گپوگفت

مهدی اسفندیار ،پژوهشگر و نویسنده حوزه سالمت مطرح کرد:

صنعت دارویی کشور گرفتار تعارض منافع شدید

گروه اجتماعی
ن کهصنعتدارویی
مهدیاسفندیار،پژوهشگرونویسندهحوزهسالمتبااشارهبهای 
مادچارتعارضمنافعشدیداست،درخصوصعدمباورپذیری گزارشهاوادعاهایمسئولین
ت گذاری،
ی گوید«:در اینصنعتتمامارکانتصمیم گیراعماز سیاس 
اینحوزهبه«رسالت»م 
اجرا ،تولید و غیره چرخههای وابسته به هم هستند و گزارشات و ادعاهای آنها را چندان
ن که ادعا میشود قیمت داروها بهصرفه نیست
نمیشود باور کرد .چرا؟ چون همزمان باای 
و شرکتها در حال ضرر هستند ،اسناد ،مدارک و اطالعات و شواهدی به دست میآید که
حکایت از این دارد که شرکتهای دارویی در حال توزیع آفرهای جنسی هستند .مثال به
ازای هر  5آنتیبیوتیک  6تا 3 ،تا 2 ،تا حتی یکی به یکی به خریدار پاداش میدهند .ا گر این
ی کهدر شرایطاوجتحریموورشکستگی
صنعتبهصرفنباشد،آفرهابایدبرداشتهشوددرحال 
ادعایی ،آفرها سر جای خود است .این یک مطلب است که باید بگوییم قرائن نشان میدهد
قیمتهای دارو در ایران نسبت به آن چیزی که تمام میشود قیمت مناسبی است .تجربه
ن که ادعا
ن که مسئولین وزارت بهداشت در ادوار مختلف باوجودای 
نشان داده با توجه به ای 
ی کردندمادربخشداروسهامدارنیستیمیااصطالحا کننده کاروذینفعنیستیمامادرنهایت
م 
در بخش سازمان غذا و دارو میدیدیم اینها دوباره سر از همان صنایع دارویی درمیآوردند
یا حتی در بخشهای نظارتی در قسمتهای مختلف و حساس کسانی که در حوزه سالمت
ی کنند به شکل عجیبی دوباره از صنعت دارو بهعنوان «بیزینس» کار سر درمیآورند و با
کار م 
توجه به شرایطی که کشور ما دارد و مسئولین در اداره حوزه سالمت تحت هیچ عنوان حاضر
نیستند از تجربه کشورهای دیگر در شفافیت و سامان دادن به بخش دارو استفاده کنند و در
اینوضعیت،طبیعتاقیمتداروهاافزایشپیداخواهد کردومردمبیپناهدر برابرسودجویی
عدهای قرار خواهند گرفت که هم رسانه دستشان است و هم پستهای سیاسی و اجرایی و
هم از سوی مجلس و بخشهای مختلف حمایت میشوند  .شما شک نکنید که خیلی زود
از بخشهای مختلف حا کمیت ،فریاد «وا اسفا صنعت دارو از دست رفت!» بلند میشود و
پشت آن موجی راه میافتد و قیمتهای جدید تحت پوشش صنعت بیمه درمیآید و صنعت
ن که قیمتهای جدید را پوشش بدهد اقدام به حذف خدماتش از مردم و تحت
بیمه برای ای 
ی کند و جالب است این قصه دقیقا زمانی دارد صدایش بلند میشود
پوشش قرار دادن دارو م 
که در بحث پزشکی ما دنبال این هستیم که تعرفهها را واقعی کنیم .لذا یکبار دیگر صنعت
دارویی که در همه این سالها به پشتوانه حمایتهای آقای دکتر نمکی و تیمش؛ بههرحال
ی گویم زیادهخواهی چرا که برای اثبات آن نیاز به مستند داریم اما به نظرم حقش را
من نم 
تمام و کمال و شاید بیشتر نیز دریافت کرده است ،موفق میشود با این مانورها جلوی واقعی
شدن تعرفه را بگیرد و خودش را پرزنت کند».
توقف قاچاق دارو تنها نیاز به اراده دارد
اسفندیار در پاسخ به این پرسش که به گفته عدهای حذف ارز برخی داروها میتواند به دلیل
قاچاق دارو به کشورهای همسایه باشد ،معتقد است مردم نباید به جرم عدم توانایی دولت
در کنترل قاچاق سرشان باقیمتهای باال بریده شود « :قاچاق را چه کسی انجام میدهد؟
آدمهایش کامال مشخص است .آیا سیستمهای نظارتی نمیتوانند بفهمند چند کانتینر دارو
دارد از مرز میرود؟ من معتقد هستم در بحث دارو باید به مردم یارانه داد .بهخصوص با این
گرانی وحشتنا کی که در این سالها ایجاد شده و اقتصاد مردم فلج شده است و بهخصوص
بازنشستهها به وضعیتی افتادهاند که واقعا رقتبار است ،حداقل کاری که دولت و مجلس
میتواند انجام دهد این است که این سوبسیدها را بدهد و چنانچه نمیخواهد بدهد حداقل
ی کنمبهجرمناتوانی
بایدیارانهعمومیرا3تا4برابربکند کهمردمبتواننددوامبیاورند.منفکرم 
دولت در کنترل قاچاق ارز ما وظیفه نداریم سر مردم را ببریم .االن سالهاست که این سیاست
ی گویند نمیتوانیم قاچاق سوخت را کنترل کنیم ،قیمت سوخت را باال
دارد انجام میشود .م 
ن که نگاه
میبرند .قاچاق دارو را نمیتوانیم کنترل کنیم ،قیمت دارو را باال میبرند .بدون ای 
کنندبرایمردمواقتصادآنهاچهاتفاقیخواهدافتاد.خبا گردولتنمیتوانداینهارا کنترل
کند مشروعیت خودش زیر سؤال است .دیگر دست از مالیات گرفتن از مردم و وضع قوانین هم
باید بردارد .معنا ندارد که دولت در انجام وظایف حا کمیتی خود ناتوان باشد و سر مردم را ببرد.
ن که متوقف شود نیاز به اراده دارد و تمام» .
قاچاق دارو برای ای 
حذف ارز داروهای خارجی با مشابه خارجی از سه منظر
وی حذف ارز از داروهای خارجی با مشابه داخلی را در سه گروه دستهبندی کرده و میافزاید:
«یکنوعآن،ایناست کهمثالیکداروییمربوطبهشیمیدرمانیاست.نوعخوبوبرندخیلی
عالی خارجی آن از قبل در شرکتهای دارویی تأمین شده و شرکتهای بیمه نیز آن را پوشش
میدهند ،خب من ندیدم ارز این مدل از داروها را بخواهند قطع کنند و در خصوص داروهای
بیماریهای مزمن بررسیها نشان میدهد ،اختالف مشابه خارجی با نوع ایرانی آن به لحاظ
کیفیت بسیار زیاد است .به نظر من قطع ارز آنها یک جنایت است و نباید اجازه داد هزینههای
کمرشکن بر مردم تحمیل شود،اما یکسری داروها ست که من پزشک با یک شرکتی از آنسوی
آبها یا همین داخل قرارداد بستهام که داروی آنها را تحت پوشش قرار دهم و آن برند خاص از
ی که در
دارو را در نسخه بنویسم .اینجا حا کمیت باید با این سودجویان برخورد کند ،اما ازآنجای 
کشور ما شفافیت بر درآمد وجود ندارد و حوزه سالمت تحت عنوان قدیسپروری و تقدسمآبی
از نظارت کامال خارج شده و به خود ارجاعی رسیده است و با تخلفاتی که خیلیهایشان در دنیا
جرم هستند برخورد نمیشود ،بسیاری از مردم از این منظر آسیب میبینند ،اما نوع سومی
هم وجود دارد .امروز به نظر میرسد وارد کردن نوع خارجی برخی داروها دیگر معنا ندارد.
کیفیت تولید داخلی بخش عمدهای از داروها واقعا تأیید شده است و در این شرایط تحریمها
به نظرم عاقالنه هم نیست که وارد شوند .مثال اسویکسی که در داخل میزنیم خیلی ارتباط
معناداری با مشابه فرانسویاش که در کشور ما در عبیدی بستهبندی میشود ندارد و بسیاری
از بیماران از نوع داخلیاش راضی هستند .این باید علمی بحث شود .پس سه دسته شد یکی
سودجویی پزشکان ،دوم داروهایی که مربوط به بیماریهای مزمن است و ما واقعا کیفیت
ن که بله کیفیت داروهایمان خوب است و ما باید
مناسبی در داخل نداریم و یکی هم بحث ای 
از تولید داخلیمان حمایت کنیم».
ی گری دلیل افزایش قیمت داروهای ایرانی
الب 
این پژوهشگر حوزه سالمت معتقد است برای افزایش قیمت داروی ایرانی هیچ توجیهی بهجز
ت گذار و ناظر و مجری عمال در کشور ما یکی
ی گری وجود ندارد« :به نظرم قیمت گذار و سیاس 
الب 
هستند و قابلباور نیست غیرازاین هم باشد .سیستم نظام سالمت ما مطلقا منافع حا کمیت و
مردمراپوششنمیدهدواصنافچهپزشکی،چهدندانپزشکی،چهپیراپزشکیوچهدارودر
رتبه اول برای کسب منفعت هستند و ا گر چیزی باقی ماند تقدیم مردم و حا کمیت میشود».
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گروه اجتماعی

زهره سادات موسوی /روزنامهنگار
گرانی دارو از آن سوژههای همیشگی است
چ گاهنخنمانمیشودومکانیزمناکارآمد
کههی 
نظام قیمت گذاری در کشور را میتوان
دلیل گرانی بسیاری از داروهای وارداتی
ی گویندعلتاینموضوع،
دانست.برخیم 
تغییرارزبرخیداروهااز ترجیحیبهنیمایی
از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و
دارو است و ناصر ریاحی ،رئیس اتحادیه
ی کند:ارزنیمایی
واردکنندگاندارو،تأ کیدم 
نسبت به ارز ترجیحی چهار برابر است پس
طبیعتادارو گرانمیشود.اینماجراراباید
از سوی بیمه حل کرد و بودجه بیشتری به
بیمه اختصاص داد تا آنچه بیمار از جیب
خود میپردازد ،یا کمتر باشد یا حداقل
تغییرنکند.مارجینواردکنندها کنونبرای
داروهای باالی  100هزار تومان حدود  6یا
هفتدرصداست.بنابراین گرانیداروهیچ
ارتباطی به واردکنندگان ندارد.
حذف ارز دولتی دارو؛ خوب یا بد؟
ی گویند حذف ارز دولتی دارو
کارشناسان م 
که در سال  99اتفاق افتاد میتواند منجر به
شکسته شدن مقاومتها در نر خ گذاری
منطقی شود که به سبب آن نرخ فروش
دارو منطقی شده و سود ریالی شرکتهای
دارویی افزایش پیدا خواهد کرد .امیر
حکمت ،کارشناس صنعت دارو ضمن
بیشتر دانستن مزایای حذف ارز دولتی
دارو از معایب آن ،معتقد است :حذف ارز
دولتی دارو و به دنبال آن افزایش قیمت
دارو ممکن است « صادرات غیررسمی و
اصطالحا چمدانی دارو را کاهش داده و از
ن که
تقاضای دارو در بازار بکاهد .ضمن ای 
مصرف دارو در داخل کشور هم منطقیتر
شده و اتالف دارو در منازل کاهش خواهد
یافت .این شرایط ،حجم فروش داروهایی
را تحت تأثیر قرار خواهد داد .البته در این
صورت،داروهایی کهبرندمعتبرتریدارند،از
اقبالبیشتریبرایفروشبرخوردارخواهند
بود .همچنین در صورت افزایش قیمت
دارو بعد از حذف ارز دولتی دارو ،احتماال
دوره وصول مطالبات داروسازان از بیمهها
و بیمارستانها را افزایش خواهد داد ،مگر
آنکهسازوکاریبرایبیمههاتعیینشود که
بارمالیبردوشبیمهها،موجبضعفآنها
در پرداخت سهمشان نشود .البته در حال
حاضر ا کثر داروهایی که مشمول حذف ارز
دولتی شدهاند ،جزء داروهای لیست بیمه
نبوده و در این مرحله ،حذف ارز دولتی
مکملها و داروهای  OTCتأثیری بر دوره
وصول مطالبات داروسازان ندارد».
سختگیری سازمان غذا و دارو تنها
برای قیمت داروهای تولیدی
ازطرفیدروا کنشبهاظهاراتواردکنندگان
ی گویندوارداتداروهایخارجی
دارو کهم 
که مشابه داخلی دارند قطعشده است،
واعظ مهدوی ،رئیس انجمن اقتصاد
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دوای گرانی دارو
«رسالت» دالیل و تبعات افزایش قیمت دارو   را  بررسی میکند

دارورادرسبدخانوارخودتاببیاورند.عدهای
براینباورند کهارزداروبایدحذفومبلغآن
بهبیمههاانتقالیابدتاآنهابتواننددرصد
بیشتری از هزینهها را تقبل کنند .از طرفی
بیمهها باید تمام داروها را تحت پوشش
قرار دهند و در این موضوع پای اماوا گرها و
حذف و تبصرهها در میان نباشد.
چرا بیمهها تمام داروها را پوشش
نمیدهند؟
سیدحسینبهشتیان،نایبرئیسکمیسیون
سالمت و بهداشت شورای عالی استانها
با مهم خواندن بحث دارو و نقش مهم آن
ی گوید « :در
در سبد سالمت به «رسالت» م 
مورد داروهایی که با برند کارخانه تولید
میشود و ما به آن برندینگ می گوییم یا
داروهایی کهتحتلیسانساند،نزدیکبه
 7تا  8ماه است که بحثهایی را داشتهایم
و حتی به وزیر بهداشت و معاون وزیر نامه
نوشتیم و از آنها در مورد اتفاقاتی که در
ت گذاری میافتد توضیح
بحث دارو و قیم 
خواستیم،هرچندجوابیدریافتنکردیم.
ن که ما یک بحث کمی و قیمتی و
ضمن ای 
یکبحث کیفیتیداریم.بهعنوانمثالمن
بهعنوانیکداروسازو کارشناسنظرماین
است کهچنانچهمارویمحصولیاسمدارو
ی گذاریمنبایدآنهارابیمهایوغیربیمهای
م 
کنیم.مثالا کثرداروهایتقویتیبهاستثنای
دو ،سه قلم ،جزء بیمه نیستند و با توجه
به این که  95درصد مردم بیمه هستند
خب اینیک ضرر است .شما نزد دکتر که

ی گذارم1000تومان،یکیدیگرآنراباجنس
م 
ی کند.بیمه،آن
دیگریبا800تومانتولیدم 
 1000تومانی را قبول ندارد و می گوید آن
 800تومانی را باید قیمت بزنید .خب این
ی گذارد.باز
خودشرویسالمتنیزتأثیرم 
من یک مثال دیگر بزنم که شاید خندهدار
هم باشد مثال  adult coldهمانطور که از
اسمش معلوم است قرصی است که برای
سرماخوردگیبزرگساالناستفادهمیشود.
جالب است بدانید بیمه ،سرماخوردگی
ی کند.
بزرگساالن را باالی  12سال قبول نم 
این مسائل باعث میشود هزینههای
نسخهباال برود .بیمار نسخهرابهداروخانه
ی گوینداینیکیرابیمهقبول
میبردوآنجام 
ی کند،اینتقویتیاست،اینارزانترش
نم 
ی کند ،این خارجی است و غیره و
را قبول م 
درنهایتنسخهدستمریضبهقولمعروف
شیریبییالودموشکماست.درواقعتمام
آنچه که وظیفه دولت است کنار گذاشته
شده تا بیمهها ضرر نکنند اما خب مردم
چه میشوند؟»
عدم شفافیت در حوزه داروهای
تحت لیسانس و برندینگ
وی در ادامه به موضوع ارز برداشتهشده
از داروهای خارجی دارای مشابه داخلی،
برندینگ و گرانی ناشی از آن و همچنین به
عدم شفافیت در موضوع تولید داروهای
تحت لیسانس اشار ه کرده و عنوان میدارد:
« در مورد داروهای تقویتی خارجی که کال ارز
را برداشتند و باعث شد قیمت آنها نا گهان

تلنگر

وقتیبخشخصوصیبرایوارداتواکسنپولیدستبهکارمیشود

ناتوانی دولت در تأمین واکسن!

گروه اجتماعی
دولتبرایوارداتوا کسنبهبخشخصوصیچراغسبزنشاندادهتااززیربارمسئولیت
خودفرار کند.ا گرچهرئیسجمهور تأ کیددارد،وا کسن کرونابرای کلملترایگانخواهدبود
اما این تصمیم به گفته رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به رانتخواری و سوءاستفادههای
کالندر خرید،فساددر حملونگهداریونیزشبههدر کیفیتوا کسنخریداریشدهاز سوی
بخشخصوصیمیانجامدوعلیرغمهشدارهایی کهدادهمیشود،ظاهرامر غرئیسدولت
ن گونه مصمم تأ کید کرده« ،بانک مرکزی غیر از وا کسنهایی که تا کنون
یکپا دارد که ای 
خریده شده  ۱۰۰میلیون دالر اضافه هم روی میز گذاشته است».
حسن روحانی در مورد نحوه تأمین خصوصی وا کسن توضیح داده که بخش خصوصی دو
ن که برای فروش
ن که برای دولت با ارز  ۴۲۰۰تومانی وا کسن وارد کند،و دوم ای 
راه دارد؛ یکی ای 
آزاد با ارز نیمایی به واردات اقدام کند.
اوتصریح کردهاست،مردمهمآزادهستند کهازوا کسنخصوصیاستفاده کنند،امادرهرحال
وا کسیناسیون عمومی هم انجام خواهد شد .به هر روی ما نخستین کشوری هستیم که
چنین تصمیمی گرفتهایم و آنان که به دنبال تزریق زودتر از موعد هستند ،باید بهایش را
بپردازند .موضوعی که انتقادات مینو محرز از اعضای کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا
را برانگیخته و گفته ،هیچ کشوری در دنیا وا کسن را به مردم نفروخته است .او ا گرچه تأ کید
ی گوید ،نباید به مردم فروخته شود و ا گر وا کسن پولی در
دارد ،وا کسن در دنیا کم است اما م 
ی کنیم ،زیرا
ی کفایتی در جهان را کسب م 
ایران اجرایی شود ،در جهان رتبه اول این امر و ب 
تا کنون هیچ کشوری در دنیا وا کسن را به مردم نفروخته است.
محرز این سؤال را پرسیده که چرا باید پولدارهای عجول همیشه در اول صف باشند و قشر
کمدرآمد در ته صف اولویت و بیان کرده ،اتفاقا این روزها افراد کمدرآمد به دلیل تردد با مترو
بیشتردر معرضخطرقرار دارند،ولیایننقدهاراهبهجایینبردهواتاقبازرگانیتهرانقیمت
وا کسن را تا  ۲۵۰هزار تومان اعالم کرده است.
ناصر ریاحی ،نایبرئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران ،روز سهشنبه
 ۳۱فروردینماه گفته قیمت وا کسنهای وارداتی کرونا که توسط بخش خصوصی تأمین
میشود ۲۰۰« ،تا  ۲۵۰هزار تومان» خواهد بود.
ریاحی اشاره کرده تا کنون سه شرکت خصوصی برای واردات وا کسن کرونا از وزارت بهداشت
مجوز گرفتهاند.
طی روزهای گذشته مقامهای ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت سخنان متناقضی
درباره پولی یا رایگانبودن وا کسنهای خارجی داشتهاند.
علیرضا رئیسی ،سخنگوی ستاد مقابله با کرونا ،نخستین مقام وزارت بهداشت و درمان
بود که روز یکشنبه  ۲۹فروردینماه در ارتباط با وا کسیناسیون اعالم کرد کسانی که
نمیخواهند منتظر نوبت خود برای تزریق بمانند ،میتوانند با «پرداخت هزینه» زودتر
وا کسن را دریافت کنند.
اینمعاونوزارتبهداشتدر اینزمینه گفت«:طبقسیاستهایاعالمشده ،همهمردمتاپایان
سالرایگانوا کسینهخواهندشد ،اماا گرنوبتفردیبرایدریافتوا کسندرسندملیوا کسیناسیون
بهعنوان نمونه آذرماه است  ،میتواند با پرداخت هزینه زودتر این وا کسن را دریافت کند».
همزمان با او سخنگوی جمعیت هاللاحمر هم اعالم کرده بود که اقدام به واردات وا کسن خارجی
خواهد کرد ،اما این وا کسنها رایگان نخواهد بود.
اماپساز سخنانسخنگویستادمقابلهبا کرون ا کیانوشجهانپور،رئیسمرکزروابطعمومیوزارت
بهداشت،پولیشدنوا کسیناسیونرارد کردو گفت «:هروا کسنمجازی کهوارد کشورشود،توسط
وزارت بهداشت خریداریشده و بهصورت رایگان به مردم تزریق خواهد شد».
بااینحالازسویدیگرحیدرمحمدی،مدیرکلدارووموادتحت کنترلسازمانغذاودارویوزارت
ت هم در یک گفتوگوی رادیویی گفته است احتماال وا کسن برای شهروندان بدون
بهداش 
اولویت « ۳۰۰هزار تومان» هزینه خواهد داشت.

سالمت ایران این ادعا را کذب دانسته
و معتقد است « گلوی تولید را فشردند و
افسار واردات را رها کردند درنتیجه قیمت
وارداتیها دائما در حال افزایش است و
قیمت داروهای داخلی فریز شده است».
وی مکانیزم نا کارآمد نظام قیمت گذاری
دارو در کشور را دلیل ارزان بودن داروهای
داخلی و گرانی بسیار داروهای وارداتی
ی گوید « :در سال  90نرخ
عنوان میدارد و م 
ارز  1000تومان بوده و میانگین نرخ مؤثر ارز
برایتأمیندارو10هزار تومانتماممیشود
ن کهمیانگینتغییرداروهایداخل
حالای 
 60درصد است .چطور ممکن است نرخ ارز
بیشاز10هزاردرصدافزایشپیدا کردهباشد
اما قیمت دارو فقط  60درصد افزایش پیدا
کند؟ ا کنون بیشتر بخشهای صنعت دارو
در حال ورشکستگی هستند .علت آنهم
این است که کمیسیون ماده  20که باید
قیمت را بر اساس قیمت تمامشده اعالم
کند این کار را فقط برای داروهای وارداتی
انجام میدهند .چرا سازمان غذا و دارو
که آنقدر درباره قیمت داروهای تولیدی
ی کند درباره قیمت داروهای
سختگیری م 
وارداتیسا کتاستواجازهمیدهددارویی
که با ارز ترجیحی واردشده باقیمت نیمایی
فروخته شود؟»
ازهمهاینها کهبگذریمبهمردموجیبشان
میرسیم.جیبهایی کهدرجریانفشارهای
اقتصادی چند سال اخیر آنقدر تنگ و
کوچکشدهاند کهدیگرنمیتوانندافزایش

میروید هر چیزی که برایتان بنویسد حتما
در آن تقویتی است و همین قیمت نسخه
را باال میبرد و بر روی بیمار و خانواری که
میخواهد از آن استفاده کند فشار میآید.
اینیک بحث کیفیتی است .یا در بحث
کرونا ،یکی از مواردی که برای پیشگیری و
درمان کرونا می گفتند ،داروهای تقویتی
بود .خب بیمار کرونایی میخواهد دارو را
از داروخانه بگیرد یا در بیمارستان بستری
ی کند.این
چ کدامرابیمهقبولنم 
استوهی 
خود با اصل مقابله با کرونا و برخی از انواع
بیماریهامغایرتدارد.سؤالایناست که
ی کند؟
وزارت بهداشت دقیقا دارد چکار م 
اینیکیازاساسیترینخواستههایماست
کهچراداروهایتقویتیجزءبیمهنیستندو
میتوانندهزینهیکنسخهرابسیارباال ببرند.
در حال حاضر قیمت یک بسته دهتایی
قرص کلسیمبین20تا30هزار توماناست.
یعنی ا گر فردی روزی یکدانه از این قرص
مصرف کند،درواقعداردروزی2هزارتومان
ی کند .در بحث
کلسیم جوشان استفاده م 
کیفیتی یکی دیگر از مسائلی که وجود دارد
این است که بیمه ارزانترین دارو را قبول
می کند .خودشان یک قیمتی را تعیین
ی کنند.
ی کنندودیگرباالترازآنراقبولنم 
م 
این نیز مشکلی برای تولیدکننده است
ی گوید داروخانه ارزانتر را میخرد
چرا که م 
و لذا دراینبین رقابت بسیار کم میشود.
ی کنم
ی گویدمن کلیهزینهم 
تولیدکنندهم 
ی کنم ،قیمت
بهترین جنس را استفاده م 

چندبرابرشود.مثالآمار داریمدارویتقویتی
خارجی کهمشتریخودشراداشتنا گهان
 4تا  5برابر گران شده است .برخی از داروها
که جنبه درمانی دارند و اثباتشده است نیز
چند برابر شدند .بهعنوانمثال ما دارویی
به نام متفورمین داریم که با اسم تجاری
گلوگوفاژ در ایران توسط شرکت ا کتوور دارد
تولید میشود .با توجه به این که ارز را از
آن گرفتند نا گهان قیمت گلوگوفاژ که مثال
 1000تومان بود 5000 ،تومان شد .یعنی 5
برابر .دارویی که به نسبت مصرف زیادی
هم داشت و افرادی که دچار بیماری دیابت
ی گفتند
هستندبسیاربهآناعتقادداشتندوم 
داروی خوبی است .ا کنون نیز چون به این
گلوگوفاژ عادت کردهاند مجبورند استفاده
کنند .همین اتفاق در مورد پالویکس افتاد.
اینداروبرایمشکالتقلبیاستفادهمیشود
کهحدود57هزارتومانبود،نا گهانشدحدود
 160هزار تومان و این قیمت ا کنون به حدود
 340هزار تومان رسیده است .یعنی ا گر
50تومانرامعیاربگذاریمتا300تومان،میشود
ی کهنمیتوانیمبگوییم
حدود6برابر.درصورت 
ارز نیمایی به آن میزان باال رفته است .ما در
بحثپالویکسنامهایهمبهوزیرنوشتیمو
به همراه ضمیمه فا کتور روز ،مبنای قیمتی
ن که چرا نا گهان چنین افزایش
این دارو و ای 
چ کس
قیمتیداشتهاستراجویاشدیم.هی 
جوابمارانداد.همینپالویکسدرهندبا700
توماندارددستهندیهامیرسد.درترکیه
کهاقتصادشبسیارآزادترازماستحدود160

سید حسین بهشتیان:
ارز  4200تومانی را برای آن وسیلهای که
دارد آن دارو را تولید میکند میدهید ،اما
برای مواد همراه دارو که سوبسیدی داده
نمیشود ،لذا تولیدکننده مجبور است
دارو را گران کند
دولت دارد بهنوعی دست در جیب مردم
و کارخانهداران نیز میکند .میگوید فالن
چیز را آزاد حساب کنیم ،آنیکی را تحت
برندینگ کنیم
ا گر وزارت بهداشت به بحث برندینگ و
تولیدکننده ایرانی احترام بگذارد و بیمهها
و کارخانههاراقوی کندوقیمتواقعیدارو
اتفاقبیفتدبهمراتبشرایطبهتریراتجربه
خواهیم کرد
هزار توماناست.مناز هلندتحتلیسانس
قیمت گرفتم ،جعبه  28تایی اش حدود
 200هزار تومان درآمد .اصل این شرکت
فرانسوی است .در مورد همین پالویکس ما
یک برند ایرانی مشابه داریم که به آن افتخار
ُ
ی کنیم به نام اسویکس که در حال حاضر
م 
جعبه  30تایی اش  45هزار تومان است.
همیندارویاسویکس،تحتلیسانسشرکت
داروسازی سانوفی فرانسه با برند پالویکس
سانوفی،دارددرایرانتولیدمیشودوقیمتش
330هزارتومانیعنیچیزیحدود8برابرنمونه
ایرانیاش است .برندینگ و تحتلیسانس
تولید کردن در دنیا ،معروف است و ما
نمی گوییم این کار را نکنیم اما بههرحال
باید این مسئله در حوزه دارو شفاف شود.
دربحثتحتلیسانسهاشفافیت کماست
و باید بدانیم دقیقا چه اتفاقی دارد میافتد.
لذاهمانطور کهپیشتر گفتمدرزمینه کیفی،
ی کنندو
بیمههابسیاریاز داروهاراقبولنم 
سبدخانواردارد گرانمیشود.یکیهمهمین
ت گذاریبرچه
بحثهای کمیاست کهقیم 
ی گیرد» .
اساسی صورت م 
ظاهرسازیوزارتبهداشت،داروخانهها
را به ورشکستگی کشانده است
بهشتیان ،گریزی هم به بالیی که وزارت
بهداشتبرسرداروخانههاآوردهوباعثشده
استبسیاریازآنهابهسمتورشکستگی
ی گوید«:بهعنوانمثال
پیشبروند،میزندوم 
ا گرقرصاستامینوفنباقیمت1000تومانبه
ف کنندهمیرسید 750،تومان
دستمصر 
قیمتی بود که به داروخانهها داده میشد.
دولت برای این که آن را گران نکند آمد و
اینطرف را گران کرد یعنی قبال به داروخانه
 750تومان میداد االن  900تا  920تومان
میدهد.حتیداروهاییداریم کهزیر5درصد
برای داروخانهها سود دارند .این خودش
تبدیلبهمعضلیشدهاستودرواقعدست
کردندولتدر جیبداروخانهداراناست.
من فکر می کنم اینها دارند ظاهرسازی
می کنند یعنی میخواهند به هر قیمتی
شده بگویند چیزی گران نشده است ،اما
واقعیتایناستزمانی کهتأمیناجتماعی
گران میشود ،حقوق کارگر و فالن و بهمان
گران میشود ،کارخانه مجبور است جنس
خود را گران کند و چارهای ندارد .شما ارز
4200تومانیرابرایآنوسیلهای کهداردآن
ی کندمیدهید،امابرایمواد
داروراتولیدم 
همراه دارو که سوبسیدی داده نمیشود.
لذا تولیدکننده مجبور است دارویش را
گران کند .دولت دارد بهنوعی دست در
جیب مردم و کارخانهداران نیز می کند.
می گوید فالن چیز را آزاد حساب کنیم،

آنیکی را تحت برندینگ کنیم ،ا گر کسی
میخواهد پالویکس استفاده کند و جنس
خوب میخواهد پول خوب بدهد .دارو در
همهجایدنیااستراتژیکاستامادر کشور
ما وارد یک بازیهایی شده است .در بحث
قلمهایانسولینما کما کانمشکلداریمو
درداروخانههانیست.ازآنطرفدرخصوص
قیمتش نیز مشکلداریم .خب این دارو
االن حدود  35تومان است ،حال براساس
نوع قلم دارو ،این عدد کمی باال و پایین
میشود .دولت حدود  5 ،4ماه پیش آمد
با  19هزار تومان این انسولین را توزیع کرد.
خب  35هزار تومان تا  19هزار تومان کجا؟
در شرایطی که همهچیز گران شده است
چطور میشود شما که  8 ،7سال دارید
با  35هزار تومان توزیع می کنید نا گهان
میتوانید با  19هزار تومان توزیع کنید؟ آن
قیمت را از کجا آوردید؟ اینیکی را از کجا
آوردید؟ حتی معاون وزیر آمد و گفت ما
این را میتوانیم زیر  15هزار تومان دست
مردمبدهیم .ا کنونمیبینیمحتیهمان
 35هزارتومانی نیز دست مردم نیست و
دارند دنبالش میدوند .اینها مسائلی
است که باید در خصوص آنها شفافیت
صورت بگیرد .راحت به مردم بگوییم چه
مشکالتی داریم .بحث قاچاق معکوس
وجود دارد .زمانی که قیمت یک دارو در
ایرانبسیارارزاناست،قطعاقاچاقسودآور
است .در بحث شیر خشکها و داروهای
خارجی و داروهایی که سوبسید میدهیم
ما این مشکل راداریم .چنانچه گذرتان به
داروخانهبیفتد،نسخهتانزیر100تا150هزار
توماننمیشودواینموضوعسبدخانوار را
برای خانواری که حداقل  4تا  5نفر هستند
بسیار گران کرده است».
جهش قیمت داروهای ایرانی در
یکسال گذشته
این پزشک داروساز با اشاره به این که در
یکسال گذشته داروهای ایرانی حدود
 30تا  50درصد افزایش قیمت داشته است،
این گرانی را با توجه به تورم بازار چندان زیاد
نمیداند اما معتقد است نسبت به چند
سال گذشته که گرانی حدود  5تا  10درصد
بود ،قیمتها جهش زیادی داشتهاند « :در
ف کننده
مورد برخی از داروها ،قیمت مصر 
باال نرفتهاستبلکهقیمتی کهبهداروخانهها
ارائهمیشود گرانشدهاستودرواقعحاشیه
سودداروخانههارا کم کردهاندب ه گونهای که
بسیاری از داروها سود  6 ،5و  7درصد برای
داروخانهدارد.ازطرفیدرمقایسهباداروهای
خارجیوداروهایتحتلیسانسی کهداشتند
توزیعمیکردندداروهایایرانیچندان گران
نشد .البته من این را با توجه به تورمی که
ی کنم وگرنه من یادم
در بازار است عرض م 
میآید سالهای قبل که دارو گران میشد،
این افزایش قیمت در حد  5یا  10درصد بود.
نسبتبهآنزمانهابله،داروبسیار گرانشد
یعنینا گهانجهشداشتامانسبتبهبقیه
اقالم موجود در بازار خب نه ،اینجور نیست
ن که
و آنقدری گران نشده است .ضمن ای 
عرض کردم بازیهایی که بیمهها دارند سر
بیم ه گزارانشاندرمیآورندزیادشدهاست.
ی کنند،
بیمهها بسیاری از برندها را قبول نم 
داروهای تقویتی تقریبا ا کثرشان جزء بیمه
نیستندیابیمههامد کردهاند کهتعداداقالم
نباید از یکسری بیشتر شود .اینها مسائلی
است که فشار را بر روی بیمهشده گذاشته
ن که
استوباعثشدهمواردیرخدهدمثلای 
پزشکدرصفحهدومدفترچهدارومینویسد
ی گوید
یادر برگهجدا گانهمینویسدوغیره.م 
ن که االن
ی کند .وگرنه ای 
خب بیمه قبول نم 
دولت بگوید من دارو را تنها در حد یکدهم
و یکپنجم آن تورم حا کم بر بازار آزاد ،گران
کردماینراشایدراستبگویدامااتفاقاتی که
در کنارشافتادهباعثشدهاستنتیجهاش
بشودیکنسخه گرانقیمتبرایبیمهشدهای
ی گیرد».
که دارویش را از داروخانه م 
پرداخت یارانه دارو به بیمهها
نایبرئیس کمیسیون سالمت و بهداشت

شورایعالیاستانهاطرفدار ارائهسوبسید
به بیمهشده بهجای دارو است و دالیل این
طرفداریخودراچنیناظهارمیدارد«:شاید
ی گویندبهجای
20سالاینبحثهاست کهم 
ن کهبهداروسوبسیدبدهیمبهبیمهشده
ای 
بدهید یعنی توان بیمههایمان را باال ببریم.
در حال حاضر بیمههای سرپایی  70به 30
هستندیعنی70درصدهزینهرابیمهمیدهد
و 30درصد را خود بیمه شونده .البته داروها
ی کنند،برخیداروهاراتا100درصدش
فرقم 
را بیمه میدهد اما در سرپاییها ا کثر داروها
70به30هستند.درنسخبیمارستانیبازاین
90به10استیعنی90درصدرابیمهمیدهد،
 10درصد را بیمه شونده و البته برخی موارد تا
 100هم میرود .من خودم طرفدار این بحث
ن که سوبسید را
ی گویم بهجای ای 
هستم و م 
بدهیمبهدارویی کهداریمارز4200تومانیبه
آنمیدهیماینرابدهیمبهبیمهها.بگوییم
آقای بیمه شما اوال باید صد درصد داروها را
بیمه کنی و آن چیزی که فارما کوپه دارویی
ایران است و وزارت بهداشت بهعنوان دارو
قبول دارد جزء داروها باشد و دیگر نگویی
این تقویتی است و این فالن است و آن
ی گیرد.
بهمان است و بیمه به آن تعلق نم 
ن که نرخ  70به  30را  95به  5کنید،
دوم ای 
زیرا هرقدر دارو گران شود آن  30درصد سهم
بیمهشوندهنیزباال میرود.دراینجابگذارید
یک پرانتز بازکنم .اولین کار دولت در وزارت
ت کار کردن مؤسسات
بهداشت برای درس 
زیر نظرش این است که نظارت کافی داشته
باشد.چنانچهنظارتباشد،پزشکنمیآید
10تا  12 Bبنویسد ،چیزی که نیاز نیست .از او
باید توضیح خواسته شود که چرا برای بیمار
10تانوشتی؟آیاواقعانیازداشت؟ایننظارت
ن کهبگویدمننظارت
نیستودولتبهجایای 
ی کنمتانسخههامنطقیباشد،
خودرازیادم 
ی گوید
ی کند و م 
میآید این قسمت را پا ک م 
چون مثال داروی تقویتی برای بیمار سودی
ی کنم.
ندارد ،آمپول  12 Bرا از بیمه حذف م 
من بهعنوان کسی که طرفدار این است که
به بیمهها سوبسید داده شود ،یکی از موارد
همینبحثواقعیشدنقیمتداروهاست.
یعنی آموکسیسیلین که االن هر ورق آن
 4هزار تومان است بشود  10هزار تومان ،در
ن که
این حالت چند اتفاق میافتد؛ اول ای 
قاچاق معکوس رخ نمیدهد .مسئله دوم
ابیوز یا استفاده نابجا از داروهایی که مردم
ی گیرندبهحداقل
بدوننسخهازداروخانهم 
ی گوید دو تا آموکسیسیلین
میرسد .فرد م 
میخواهم میشود  30هزار تومان ،خب
میروم پیش پزشک که حداقل یک معاینه
ن که ا گر قرار
هم مرا بکند .یکی هم بحث ای 
است دارو به قیمت واقعی برسد و به بیمهها
پول داده شود ،بیمهها نیز موظف باشند
در قسمت پزشک ،سیستم ارجاعشان را
درست بکنند .چند سال پیش ا گر یادتان
باشد طرح تحول سالمت راه افتاد .طرحی
که کلیتاشخوببودچرا کهبههرحالمردم
داشتند بیمه میشدند اما یک اشکال مهم
ن کهبیمار پایشنمیشد.این
داشتوآنای 
انجام نشد و کلی هم هزینه در بحث درمان
رویدستدولت گذاشت.حاال کاریندارم
ن که روی پیشگیری هزینه کنند
بهجای ای 
آمدند و روی درمان هزینه کردند .حال در
بحث بیمهها نیز ا گر اینها قوی شوند ،این
اتفاق خواهد افتاد که بگویند ما اینیکی را
پوششنمیدهیم،آنیکیتحتبرنداستو
میرود کناروغیره.دولتبایداینهاراموظف
کند که ما پول را میدهیم به شما و شما باید
تمامداروهاراطبققوانینپوششدهیدواز
آنطرفنیزوزارتبهداشتبایدنظارتهایش
رابیشتر کند.فرض کنیددارو گراناست.فرد
میآید و آن را با بیمه به قیمت مثال  700هزار
تومانمیگیردودربازارآزادبهیکسومقیمت
میفروشد .اینیک جور کاسبی میشود.
چنانچه این نظارت نباشد همین طرح نیز
به شکست منجر میشود .درنتیجه به نظر
من کارهایی که وزارت بهداشت میتواند
ن که پول یارانه دارو را بدهد به
بکند اول ای 
ن کهبهبحثبرندینگداخلی
بیمهها،دومای 
احترام بگذارد .از طرفی چند کارخانه سراغ
ی کنند و باعث افتخار
دارم که برند تولید م 
استودارندبااینبرندحتیصادراتانجام
میدهند،امایک کارخانههمهست کهبرند
ی کندواصال
فرانسهوفالنجارااینجاتولیدم 
معلومنیستاینتحتلیسانسیعنیچه؟
ن که این برندینگ ا گر طبق قوانین
ضمن ای 
بینالمللی باشد و دروغی نباشد ،قسمتی
از پول تولید این مثال پالویکس باید برود به
کارخانه اصلی چون تحت لیسانس است.
لذا در اینجا یک ارزی هم دارد از کشور خارج
ی کنما گروزارتبهداشت
میشود.منفکرم 
بهبحثبرندینگوتولیدکنندهایرانیاحترام
بگذارد و بیمهها و کارخانهها را قوی کند و
قیمت واقعی دارو اتفاق بیفتد بهمراتب
شرایطبهتریراتجربهخواهیم کرد.بسیاری
از تولیدکنندهها طرفدار این قسمت هستند
ی گویندماارزدولتینمیخواهیم،چرا که
وم 
مثل جنس کوپنی میماند .این جنس
کوپنی را به کارخانهها میدهند و بعد  10نفر
ی کنند که
را میفرستند و سؤال و جواب م 
این پول را از کجا آوردی؟ کجا بردی ؟ چه
چیزی باهاش خریدی؟ اما زمانی که ارز آزاد
ی گوید من از بازار آزاد ارز
باشد تولیدکننده م 
 25هزارتومانی گرفتم و این هم مشخصات
است .در این حالت نیز ،باید نظارتها قوی
باشد که قیمتها عجیبوغریب نشود».

