مشکل خواهیم شــد .وی میافزاید:
حرکت به سمت خودکفایی در تولید مواد اولیه
دارو یک اقدام حیاتی و مهم است اما زمانی
بهصرفه و منطقی خواهد بود که این تولید در
حجم انبوه و با قابلیت صادراتی باشد تا قیمت
تمامشده محصول پایین بیاید و استفاده از آن
برای شرکتهای داخلی هم صرفه اقتصادی
داشته باشد.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران مطرح کرد:

افزایش آمار داروهای کمیاب و نایاب

از نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درباره وضعیت این روزهای بازار
دارویی کشور هم میپرسم و او میگوید« :متاسفانه در ششماهه دوم
سال  1400با وضعیت بسیار بدی مواجه شدهایم و تعداد اقالم داروهای کمیاب و نایاب
قابلتوجه است ».او تصریح میکند« :برخی شربتها ،داروهای اعصاب ،داروی بیماری
صرع و حتی برخی داروهای هورمونی کمیاب شده که بخشی از آن مربوط به کمبود مواد
اولیه است و بخشی هم مربوط به تخصیص نیافتن به موقع ارز  4200تومانی واردات دارو
از سوی بانک مرکزی» .این گزارش نگرانکننده دکتر فاطمی ،ثابت میکند که حرکت به
سمت خودکفایی دارویی ،یک نیاز ضروری است و اهمیت آن هر روز بیشتر و بیشتر میشود.

۹
گزیده

130.000قربانی کرونا
درآستانهبیستوسومینماهشیوعکرونادرکشور،
شمار قربانیان این ویروس به 130هزار نفر رسیده
است .اگرچه آمار مبتالیان روزانه به کمتر از 4هزار
نفر رسیده است و این در مقایسه با بحران پیک
پنجم در مــرداد و شهریور گذشته ،شرایط نسبتا
امیدوارکنندهای دارد امــا تعداد فوتیهای این
بیماریکههرروزحدود 100نفرهستند،همچنان
باعثغصهاست.بااینحالتاعصردیروز 58میلیون
نفر دوز اول و 48میلیون نفر نیز دوز دوم را تزریق
کردهاندکهواکسننزنهاهمچناندرمعرضخطر
بیشترابتالبهاینبیماریهستند   .

سازمان جهانی بهداشت:

نسخه مهار ُامیکرون مشابه
دلتاست

یورونیوز دیروز نوشت :بنا بر نظر سازمان جهانی
بهداشت()WHOسیاستبستنمرزهاوممنوعیت
سفر ،تنها میتواند شیوع سویه جدید کووید را به
تاخیربیندازد،امانمیتواندازورودآنبهکشورهای
بیشتریجلوگیریکند.تاکشیکاسایی،مدیرغرب
اقیانوس آرام سازمان جهانی بهداشت ،با یادآوری
جنبههای ناشناخته سویه ُامیکرون ،بهترین شیوه
مقابلهباآنراهمانشیوهمقابلهباسویهدلتادانست
وبرلزومآمادگیهمهکشورهابرایافزایشاحتمالی
موارد ابتال تاکید کرد .به گفته وی ،واکسیناسیون
کامل ،رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و استفاده از
ماسک همچنان بهترین راهکار ممکن برای مهار
موججدیدکوویدوسویهجدیدآنبهشمارمیرود.

 ۸هزار معتاد متجاهر در پایتخت
رها هستند

حسنوند رئــیــس پلیس مــبــارزه بــا مـــواد مخدر
پایتخت گفت :حــدود  ۸هــزار معتاد متجاهر در
پایتخت رها هستند .وی در ارائه آماری از معتادان
پایتختگفت:طبقآمار 21هزارنفرمعتادمتجاهر
مرد در تهران بــرآورد شده است که با جمعآوری
 1500نفر در ایــن هفته  13هــزار و  500نفر
جمعآوری شده و به مراکز درمان و بازپروری انتقال
پیدا میکنند و در مقابل هنوز  7500نفر معتاد
متجاهر رها باقی میمانند .وی ادامه داد :در مورد
جمعآوری زنــان معتاد متجاهر ظرفیت جدیدی
اختصاصپیدانکرده،همانظرفیتقبلی 400نفر
بوده که  400نفر از معتادان زن متجاهر را تحویل
مراکز دادهایــم و  600نفر از مجموع زنــان معتاد
متجاهرهنوزرهاهستند.

