خوانندگان

رازي

تراژدی اوتیروکس و کمبود کلشیسین

دکتر ه.ا طی نامــهای به ماهنامه دارویی رازی
در مورد علل کمبود داروی لووتیروکسین شرکت
مرک و کلشیســین مطالبی را بیان فرمودند که با
هم میخوانیم:
« ...به نام آنکه جان را فکرت آموخت ...
چراغ دل به نور جان بر افروخت ...
از شــهید دکتر چمران نقل اســت که از ایشان
پرسیدند :آقای دکتر تقوا بهتر است یا تخصص؟
وی پاسخ داد :میگویند تقوا از تخصص الزمتر
اســت ،میپذیرم اما میگویم کسی که تخصص
ندارد و کاری را میپذیرد بیتقوا است ...
امروزه «دارو» بهعنوان یک کاالی استراتژیک
در دنیا شناخته میشود و در زمره تجارتهای کالن
قرار دارد ،بهطوری که گفته میشــود بعد از نفت
و اسلحه ،بیشــترین حاشیه سود متعلق به صنعت
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داروسازی است.
وزیر محترم بهداشــت و درمــان از امضاهای
طالیی و وجود رانت در سازمان غذا و دارو و لزوم
اصالحات در این سازمان بارها سخن گفتهاند ...
امــا چرا مدیران ناالیقی که عالوه بر برکناری
باید محاکمه شــوند ،با سالمت و جان مردم بازی
نمودهاند.
این که چرا باید مدیری بیش از یک سال اجازه
ترخیص داروی اوتیروکس را از گمرک ندهد جای
سؤال دارد .از یک طرف ،بازار سیاه این دارو شکل
میگیرد و این دارو با قیمت تا  ۴۰۰هزار تومان هم
به فروش میرســد و از سویی ،این دارو که ارزش
ریالی آن میلیاردها تومان میباشد ،در گرمای ۴۰
درجه گمرک بماند تا جایی که شرکت سازنده آن
یعنی « ِمرک» پس از بررسی دیتاالگرهای موجود
در بســتهبندی دارو ،دســتور به ریکال آن قبل از

توزیع بدهد.
بگذریم که با تالش مجدانه شرکت واردکننده و
مدیران فعلی سازمان غذا و دارو و چند آزمایشگاه
داخلــی و با انجــام آزمایشهــای الزم (آزمون
پایداری) ،اثر بخشــی آن به تأیید شرکت سازنده
( ِمرک آلمان ) نیز رســید و بعد از بیش از دو سال
که از وارد شدن این دارو به گمرک گذشت ،باالخره
اجازه توزیع یافت و این در حالی اســت که تاریخ
انقضای این دارو حدود  ۴ماه بیشتر نمیباشد!
اصو ًال چرا باید چنین مدیران ناالیقی در مســند
کار قرار گیرند تا سالمت مردم را در حساسترین
ســازمان دارویی کشور و در حســاسترین برهه

تاریخی کشور به خطر اندازند؟
از طرف دیگر ،داروی کلشیســین که ساخت
داخل میباشــد ،ابتدا ارز دولتــی آن را تبدیل به
ارز نیمایی کردنــد ولی حتی آن ارز نیمایی را هم
پرداخت نکردند تا تولید نشود و بیماران نسخه به
دست دنبال دارو بگردند.
به راســتی ،بازار سیاه این دارو و سایر داروهای
حیاتی را چه کسانی ایجاد میکنند؟
مدیریت دارویی کشور به شدت نیازمند مدیران
متخصص و به دور از رانت و فساد است ،این مدیران
کم نیستند ولی چرا از آنها بهره نمیجویند؟
به امید آن روز »...
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