خوانندگان

رازي

صدور بی رویه مجوز تأسیس داروخانه!!!

جناب اقای دکتر حســن منظم که سالها یکی
از کارشناســان باسواد و صادق اداره فنی و نظارت
ســازمان غذا و دارو بودهاند و به زعم بســیاری از
افراد مطلع ،صدیق و زحمتکش صنف داروســازی
هســتند ،طی نامهایی به ریاســت دانشگاه علوم
پزشــکی زاهدان از صدور بیرویــه مجوز برای
تأسیس داروخانه گالیه کردهاند که با هم این نامه
را میخوانیم:
« ...ریاســت محترم دانشــگاه علومپزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
جناب آقای دکتر سیدمحمد هاشمیشهری
با سالم و عرض ادب
احترام ًا همانگونه که استحضار دارید سالهای
طوالنی تأسیس داروخانه براساس مقررات و ضوابط
کشوری با درنظر گرفتن ضابطه جمعیت و فاصله
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مناسب و قانونی انجام میگرفته است که اخیراً به
علت شــکواییه یکی از همکاران داروساز در غرب
کشور که موفق به تأسیس داروخانه در شهر مربوط
نشــده ،موضوع در شورای عالی رقابت مطرح و با
دخالت این نهاد غیردارویی و غیرپزشکی استاندارد
فاصله داروخانهها دســت خوش تغییر شــده و در
اکثر شهرها مجوزهای بیرویه و خارج از استاندارد
فاصله قانونی ،صادر شده که باعث رکود قابل توجه
در فروش داروخانهها شــده و در مواردی منجربه
تعطیل بعضی از داروخانهها گردیده است .به گفته
یکی از اعضای کمیســیون ماده  20معاونت غذا
و دارو زاهــدان در وضعیت فعلی حدود  35درصد
داروخانهها ورشکست شــده و داروسازان مربوط
متضرر و بیــکار گردیدهاند .پیگیری داروســازان
جوان متقاضی تأســیس داروخانه به این موضوع
دامن زده اســت و گاهی اوقات شــنیده شده که

داروسازان جوان متقاضی تأسیس داروخانه اظهار
داشــتهاند که داروسازان باســابقه و پیشکسوت با
توجه به حدود سی سال ســابقه خدمات دارویی،
بهتر است بازنشسته شده و میدان کار و فعالیت را
به داروســازان جوان بدهند که این امر داروسازان
باسابقه را با مشکالت عدیده مالی و شغلی روبهرو
نموده اســت و اصو ًال دخالت شورای رقابت در امر
تأسیس داروخانه ،داروخانهها را به عرصه رقابت و
مسابقه در فروش کشانده که پیامدهای بهداشتی
درمانی نامطلوب در کوتاهمدت و درازمدت داشته
و ســطح کیفیت خدمات دارویی در مسیر تجارت
و مسابقه در فروش و افت کیفیت خدمات دارویی
قرار گرفته و بیماران را دچار مصرفزدگی و مصرف
بیرویه و غیرعلمی دارو نموده است .ضمن این که
درصد مراجعان و بیماران که به داروخانهها مراجعه
میکنند از نظر آمار نســبت به کل جمعیت ناچیز
بوده و برخالف سایر خدمات تجارتی شاید حدود 5
درصد جمعیت یک شهر بیمار باشند و به داروخانهها
مراجعه کنند ،در صورتی که در فعالیتهای تجارتی
در سایر مشاغل این درصد مراجعان به صددرصد
جمعیت میرســد .عدم وجود مجوز اســتخدام در
بیمارستانها و سایر واحدهای بهداشتی درمانی نیز
در بروز این مشکالت بیتأثیر نبوده است.

بــا در نظر گرفن مســایل فوقالذکر از محضر
حضرتعالی تقاضا داریم با توجه به اشــرافی که در
امور دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی
درمانــی زاهدان دارید این موضــوع مهم را مورد
توجــه خاص قرار داده و اجازه ندهید که با دخالت
سازمانها و نهادهای غیرتخصصی کیفیت خدمات
بهداشتی درمانی دچار افت شدید شود و همکاران
باسابقه و پیشکسوت که سال ها در داروخانهها ارایه
خدمت میکنند ،دچار مشــکالت و ورشکستگی و
بیکاری گردند .قب ً
ال از دستور و اقداماتی که برای
رفع این مشــکل معمول خواهید داشت ،تشکر و
قدردانی مینمایم.
دکتر حسن منظم
مؤسس و مسؤول فنی داروخانه صحت زاهدان
رونوشت:

دفتر حراســت دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی زاهدان
معاونت محترم غذا دارو دانشــگاه علوم پزشــکی
زاهدان
دفتر حراســت معاونت غذا و دارو و دانشگاه علوم
پزشکی زاهدان
ریاســت محترم انجمن داروسازان استان سیستان
و بلوچستان »...
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