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پشت پرده تدوین آیین نامه تاسیس داروخانه

جنــاب آقای دکتــر هادی احمــدی در مورد آیین
نامه تاســیس داروخانه مطلبی نوشــته اند که با هم
میخوانیم .آیین نامه جدید تاســیس داروخانه باعث
نقد بســیاری از همکاران داروســاز شده است و نامه
های زیادی به ماهنامه دارویی رازی ارسال شده که
در آینده با هم آن ها را خواهیم دید:
" ...همکاران گرامی
داروسازان محترم
پشــت پرده تدوین این آیین نامه ،مافیای دارویی
قرار دارد و حلقه قدرتمنــدی از واردکنندکنندگان و
تولید کنندگان خصوصا مکمل ها و برخی شرکتها
قــرار گرفته اند ،فعالیت ایــن چند وقت دیجی کاال
و اســنب در حوزه دارو بی ارتباط با موضوع نیست.
تجلیل و اکــرام از اعضای هیئت علمی و دادن

امتیاز ویژه به این افراد برای تاســیس داروخانه(بر
خــاف تمام دنیا) نیز بی ارتبــاط با تدوین این آیین
نامه نمی باشد.
دوســتان جوان و دانشــجوی ما بدانند که برخی
از ایــن مافیــای دارویــی از مــدت ها قبــل مکان
مگافارماسی های خود را نیز مشخص و فقط منتظر
اجرایی شــدن آییــن نامه هســتند.تالش بی وقفه
سازمان غذاودارو و جلســات هر روزه برای نوشتن
ضابطه برای چیست؟
برخــی اطالعات دیگر را فعــا نمی توان عنوان
نمود ولیکن نیک بدانید که فعاالن صنفی و انجمن
داروســازان از تمام ظرفیت هــای خود برای مقابله
با این پدیده و مافیای دارویی اســتفاده نموده تا جلو
حرکــت خزنده صاحبان زر و زور را بگیرند
با یک حســاب سرانگشتی و بر اساس اطالعات
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اولیــه با ایــن آیین نامــه در مراحــل اولیه حدود
 ۴۰۰۰داروخانه در کشــور تاســیس خواهد شد.
اگر هر داروخانه برای شــروع کار و در یک مدت
چنــد ماهه حدود یــک میلیــارد دارو و مکمل از
شــرکت های دارویی بخرد ،حدود  ۴هزار میلیارد
می شود!
سود این ۴۰۰۰میلیارد تومان به جیب چه کسانی
خواهد رفت؟!!! واضح اســت که در دراز مدت این
شرکت ها بازار  ۵۰هزار میلیاردی را هدف خود قرار
داده اند ،مشکالتی که برای قاطبه داروخانه ها که
اکثریت را تشکیل می دهند ،به وجود میآیند ،چه
خواهد شد؟
قطعــا چــون میزان مصــرف دارو در کشــور که
مشــخص است و قرار نیست که افزایش یابد ،پس
سفره ها کوچک تر خواهد شد و رقابت های ناسالم

104

رازي

.

.

سال سی و دوم شماره  3خرداد400

پیدرپی 375
33621

افزایش خواهند یافت .نمی دانم چرا کســی ســراغ
 ۵۰درصــد بازار دارویی را نمی گیرد و اصال اشــاره
ای برای جمع کردن آن در آیین نامه نیســت و آن
داروخانه های دولتی و خصولتی ....
وجود داروخانه های هالل احمر چرا ؟
ابــر داروخانــه هــای آموزشــی دانشــکده های
داروسازی چرا؟
ابر داروخانه های سایر ارگان ها چرا ؟
امتیــاز ویژه به اعضای هیئت علمی چرا !؟
هــال احمر طبق تعریف باید در زمان جنگ ویا
بحران وارد عمل شــود ولیکن این داروخانه ها وارد
کار تجاری شده اند؟؟؟ چرا؟
داروخانه های دانشکده برای آموزش راه اندازی
شــده اند ولی االن صرفــا کار اقتصادی میکنند نه
آموزشی چرا؟"

