خوانندگان

رازی
کمبودهای دارویی

جناب آقای دکتر سعادت که در صنعت داروسازی
مشــغول بــه کار هســتند در نامــه ای بــه جنــاب
آقای ،حمیدرضا دهقان منشــادی ،بازرس انجمن
رادیوتراپی انکولوژی ایران پاسخی از سر دردمندی
داده اند که با هم می خوانیم:
"....بــه گــزارش فارمانیــوز ،حمیدرضــا دهقان
منشادی ،بازرس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
بــا بیان اینکه برخــی داروهای پایــه در بازار وجود
ندارد ،گفت :داروی ارزانقیمتی که ۲۰سال است
در این مملکت تولید میشود ،نیست .شاید دلیلش
این باشد که در تولید این داروها سودی وجود ندارد!
شرکتهای ایرانی به سمت تولید داروهایی میروند
که سود خوبی برایشــان داشته باشد .وقتی داروی
گران قیمت در دســترس قرار دارد به این معناست
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که ما مشکل پول در کشور نداریم.
دکتــر حمید خویــی ،رئیس انجمن داروســازان
تهــران با تأکید بــر پایین بودن ســود تولید دارو به
عنوان یک مشکل جدی ،اظهار داشت :این درست
نیســت که بگوییم تولیدکننده بخاطر ســود پایین،
برخی داروها را نساخته است؛ چراکه تولیدکنندهها
در این شرایط سخت تالش های زیادی برای تأمین
داروهای موردنیاز کشور انجام داده اند .مهم ترین
دلیــل کمبود برخی داروها ،عدم تأمین ارز به موقع
برای خرید مواد اولیه اســت .حتی تولید مواد اولیه
داخلی هم بــه دلیل عدم تأمین ارز برای مواد پایه،
دچار مشــکل می باشــد .وقتی ارز بــه موقع تأمین
نشــود ،انبارها خالی و خط تولید آسیب می بیند.
امــا بنده باید بگویــم که بــازرس گرامی انجمن
رادیوتراپی و انکولوژی ایران!

در داروخانــه ها اقــام کمبود دارو بســیار زیاد
اســت و علیرغم تالش داروســازان ،جماعت بیمار
و در بــه در بــه دنبــال دارو با فحــش و چاقو و....
بــه جان داروســازان مــی افتنــد و هیــچ کس به
ایــن اوضاع اهمیتــی نمی دهد .کمبــود داروهای
زیــادی چون نیکوراندیل ،پالویکس ،فلوکســتین،
بوســپیرون ،گلیکالزیــد ،انســولین ،پیرفنیدون،
تگرتول ،فنی تویین ،داکسی سیکلین ،تتراسیکلین،
نیتروفورانتوییــن ،ریواســتیگمین و .....را که همه
معلول تفکر جناب آقای وزیر و همکارانش اســت،
باید داروسازان پاسخ گویند .عددی حدود  180قلم
را به عنوان کمبود یا نبود دارو ذکر میکنند .همان
گونه که مشاهده می گردد برخی از این داروها گران
قیمت هم هستند.
همکار محترم! داروســازان عرصــه صنعت این
روزها با حداقــل امکانات تالش می کنند تا بتوانند

تولیــدات دارویی را ادامه دهنــد و همکاران جناب
آقای وزیر در ســازمان غذا و داروکــه نه از صنعت
داروسازی و نه از تولید آ گاهی دارند ،به جای تالش
در تهیه ارز مورد نیاز ،از ترخیص ماده اولیه با حداقل
اســناد هم ســر باز می زنند ،به گونه ای که شاهد
کمبود آ کاربــوز بودیم! و با بهانــه وجود موجودی
بیش از  3ماه در شرکت های مختلف ،از تخصیص
ارز خودداری مــی کنند!!! در حالــی که اصحاب
صنعت داروسازی می دانند که برای سفارش ماده
اولیه حداقل  6-7ماه زمان الزم است 2-3 ،زمان
برای تولید و نزدیک است روزی که شاهد ورشکسته
شدن یک به یک کارخانه های داروسازی از کوچک
به بزرگ باشــیم و اگر با همیــن روش ادامه دهیم
باید گفت فقــط خداوند می تواند به داد معاون غذا
و داروی بعدی که باید جواب گوی این همه کمبود
باشد ،برسد!!!".....
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