خوانندگان

رازي
گرانی پالویکس؟!

ً
آقای دکتر مجید خ که خودشــان قبال در معاونت
دارویی یکی از شــهرهای اســتان خراســان رضوی
بودهاند و مدتی هم در صنعت داروسازی مشغول به
کار بودهانــد ،طی نامهای از گرانی داروی پالویکس
گله کردهاند .نامه ایشان را با هم میخوانیم:
«بزرگواران ماهنامه دارویی رازی

در شــهری که من زندگی میکنم ،مردم از قشــر
متوسط رو به پایین هستند و قیمت داروی پالویکس
همانگونه که مستحضر هستید ،طی مدت کوتاهی
از  57هزار تومان به  327هزار تومان رسیده است و
پاسخ جناب آقای دکتر محمدی ،مدیرکل دارو و مواد
تحت کنترل سازمان غذا و دارو بسیار تأسفآور است.
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ایشان فرمودهاند که نام ژنریک این دارو کلوپیدوگرل
اســت و خیلی از شــرکتهای داروسازی داخلی آن
را بهصورت انبوه تولید میکنند که برای نیاز کشــور
کافی است .البته ،پالویکس هم در داخل کشور تولید
میشود اما چون مشابه داخلی آن وجود دارد؛ گرانول
این دارو با ارز آزاد وارد میشــود ،در نتیجه چون ارز
آزاد طی یک سال اخیر از  ۱۱به  ۳۰هزار تومان رسید
قیمــت پالویکس هم افزایــش یافت .طی این دوره
شرکت ،قیمتهای متعددی را ارایه داده است .اگر
مشکل ندارند از نمونههای داخلی با قیمت پایینتر و
پوشش بیمهای استفاده کنند چون به جهت حمایت
از تولیدکننده داخلی نمیتوان به بسیاری از مواد اولیه
ارز دولتی اختصاص داد.
جناب آقای دکتر اوال ،وقتی بیماری تازه اســتنت

گذاشته و نیاز به داروی پالویکس دارد ،چه باید کند؟
ً
ثانیا ،داروی پالویکس که وارداتی نیست و تولید تحت
لیسانس میباشد ،چرا باید برای مواد اولیهاش از ارز
ً
آزاد اســتفاده کند .قطعا اگــر تعرفه  40درصدی هم
بــرای ورود مــاده اولیه این محصول میگذاشــتید،
اوضاع چنین نمیشد.
ســؤال مهمی که در اینجا مطرح می شــود ،این
اســت که چرا باید این موضوع صرفهجویی ارزی را با
یک داروی حیاتی مردم آغاز کنید؟
سؤال بعدی این است که اگر مواد اولیه تولید داخل
مناســب بود ،با توانایی که در کارخانجات دارو سراغ
ً
داریم ،قطعا پزشــکان و بیماران بــه تفاوت چندانی
بین داروهای تولید داخل و تحت لیسانس و خارجی
نمیدیدنــد ،پس چرا با توجه به نامطلوب بودن مواد
اولیه تولید داخل اصرار داریم که بیماران از داروهایی

با مواد اولیه تولید داخل استفاده کنند؟
نکته بعدی که آقای دکتر فرمودند این اســت که
بیمــه پایینترین قیمت دارو را پوشــش میدهد ولی
منابع بیمه اجازه نمیدهد داروهای تحت لیســانس
مثل پالویکس چون مشابه داخلی دارند تحت پوشش
بیمه قرار گیرند.
آقــای دکتر این که منابع بیمهها ،حتی نمیتوانند
داروی مورد نیاز مردم را پوشــش دهند ،جای تعجب
دارد .مگر آیه قرآن اســت کــه نتوان آن را تغییر داد.
در ضمن  ،محض اطالع شما باید عرض کنم بیمه
خدمات درمانی نیروهای مســلح برای جانبازان این
دارو را تحت پوشــش قرار داده اســت .پس میتوان
آنرا تغییر داد .
در پایان ،باید ذکر کنم که شما از همه دفاع کردید،
به غیر از بیماران!!!»
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