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مدیرکل نظارت بر داروی وزارت بهداشت هشدار داد

کمبود  53قلم دارو داخلی

مدیــرکل نظــارت بــر دارو و مــواد مخدر
ســازمان غــذا و دارو از ورود  ۵۳قلم دارو
به وضعیت بحرانی خبر داد و گفت :در
حال حاضر موجودی ما در  ۵۳قلم دارو
زیــر یک ماه و در  ۷۵۰قلم دیگر زیر ســه
ماه اســت .دکتر اکبــر عبداللهی اصل در
نشست چاره اندیشــی بحران نقدینگی
و قیمتگذاری دارو ،با بیان اینکه وزارت
بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو همواره
متوجه انــد کــه یکــی از معضــات دارو،
قیمتگــذاری آن اســت ،گفــت :امــا به
دلیــل دخالت ســازمانهای باالدســتی،
دولــت نمیتواند اجــازه افزایش قیمت
دارو را بدهــد؛ چراکــه بیمهها فشــار وارد
کرده و در نتیجه وزارت بهداشت قادر به
افزایشقیمتنیست.
ëëقیمــت داروهــای ژنریک یکبــار برای
همیشهاصالحشود
وی بــا بیــان اینکــه میتــوان ســه
نــوع داروی تولیــد داخــل را از یکدیگــر
متمایز کــرد ،افــزود :یک نــوع از داروها،
داروهای هایتــک هســتند کــه اغلــب
قیمــت مناســبی دارنــد و بیــن  5۰تا 7۰
درصــد قیمــت داروی وارداتــی بــه آنها
قیمت میدهیم .گــروه دوم داروهای با
برند ژنریک هستند که با نام اختصاصی
تولید شــده و دو تا ســه برابر قیمت پایه،
قیمت میگیرند؛ به طوری که این داروها

را در ســال  ۹۵بــه یــک قیمــت معقــول
رســاندیم .دســته ســوم هــم داروهــای
ژنریک هســتند کــه همــواره بــا افزایش
قیمتشــان مخالفــت شــده اســت ،اما
یکبــار بــرای همیشــه بایــد قیمــت ایــن
داروهــا اصــاح شــود و قیمتگــذاری
عاقالنهای را برایشان درنظر بگیریم.
ëëســؤال از ســازمان حمایت از مصرف
کننده
عبداللهی اصل ادامــه داد :بهعنوان
مثــال مــا ۳۰۰قلــم قــرص داریم کــه با
قیمــت  ۲۰تا  ۳۰تومان تولید میشــوند
و یک بســته آن نهایتاً  ۲۰۰تا  ۳۰۰تومان
قیمتگذاری میشــود .باید پرسید چرا
ســازمان حمایــت از مصرفکننــده در
برابر افزایش قیمت لبنیات و سایر کاالها
ســاکت اســت ،امــا بــه دارو که میرســد
انتقاد کرده و میگوید وا اســفا که قیمت
دارو باال رفت!
ویهمچنینگفت:اواخرسالگذشته
ســازمان غــذا و دارو تصمیــم گرفــت کــه
قیمت داروهای بدون نیاز به نسخه را آزاد
کند ،اما بالفاصله بعد از این تصمیم یک
بیمــار که به رســانهها هم وصل اســت به
رئیسجمهورینامهنوشتواینمصوبه
را حــذف کردنــد .درحالی که واقعیت این
بود که مثالً طبق آن مصوبه آســپرین۳۰
تومانی ۶۰،تومانمیشدوفشاریبهبیمار

نیم نگاه

اخبار

ëëمدیــرکل نظــارت بــر دارو و مــواد مخــدر از کمبــود  ۵۳قلــم
داروی تولیــد داخل خبر داد و گفت :این داروهــا یا دچار کمبود
شــدند یا در شــرف آن هســتند .ما  ۷۵۰قلم دارو داریم که میزان
موجودیشــان کمتر از سه ماه اســت و این  ۵۳قلم هم زیر یک
ماه موجودی دارند

نمیآمد.
ëëتالش بــرای اصالح قیمــت داروهای
نده
زیا 
عبداللهــی اصل با بیان اینکه دلیل
عدم تشــکیل کمیســیون قیمتگذاری
در چهــار مــاه ابتدایــی امســال همیــن
مشکالت بوده اســت ،گفت :اما تالش

میکنیــم که قیمت داروهای زیانده را
اصالح کنیم .البته برخی داروها هم به
نوعی از دور خارج شدند و نیاز چندانی
بــه آنهــا نداریم .نظــام ســامت برای
داروهایی که جدید وارد بازار میشوند
پــول میدهــد ،امــا حاضــر نیســت که
پــول ایــن داروهــا را بدهــد .بنابرایــن

ایــن داروها از بــازار حذف میشــوند و
نیازمــان را بــا واردات آنهــا و بــا هزینه
باالتــر جبــران میکنیــم ،امــا حاضــر
نیســتیم که قیمت تولیــد داخل آنها را
اصالح کنیم .وی با بیان اینکه البته برای
اصــاح قیمت داروهای زیــانده برنامه
داریــم ،ادامه داد :بر این اســاس ســعی
میکنیم تا پایان دولت قیمت داروهای
زیانده را اصالح کنیم.
ëëموجودی 750قلم دارو ،کمتر از 3ماه
وی از کمبــود  ۵۳قلــم داروی تولیــد
داخــل خبــر داد و گفــت :ایــن داروهــا
یــا دچــار کمبود شــدند یــا در شــرف آن
هستند .ما  ۷۵۰قلم دارو داریم که میزان
موجودیشــان کمتــر از ســه ماه اســت و
ایــن  ۵۳قلم هم زیر یــک ماه موجودی
دارند .بروز این مشــکالت به دلیل عدم
نقدینگی کافی اســت که ســازمان غذا و
دارو هیــچ دخالتی در آن ندارد و ما فقط
میتوانیم نســبت به آن هشــدار دهیم.
البته ما اقالم دارویی را که در تولید داخل
دچار مشکل کمبود میشــوند ،از طریق
واردات تأمین میکنیم ،اما این کار هزینه
نظــام ســامت را افزایش میدهــد ،اما
چارهای نداریم.
ëëماجرای تکراری بدهــی بیمهها؛ هیأت
دولت ورود کند
عبداللهــی اصــل بــا بیــان اینکــه در

حال حاضر بیمه شــش مــاه بدهیهای
داروخانههــای خصوصــی و یــک ســال
مطالبــات بیمارســتانها را نپرداختــه و
این موضوع فشار مضاعفی به صنعت
داروســازی کشــور وارد میکنــد ،گفــت:
اوراقی هم که در پایان سال گذشته برای
جبــران ایــن بدهیهــا پرداختنــد ،عمالً
بیاثر بود .متأســفانه بیمههــا همکاری
نمیکنند و سیستم بیمهای ما از صنعت
داروسازی بیمارتر است.
در قالــب طرح تحــول خــروج بیمار
از بیمارســتان بــرای تهیــه دارو ممنــوع
شــد و بــر ایــن اســاس  ۹۰درصــد پــول
دارو را بایــد بیمههــا بپردازنــد ،امــا آنها
بموقــع ایــن کار را انجــام نمیدهنــد و
طبیعی اســت که بیمارستان نمیتواند
پــول شــرکتهای پخــش دارو را بدهد و
بــه صنعت هم فشــار میآیــد .بنابراین
ایــن موضــوع را بایــد در ســطح هیــأت
دولــت بررســی کنیــم و به ایــن موضوع
ورود شود.
وی بــا بیــان اینکــه مــا نســبت بــه
لــزوم حــل ســریع ایــن مشــکل هشــدار
میدهیــم ،افــزود :بیمههــا پــول ندارند
تــا بدهیهایشــان را پرداخــت کننــد و
ایــن موضوع صنعت داروســازی کشــور
را زمیــن میزنــد .امیدواریــم در آســتانه
تعیین کابینه این مشکل هم حل شود.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان:

دانشگاه ویژه سالمندان راه اندازی میشود
رئیس دبیرخانه شــورای ملی سالمندان
از راهانــدازی دانشــگاه نســل ســه ویــژه
ســالمندان در آینــده نزدیــک خبــر داد و
گفــت :واحد علــوم و تحقیقات دانشــگاه
آزاد اسالمی برای راهاندازی این دانشگاه،
اعــام آمادگــی کــرده است.محســن
توگــو با
ســلماننژاد روز سهشــنبه در گف 
خبرنگار ایرنــا افــزود :هــدف از راهاندازی
ایــن دانشــگاه از بیــن بــردن شــکافهای

نســلی و بــه روز کــردن نقش ســالمندان
در جامعــه اســت.وی اظهارکــرد :در ایــن
دانشگاه ،استادان دانشــگاه یا افراد دارای
تجربــه و دانش به ســالمندان ،مهارتها
و آموزههــای الزم را آمــوزش میدهنــد.
در این دانشــگاه مباحــث مختلفی مانند
ادبیات ،رایانه و مدیریت تدریس میشود.
سلماننژادافزود:الگویدانشگاهنسل
سه ویژه سالمندان بر اساس آموزشهای

محلــهای محــور و بــه صــورت آکادمیک
پیش از این در دو شهر رفسنجان و زاهدان
به صورت آزمایشی راهاندازی شده است.
وی اضافه کرد :با صنعتی شدن سبک
زندگی ،برخــی نقشهای ســالمندان در
جامعه کاهش یافته اســت بنابراین با به
روز کردن دانش آنان ،نقش سالمندان در
جامعه پررنگتر خواهد شد.
رئیــس دبیرخانــه شــورای ملــی
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سالمندان گفت :این دانشگاه با همکاری
تشــکلهای مــردم نهــاد در جهــت
توانمندســازی ســالمندان راهانــدازی
میشود.سالخوردگی جمعیت پدیدهای
اســت که خیلی از کشــورهای جهان با آن
مواجهند.ایراننیزازاینموضوعمستثنی
نیست و مدیران کشور در هر سطحی باید
بــه فکــر تأمیــن نیازهــای ایــن گــروه ویژه
جمعیتی در آینده باشند .طبق آمارهای

سازمان بهداشــت جهانی در سال ۱۰ ،۹۴
درصد جمعیت کشور باالی  ۶۰سال سن
داشتند که در ســال  ،۱۴۲6یعنی  ۳۰سال
آینده درصد سالخوردگی جمعیت ایران
به  ۳۳درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
طی ۴۰سال گذشته متوسط طول عمر
در کشور دو برابر شده و این رقم برای زنان
به  ۸۱سال و مردان  ۷۶سال رسیده است
سند ملی ســالمندان نیز بر پایه توجه

بــه این قشــر تهیه شــده اســت .این ســند
مراحل نهایی خود را طی میکند و تا پایان
تیرماه جاری به هیأت دولت میرود.
در ایــن ســند بــه تمــام جنبههــای
حمایتی و اجتماعی و سالمت سالمندان
توجه شــده اســت و «درآمد و معیشت»،
«ســامت»« ،آمــوزش و اشــتغال» و
«محیط توانمندســاز» چهار محور اصلی
این سند به شمار میآید.
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ثبتکدسوابقتحصیلی
داوطلبانکنکور

مشاور عالی سازمان سنجش از ثبت کد سوابق تحصیلی
داوطلبان کنکور  ۹۶از عصر دیروز خبر داد.
حسین توکلی اظهار کرد :براساس اطالعیه منتشر شده
سازمان سنجش ،ســوابق تحصیلی دوره پیشدانشگاهی،
داوطلبان فارغالتحصیل دوره پیشدانشــگاهی ســالجاری (ســال تحصیلی -95
 )96از ســوی وزارت آموزش و پرورش به این ســازمان ارسال شــده است.وی افزود:
داوطلبــان میتواننــد از عصــر دیروز سهشــنبه  20تیرمــاه  96با مراجعه به ســایت
ســازمان سنجش و مطالعه دقیق اطالعیه منتشر شــده در این رابطه و با مشاهده
سوابق تحصیلی خود برای ثبت کد سوابق تحصیلی پیشدانشگاهی اقدام کنند.به
گزارش تسنیم ،کنکور سراسری سال  96در روزهای پنجشنبه و جمعه  15و  16تیرماه
بــا شــرکت  930هزار و  208داوطلب برگزار شــد کــه از این تعداد  548هــزار و 434
نفــر زن و  381هزار و  774نفر مرد هســتند .یعنــی  58.96درصد داوطلبان کنکور
امسال را زنان تشکیل میدهند.براساس آمار در سال  95تعداد  860هزار و  109نفر
در آزمون سراســری شــرکت کرده بودند که این رقم با رشــد  7درصدی ،امســال به
 930هزار و  208داوطلب رســیده است.طبق اعالم ابراهیم خدایی رئیس سازمان
ســنجش ،امســال بیش از  930هــزار داوطلب در کنکور سراســری شــرکت کردهاند
و تاکنــون  740هزار ظرفیت اعالم شــده اســت البته ظرفیــت دقیق هنگام انتخاب
رشته اعالم میشود.نتایج اولیه آزمون سراسری سال  96نیمه دوم مردادماه اعالم
میشود و داوطلبان مجاز میتوانند انتخاب رشته کنند

رژیم غذایی مدیترانه ای
از عوارض چاقی می کاهد

به گزارش مهر ،مطالعه  ۹۸مرد و زن  ۲۰تا  ۷۸ســاله نشان میدهد
رژیــم غذایی مدیترانــهای که مملو از ماهی ،میوه ،ســبزیجات ،مغز
آجیل و حبوبات است فواید متعددی برای سالمت دارد .همچنین
نشــان میدهــد که چــرا خــوردن ایــن مــواد غذایی موجــب کاهش
دردهــای مرتبط با چاقی میشــود.چارلز امری ،پژوهشــگر ارشــد از
دانشــگاه ایالتــی اوهایــو ،در این بــاره میگویــد« :از آنجایی کــه افراد
چــاق مبتال بــه دردهــای مزمن معموالً دچــار میزان بــاالی التهاب
هم هســتند گمان مــیرود ویژگیهای ضدالتهابی ایــن مواد غذایی
موجــب کاهــش دردهــای آنهــا میشــود».وی در ادامــه میافزاید:
«اگرچــه رابطه چربی بــدن و درد در مطالعات قبلــی بخوبی اثبات
شــده اســت ،اما این مکانیســم همچنان ناشناخته اســت».به گفته
وی« ،یــک مکانیســم احتمالــی ،فشــار وزن بدن بر مفاصل اســت.
دومین مکانیســم احتمالی ،ناشــی از فاکتورهــای التهابی در جریان
خــون اســت ،چراکه هــم چربی بــدن و هــم درد با افزایــش التهاب
مرتبط هستند».

