خوانندگان

رازی

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
رازی ارسال شده که
ی دارویی
ماهنامه
زیادی
های
بیوتیک!!!
سرمبهو آنت
کمبود
الرضاخواهیم
ســیآنفها را
دکتــرهم
در آینده با
دید:عضــو ســابق
شــهابی،
انجمــنهمکاران
"...
گرامیایــران در نامــهای بــرای
داروســازان
داروسازان محترم
خودشــان ،رازی ،از کمبــود ســرم،
ماهنامــه
دارویی
مافیای
نامه،
آیین
این
تدوین
پرده
آنتیپشــت
بیوتی��ک و دارو در مراکــز درمانــی و
ان��د.واردکنندکنندگان و
قدرتمنــدی از
بیمارس��تانیحلقه
قرار دارد و
گل��ه کرده
شرکتها
برخی
مکمل
خصوصا
ـرف
ـور مصـ
ـرونهادروکشـ
اومیکـ
کنندگانــیوع
تولید« ...بــا ش
دیجی کاال
ب��ه چند
بیوتی��کایــن
اند ،فعالیت
قــرار
رف��ت.
وقتب��اال
ش��دت
گرفتهآنتی
داروه��ای
هــم نیست.
تولیدکننــدهموضوع
دارو بی ارتباط با
اســنب در
قابــل
حوزههای
شــرکت
وبــرای
اومیکــرونو دادن
مــوجهیئت علمی
اعضای
اکــرام از
تجلیل
مواجــه
کــه بــا
بینــیو نبــود
پیش
شوــند .در هفتههــای اخیــر درخواســت بــرای ایــن
داروه��ا زی��اد ب��ود .اگــر مــوج اومیکــرون نبــود ،شــاید
ب��رای برخ��ی از داروه��ا ب��ا کمب��ود مواجه نمیش��دیم.
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امتیاز ویژه به این افراد برای تاســیس داروخانه(بر
خــالف 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
فقط منتظر
کمبــودمشخص و
خود را نیز
اگــرهای
مگافارماسی
شــیوع
مقطعــی بــا
ایــن
امــا
وقفه
بی
هســتند.تالش
نامه
آییــن
شــدن
اجراییـرون را کنــار بگذاریــم ،برخــی از داروهــای
اومیکـ
نوشتن
برای
روزه
هر
جلســات
و
غذاودارو
سازمان
غیرمرتب��ط ب��ا اومیک��رون نی��ز کمی��اب ش��دهاند.
دارو چیست؟
کمبــودبرای
ضابطه
کامــا احســاس میشــود .عمــده
تحری��م عنوان
دلی��لنمی توان
ب��ه فعــال
دیگر را
اطالعات
اس��ت.
کمب��ود
برخــیای��ن
مش��کل
انجمن
و
صنفی
فعاالن
که
بدانید
نیک
ولیکن
نمودشــاید تحریــم نباشــد امــا مســایل اقتصــادی
دارو
مقابله
برای
خود
هــای
ظرفیت
تمام
از
داروســازان
مربـ�وط ب��ه تهی��ه دارو مط�رـح اس��ت .تکلیــف ارز
مشــخصنموده تا
دارو اســتفاده
دارویی
مافیای
۴۲۰۰پدیده و
با این
جلوو
نیســت
بــرای
تومانــی
بگیرند
زورـ را
صاحبان زر و
خزنده
ـذف میشــود
ـی حـ
ترجیح
ـت کــه ارز
حرکــتنیسـ
معلــوم
اطالعات
اساس
بر
و
سرانگشتی
حســاب
یک
با
ی�اـ ن��ه .ایــن موضــوع نیــز ســردرگمی ایجــاد کــرده

اس��ت .اگــر وضعیــت ارز  ۴۲۰۰تومانــی مشــخص
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اولیــه تولی��د دارو در داخ��ل ایج��اد ش��ود.

چالشهـ�ای ارزی یکـ�ی از علـ�ل کمبـ�ود دارو
اس��ت .بــرای مثــال ،بــرای ســال  ،۱۴۰۰مبلــغ
دو میلیــارد دالر بــرای تامیــن دارو و تجهیــزات
پزشــکی اختصــاص دادنـ�د .ایــن مبلــغ در شــش
مــاه اول ســال تمــام شــد و بــرای شــش مــاه دوم
ب�اـ کمب��ود ارز مواج��ه شـ�دند .ظاهــرا بــا دســتور
رئیــس جمهــور ۷۰۰ ،میلیــون دالر اختصــاص
دادن��د .امیدواریــم بــا ســرعت عملــی کــه وزارت
بهداشــت انجــام میدهــد ،کمبــود دارو را برطــرف
ی��ا ب��ه حداق��ل برس��اند.
بــا وجــود همــه مشــکالتی کــه بــرای تهیــه دارو
گفتــه میشــود ،در بــازار غیررســمی دارو بــه راحتــی
در دس��ترس اس��ت .چــرا در بــازار ســیاه دارو داریــم اما
در داروخانههــا کمبــود اســت؟ اگــر کمبــود دارو داریم
ایــن داروهــا چطــور بــه بــازار راه پیــدا میکننــد؟
برخــی از ایــن داروهــا از کشــورهای همســایه
قاچاقــی وارد میشــوند .البتــه ،قیمــت دارو در
کشـ�ورهای همسـ�ایه در مقایسـ�ه بـ�ا ایـ�ران بـ�اال
اس��ت امــا بــا کمبــود دارو در کشــور بــرای کســانی
کــه میخواهنــد در بــازار غیررســمی بــه چنــد
براب��ر قیم��ت بفروش��ند ،صرف��ه اقتص��ادی دارد.
مثــا اگــر دارویــی در کشــور همســایه ســه دالر

باشــد ،از آنجایــی کــه میداننــد آن دارو در کشــور
کــم اســت ،حتــی اگــر پنــج دالر هــم بفروشــند
برایش��ان صرف��ه دارد.
برخــی از داروهــا را کــه متعلــق بــه کشــورهای
اروپایــی اســت ،از کشــورهایی مثــل عــراق ،ترکیــه
و آذربایجاــن خریــد و وارد میکنن��د .همــان دارو
را اگــر دولــت وارد کنــد ،هزینــه بســیار کمتــری
ب��رای بیم��ار دارد.
برخــی بــا ســفر بــه کشــورهای دیگــر بــه
بهانــه مصــرف شــخصی ،دارو میخرنــد و بــا خــود
وارد میکنن��د .برخــی از بیمــاران نیــز داروی مــورد
نظــر خــود را از داروخانــه گرفتهانــد امــا بــه هــر
دلیل��ی مصــرف نکردهانـ�د و وارد بــازار میکنن��د و
چن��د براب��ر قیم��ت میفروش��ند.
بهطــور کلــی ،بســیاری از ایــن داروهــا قابــل
اعتم�اـد نیس��تند .ممکن اســت در شــرایط اســتاندارد
نگهــداری نشــود یــا تاریــخ مصــرف آن گذشــته
باش��د .بــه بیمــاران توصیــه میکنیــم در صــورت
کمبــود دارو و پیــدا نشــدن داروی مــورد نظرشــان
از داروه��ای بـ�ازار سـ�یاه اس��تفاده نکننـ�د .ممکــن
اســت نــه تنهــا درمــان نشــوند بلکــه بــا ایــن
داروهاــ ب��ه بیم��اری دیگ��ری نی�زـ دچ�اـر ش��وند»...
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