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تشکیل کمیته پیگیری مشکالت بیماران SMA
رئیــس مرکــز مدیریــت پیونــد و درمــان
بیماریهــای وزارت بهداشــت از دســتور
وزیــر بهداشــت بــرای تشــکیل کمیتهای
متشــکل از اســتادان مجرب و صاحبنظر
فوق تخصصــی مغز و اعصــاب کودکان
برای بیماری  SMAخبر داد.
بــه گــزارش وبــدا دکتر مهدی شــادنوش
گفــت :بــا تشــکیل ایــن کمیته مســائل و
مشکالت این بیماران سریعتر و علمیتر

بررسی و پیگیری خواهد شد.
رئیــس مرکــز مدیریــت پیونــد و درمــان
بیماریهــای وزارت بهداشــت با اشــاره
بــه تشــکیل اولیــن جلســه کمیتــه فوق
تخصصی بیماری  SMAدر هفته آینده،
گفت :همچنین در راســتای تشکیل این
کمیتــه ،از طریــق معاونــت اجتماعــی
وزارت بهداشــت در قالــب یــک تشــکل
مــردم نهــاد ،ارتبــاط بــا خانوادههــای

بیماران  SMAبه منظور منســجم شدن
راهکارهــای مناســب حمایتــی بــرای
کاهش مشــکالت این بیمــاران خواهیم
داشت.
شادنوش با بیان اینکه روشهای پیگیری
مختلفی بــرای درمان بیمــاری  SMAدر
دنیــا ،در حــال بررســی و پژوهش اســت،
افــزود :یکــی از روشهــا ،ســلول درمانی
اســت که در حــال حاضــر در کشــور ،این

روش بــه منظــور تبدیــل بــه یــک روش
درمانــی بــرای بیمــاری  ،SMAمراحــل
نهایــی خــود را طــی میکنــد و در همین
راســتا اســتادان مجربــی از دانشــگاه
علوم پزشــکی تهــران با اســتادان برخی
دانشگاههای علوم پزشکی کشور در حال
تکمیل بررسیهای این روش هستند که
نتایج خوبی را به ما اعالم کردهاند.
وی یکی دیگــر از روشهای موجود برای

کنتــرل بیمــاری  SMAدر دنیــا را روش
دارویــی بیــان کــرد و گفــت :ایــن روش
درمــان قطعــی ایــن بیمــاری محســوب
نمیشود و بهعنوان یک روش نگهدارنده
و تثبیتکننــده موقــت وضعیت موجود
بیماری اســت که از سال گذشته میالدی
در بعضــی از کشــورهای توســعه یافتــه
بدون حمایتهای بیمهای مورد استفاده
قرار گرفته است.

او بــه روش ژن درمانــی بــرای بیمــاری
 SMAدر دنیــا اشــاره کــرد و گفــت :ایــن
روش در دنیا در حال نهایی شــدن است
و در ســالهای آینــده بهعنــوان یکــی از
روشهای درمانی این بیماری اســتفاده
خواهــد شــد و چنانچــه ایــن روش ،وارد
عرصــه درمــان شــود ،پیشــرفت قابــل
توجهــی در خصــوص درمــان بیمــاری
 SMAاتفاق خواهد افتاد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفتوگو با «ایران» اعالم کرد:
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محدودیتهــا و تهدیــدات بینالمللی در
ماههــای اخیــر باعــث ایجاد جنــگ روانی
در جامعه و بیاعتمادی مردم نســبت به
تأمین اقالم مورد نیازشــان شــده است .در
میــان ابهامــات موجود بحث کمبــود دارو
بهعنوان یکــی از مهمترین موضوعاتی که
با جان مردم ارتباطی تنگاتنگ دارد بسیار
خودنمایــی میکند .آن طور که ســخنگوی
سازمان غذا و دارو میگوید ،برخالف تصور
مــردم شــرایط بــازار دارویــی در وضعیت
طبیعی اســت و تدابیر انجام شده توانسته
تأثیــر تحریمها و تهدیــدات بینالمللی را
در بازار دارو کمرنــگ کند.درواقع اقدامات
و تمهیدات اندیشیده شده در ماههای اخیر
و عملیاتی شــدن آنها باعث شده با وجود
تشدید تحریمها و اعمال تهدیدات جدید
اوضاع دارویی کشور از نظم و ثبات بیشتری
برخــوردار شــود بــه گونهای کــه پیشبینی
میشــود در پنــج مــاه آینــده  ،وضعیــت
داروییکشوربهوضعیتسفیدبرسد.دکتر
توگو بــا «ایران»
کیانــوش جهانپور در گف 
درباره اقدامات انجام شــده گفت :با شروع
تهدیــدات و جــدی شــدن محدودیتهــا
در نخســتین گام مســیرهای مــوازی
مبــادالت مالی ،تهیــه مواد اولیــه دارویی و
حتی محصول نهایی شناســایی شــد تا در
صــورت تهدیــد مســتقیم و غیرمســتقیم
تأمینکنندگان استفاده ازمسیرهای موازی
امکانپذیر باشــد .همزمان با پیگیریهای
انجــام شــده تعامــات الزم بــا نهادهــا و
ســازمانهای مربوطــه داخلــی صــورت
گرفــت .از ســوی دیگــر حداقــل  3و نیــم
میلیــارد دالر ،ارز تخصیــص یافتــه و البتــه
قطعیت یافته برای حــوزه دارو ،مواد اولیه
و تجهیزات پزشــکی در نظر گرفته شــد که
نزدیک به نیمی از آن تا پایان شــهریور ماه
تخصیصیافتهوعملیاتیشدهاست.همه
این مــوارد در کنــار مــراودات رضایتبخش
بــا شــرکتهای تأمینکننــده دارو و مــواد
اولیــه در اروپــا و جنوب شــرق آســیا باعث
شــده چشــماندازی مناســب از تأمین دارو
درکشــور مهیــا شــود.وی افــزود :از آنجایی
که هماهنگیهــای انجام شــده زمانبر بود
تأمین دارو و مواد اولیه در ماههای نخست
ســال با تأخیر و تعلل مواجه شــد و انتظار
اولیــه یعنــی تأمیــن بیــش از دو ســوم نیاز
یــک ســال و نیم کشــور و ذخیرهســازی آن
در  6ماهــه اول برآورده نشــد اما در نهایت
زمینــه و زیرســاختهای الزم برای مقابله
بــا تهدیدات بیشــتری که آغاز خواهد شــد
فراهــم آمد .لــذا انتظار مــیرود کــه از این
مســیر پرپیچ و خم به ســامت عبور کنیم
و حتــی در ماههــای پایانــی ســال شــاهد
برافراشــته شــدن پرچم ســفید برفراز بازار
دارویی کشــور باشیم.جهانپور در پاسخ به
ادعــای برخی از نمایندگان مجلس درباره
کمبود برخــی از داروها در کشــور میگوید:
هیچ کشوری نمیتواند ادعا کند که در بازار
دارویی کمبود ندارد .ما هم در 60سال اخیر
با کمبودهایی در بازار دارویی کشــور مواجه
بودهایــم .فهرســت کمبــود اقــام دارویی
کشور در بهترین روزها هیچ گاه کمتر از 25
تا  30قلم نبوده اســت و در هفتههای اخیر
هم این عدد گرچه نسبت به بهترین روزها
اضافــه شــده اما با بحــران دارویــی فاصله
زیــادی دارد و نمیتــوان گفت کــه ما دچار
بحــران دارویی هســتیم یا حتــی به بحران
دارویینزدیکهستیم.
افزایشقیمتدارومنطقیاست
ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو دربــاره
افزایــش قیمــت برخــی از داروهــا اظهــار
داشــت :هرســاله قیمت دارو در کمیسیون
قیمتگــذاری در ســازمان غــذا و دارو
براســاس فرمولهــای موجــود انجــام
میشود .امسال هم در ماههای اردیبهشت
و خــرداد ،قســمت اعظــم اقــام دارویــی
کشور در این کمیســیون قیمتگذاری شد.
ایــن افزایــش بهدلیــل افزایش قیمــت ارز
تخصیــص یافتــه از  3700تومان بــه 4200
تومان به طــور میانگین کمتــر از  10درصد
در نظرگرفته شد که حتی کمتر از نرخ تورم
ســال گذشــته بود.اما پس از قیمتگذاری
مقرر شــد ،ماشــینآالت ،مواد بستهبندی

و مــواد جانبی از ارز ســامانه نیما اســتفاده
کننــد که قیمت این ارز حداقــل دو برابر ارز
ترجیحی اســت .با احتســاب این هزینهها،
افزایــش قیمتــی در حــدود  12درصــد
خواهیم داشــت که البته در مــورد برخی از
داروهــای خارجــی بخصوص در مــواردی
کــه تولید مشــابه داخلــی آن آغاز شــده به
تقاضای شــرکت واردکننده کاهش قیمت
دارو داشــتهایم.وی در ادامه گفت :با وجود
افزایش قیمت بازهم قیمت دارو در کشور
ما بســیار پایینتر از کشــورهای دیگر است.
گرچه ایــن امر به کاهش فشــار هزینههای
درمان بر بیمار و دسترسی مطلوب و فراگیر
برای اقشار مختلف منجر شده اما توانسته
به معضل و آسیبی بهنام قاچاق معکوس
در کشــور دامن بزند .شــکاف قیمت میان
بازار دارویی کشــور و کشــورهای همجوار که
از نظر اقتصادی بسیار ضعیفتر از کشور ما
هستند در کنار کیفیت داروی ایرانی باعث
شــده بــا قاچــاق بســیاری از داروها بــه این
کشورهامواجهشویم.
ایجادناصرخسروییدرکنارداروخانهها
جهانپــور درباره بازار غیررســمی دارو
که ایــن روزهــا در کنــار برخــی داروخانهها
ایجاد شــده اســت افزود :بازار غیر رســمی
دارو در همه جای دنیا وجود دارد که شامل
داروهــای قاچــاق جعلــی و تقلبی اســت.
در ماههــای اخیر وضعیــت روانی و برخی
گمانهزنیهــا درباره کمبــود دارو در کشــور
باعث شــد برخــی افــراد منفعــت طلب،
ســودجو و فرصــت طلب بتوانند با رســوخ
در یکی از حلقههای زنجیره تأمین و توزیع
دارو ،برخــی از داروهای پرمصرف یا نایاب
را به ســمت بازار غیررســمی هدایت کنند.
برخــی از داروهــای موجــود در بازارهــای
غیررســمی ،قاچــاق هســتند و از مجــاری
غیرقانونی وارد شــدهاند .ایمنی و سالمت
ایــن داروهــا مــورد تردیــد اســت و به هیچ
وجه مصرف آن توصیه نمیشــود .بخشی
از آنها هم جعلی و تقلبی هستند و ممکن
اســت با شناســایی نیاز بیمار و تمایل بازار
بهصورت زیرزمینی تهیه شوند که نیروهای
امینتــی و ســازمانهای مربوطــه بهدنبــال
کشــف آن هســتند .اما بخشــی از ایــن بازار
غیر رســمی را داروهایی تشــکیل میدهند
کــه از زنجیــره تولید یا توزیع رســمی خارج
شــدهاند.وی بــا تأکید بــر اینکه نظــارت بر
تخلفات صورت گرفته در بازار غیر رسمی
دارو بــا بازرســیهای میدانی و نظارتهای
معمول و ســنتی امکان پذیر نیست اظهار
کــرد :باید شــیوههای نظارت ارتقــا یابد .در
شــرایط کنونی نظارت باید برپایــه فناوری
اطالعات بهصورت هوشمند باشد تا بتوان
مراحل گردش دارو از زمان تولید تا رسیدن
به دســت مصرفکننده واقعی را بررســی
کــرد .این امر با اســتفاده از ســامانه TTAC
امکانپذیــر اســت .در حال حاضــر حداقل
 300قلــم داروی گرانقیمت کــه البته تنها
 11درصد اقالم دارویی کشــور اســت تحت
پوشش این سامانه است اما برای دسترسی
به موفقیت این ســامانه باید توســعه پیدا
کنــد .بــرای تحقــق این امــر زیرســاختها
آمــاده شــده امــا هنــوز همــه داروخانههــا
همکاری الزم را انجام ندادهاند.سخنگوی
ســازمان غــذا و دارو بــرای پیشــگیری از
راهیابی داروهای بیمارســتانی به بازارهای
غیر رسمی گفت :پیشنهاد شده برای اینکه
بتوانیــم برخــی از اقــام بیمارســتانی را از
داروهای ســرپایی جداکنیم از بســتهبندی
خاص استفاده کنیم .دارویی که بستهبندی
بیمارســتانی دارد براحتــی قابــل پیگیــری
خواهــد بــود .وی تأکید کــرد :موضوعی که
در شرایط تحریم دقت بیشتری میطلبد،
توجــه مردم بــه اصالت کاالهای ســامت
محور بخصــوص دارو اســت .تهیــه دارو از
داروخانههای مجاز نه بازارهای غیر رسمی
و بررســی اصالــت آن از طریــق وارد کردن
شناســه اصالــت دارو در ســامانه پیامکــی
 20008822یــا در ســایت TTAC.IR
اقداماتی اســت که باید جدی گرفته شــود.
وی در پاسخ به این سؤال که واردکنندههای
دارو میتوانند ارز تخصیص یافته را صرف
واردات اقــام دیگر کنند یا توزیــع دارو را به
تأخیــر بیندازند گفت :هــر واردکنندهای که
برای تهیه دارو ارز گرفته باشد تنها میتواند
بــه اندازه مشــخص شــده دارو وارد کند و با

نظارتهای انجام شــده امکان نگهداری و
احتکار دارو نیز بسیار ناچیز است.
جهانپــور عنــوان کــرد :خوشــبختانه
بــا توجــه بــه خریدهایــی کــه انجــا م شــده
در مــورد عرضــه شــیر خشــک بــا کمترین
مشــکل مواجــه هســتیم بهطــوری کــه در
هفته گذشــته یک میلیون و دویســت هزار
قوطی شــیر خشــک رژیمی وارد بازار شــد.
اما این تعداد شیرخشــک کــه باید حداقل
طــی  2تــا  3ماه بفــروش میرســید ظرف
مــدت  4روز فروخته شــد .هرچند بخشــی
از ایــن موضــوع بهدلیــل نگرانــی از کمبود
شیرخشــک اســت امــا قســمتی از آن نیــز
بهدلیل پدیده قاچاق معکوس اســت.وی
تأکید کرد :با وجود اینکه بارها و بارها اعالم
کردهایم در مورد شیرخشــک حداقل برای

 10مــاه ذخیره اســتراتژیک داریم و قیمت
هم تغییــر نمیکند چراکه این محصول با
ارز  4200تومانی وارد شــده بازهم با پدیده
احتــکار خانگــی مواجــه میشــویم .البتــه
تهیه شیرخشــک از ســوی مــردم موضوع
نگرانکنندهای نیســت و این مسأله زمانی
نگرانکننده است که با قاچاق شیرخشک
به کشــورهای همجــوار مواجه میشــویم.
او افــزود :برای پیشــگیری از پدیــده قاچاق
معکــوس مجبوریــم بــه ســمت توزیــع
کنتــرل شــده گام برداریــم .واقعیــت ایــن
اســت که سهمیهبندی و توزیع کنترل شده
شیرخشک متابولیک و رژیمی و همچنین
شیرخشــکهای معمولــی بــه معنــای
کمبــود نیســت و تنها بــه این دلیــل انجام
میشود که به دست مصرفکننده واقعی

برســد .از ایــنرو شیرخشــکهای رژیمی و
متابولیــک ویــژه بیماریهای خــاص که از
گذشته سهمیهبندی بود ،مانند گذشته در
داروخانههــا عرضه میشــوند .برای ســایر
شیرخشــکها هم که بــا ارز یارانــهای تهیه
میشــوند ،بهدنبال ساز و کار مناسبی برای
توزیع خواهیم بود که در این راســتا ممکن
اســت مجبور به ســهمیهبندی آنها شویم.
وی درخصــوص ذخیــره دارویــی و مــواد
اولیــه نیز تصریح کرد :ذخیره مــواد اولیه و
داروها متفاوت اســت بخشــی از آنها برای
مــدت  6مــاه و برخی دیگر یک تا دو ســال
ذخیــره شــدهاند .امــا در مــواردی هــم این
موجودی کمتر از نیاز مصرف  4ماهه است
که با اقدامــات انجام شــده واردات آنها در
حــال انجــام اســت.او در ادامه با اشــاره به

وضعیت داروهای بیماران صعبالعالج
گفت :در حالت عادی سازمانهای بیمهگر
 70درصــد هزینه نســخه بیمار ســرپایی و
 90درصد هزینه بیمار بســتری را پرداخت
میکننــد .ایــن درحالــی اســت کــه وزارت
بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو بــا انعقاد
تفاهمنامــهای بــا ســازمانهای بیمهگــر و
پرداخــت مابهالتفــاوت به این ســازمانها
توانســتهاند شــرایطی را فراهــم کننــد کــه
داروی ایــن بیمــاران تــا  90و  95درصــد و
گاهی حتی  100درصد تحت پوشش بیمه
قرار بگیــرد.وی خاطرنشــان کــرد :هرچند
طبــق قانــون وزارت بهداشــت مکلــف به
حمایــت از داروی داخلــی اســت امــا در
مــواردی کــه با تشــخیص پزشــک معتمد
بیمــار مجبــور بــه اســتفاده از نمونههــای
خارجــی اســت بــا وجــود محدودیتهای
موجــود شــرایطی فراهــم شــده کــه بیمار
داروی خارجــی را بــا همان شــرایط داروی
داخلی دریافت کند.سخنگوی سازمان غذا
و دارو در پایــان اظهــار کــرد :بهدلیــل اینکه
توزیــع داروی بیمــاران خــاص بهصــورت
کنترل شده خواهد بود سعی میکنیم برای
رفاه این بیماران سهمیه برخی از داروهای
خاص را بــه داروخانههایی واگذار کنیم که
توســط بیمار انتخاب شــدهاند و شرکتها
نیز در این زمینه موظف هســتند تــا دارو را
به داروخانهای ارســال کنند که بیمــار آن را
انتخاب کرده است.

پدر جراحی ستون فقرات
درگذشت

دکتــر کیــوان مــزدا یکــی از برجســتهترین
جراحــان ســتون فقــرات دنیــا و رئیــس
بخــش ارتوپدی اطفــال بیمارســتان روبرت
دوبــره پاریــس یازدهــم مهــر  ۹۷چشــم از
جهان فروبســت .مــردی که بهدلیــل انجام
موفق ستون فقرات
جراحیهای ســنگین و ِ
در دنیا به پدر جراحی ستون فقرات شهرت
داشت .او از بزرگترین جراحان ارتوپدی در
دنیا ،نابغه جراحی ســتون فقــرات اطفال و
یکی از بنیانگذاران خیریه بینالمللی زنجیره امید ایران بود.بهگزارش«ایران» ،دکتر
مزدا در  ۳۱مرداد  ۱۳۲۸در شــهرآبادان به دنیا آمد و از  ۷ســالگی در فرانســه بزرگ
شد .او رشته پزشکی جراحی ارتوپدی و فلوشیپ جراحی ستون فقرات را در پاریس
آموخت و بهواســطه هوش و پشــتکار فوقالعادهاش از مشهورترین جراحان ستون
فقــرات دنیا شــد .تکنیک خاص و ابداعــی دکتر مزدا در اصالح انحرافهای ســتون
فقرات ،هماکنون در اکثر مراکز دنیا استفاده میشود و با این تکنیک منحصرب ه فرد
امکان عملهای پیچیده ســتون فقرات به وجود آمد.دکتر کیوان مزدا از سال ۱۳۸۶
فعالیــت خود را درمؤسســه زنجیره امید ایران آغاز کرد .هرســال  ۴بــار برای ویزیت
رایــگان کودکان بیبضاعت و با بیماریهای پیچیده به ایران میآمد و ســالی دو بار
با تیم خود برای عملهای جراحی به ایران ســفر میکرد و عملهای جراحی را در
بیمارســتانهای تابعه دانشگاه علوم پزشــکی تهران و بیمارستان موقوفه نورافشار
انجــام میداد .در طول این  ۱۱ســال ،در کنار فعالیــت درمانی ،فعالیتهای علمی
جراحان ستون
و آموزشــی دکتر مزدا با دانشــگاه علوم پزشکی تهران ادامه داشت و
ِ
فقرات زیادی بواسطه ایشان تربیت شدند.او معموالً در سکوت خبری و بدون هیاهو
با تیمش به ایران میآمدوکودکانبیبضاعتکشورراعملمیکردوبهکشورفرانسه
بازمیگشــت .در آخرین سفر خود به ایران در شــهریور  28 ،۹۷کودک توسط ایشان و
تیمشان تحت عمل جراحی قرار گرفتند.دکتر مزدا در هفته آخر شهریورماه سال۹۷
بعد از یک جلســه فشــرده کاری در پاریس ،دچار حمله قلبی شــد و به کما فرورفت
و در تاریخ  ۱۱مهرماه  ۹۷چشــم از جهان فروبســت.او در یکی از مصاحبههایش در
اواخر شهریور ماه زمانی که در بیمارستان نورافشار تهران ،عمل جراحی سنگینی را
انجــام داده بود ،درباره اقداماتش اینطور توضیح داد« :در طول ســال ،چهار نوبت
برای درمان مددجویان به تهران سفر میکنم ،در حدود  20نفر را در سفر اخیر عمل
کــردهام .هزینه درمان هم توســط یک انجــیاوی فعال در ایــران و همینطور یک
انجیاو در فرانســه پرداخت میشود ».این پزشــک داوطلب ادامه داد« :بسیاری از
تجهیزاتدرایرانفراهماستودرصورتنیازتعدادینیزباهزینههمانانجیاوها
وارد کشور میشود ».وی به مشکالت حوزه درمان در ایران اشاره کرد و گفت« :ایران
یک کشــور در حال توســعه اســت .متأســفانه زمان ورود بیمار برای درمان با تأخیر
صورت میگیرد .بیمه در ایران با کشورهای توسعهیافته بشدت متفاوت است».دکتر
مــزدا ادامه داد30« :ســال اســت که کار من این اســت ،فعالیت داوطلبــی جزئی از
زندگــیام اســت؛ برهانی برای توجیه آن نــدارم ،همانگونه که نفس میکشــم ،کار
داوطلبی میکنم ،به نظر شما نفس کشیدن دلیل میخواهد؟»دکتر مزدا در جایی
دیگرگفتهبود«:انسانهادرایندنیاباهمبرابرند،فرقینمیکند،سیاهپوستباشند
یا سفید پوست و حتی سرخ پوست ،هیچ کس با دیگری متفاوت نیست .مسیحی با
مسلمانهمهیکیاند.زبانفارسیمنشکستهاست،امامیتوانممستقیماًبابچهها
حرف بزنم.ایران کشور من هم هست ،حتی اگر 90درصد عمرم را در فرانسه گذرانده
باشم .وقتی بچهها را درمان میکنیم و نتیجه مثبت است ،احساس معمولی دارم،
اما وقتی درمان نمیشوند ،اذیت میشوم».

