داروﺳﺎزان ﺑ ﻣﺰد و ﻣﻨﺖ ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ/ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای داروﺳﺎزان در اراﺋﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﺎر ﭘﺎﯾﺎه ﺧﺒﺮی آﯾﻔﺎ ﺗﻬﺮان ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﺧﻮﯾ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ داروﺳﺎزان اﯾﺮان در ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ داروﺳﺎزان ﮔﻔﺖ :داروﺳﺎزان اﻣﺮوز اﻧﺘﻈﺎرات ﻓﺮاواﻧ دارﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ وزرای ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ درددلﻫﺎﯾ داﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﯾﻦ
ﻗﺪر راﺣﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺟﻔﺎﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮ داروﺳﺎزان ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴ در اﯾﻦ روزﻫﺎ و ﻣﺎهﻫﺎ در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺎر داروﺳﺎزان ﮐﺸﻮر در ﯾ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻋﻨﻮاﻧ ﺟﺰ ﺟﻬﺎد ﯾﺎ اﯾﺜﺎرﮔﺮی ﻧﺪارد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﻣﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮﺿﻪ دارو در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻋﺎﻟ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﻋﺎﻟ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻬﺎد داروﺳﺎزاﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻔﺎ دﯾﺪﻧﺪ و وﻓﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑ ﻣﺰد و ﻣﻨﺖ ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ دادﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﻪ ﭘ در ﭘ ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ.

دﮐﺘﺮﺧﻮﯾ اداﻣﻪ داد :ﯾ ﺑﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎد داروﺳﺎزان اﯾﺮاﻧ را در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس داﺷﺘﯿﻢ .وﻗﺘ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘ ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ،ﺟﻨ ﺷﺮوع ﺷﺪ .در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﺟﻨ زده ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ داروﯾ و
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ داروﺳﺎزان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۹۰درﺻﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داروﯾ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺟﻬﺎد
ﻋﻈﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

دﺑﯿﺮ ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ داروﺳﺎزان اﯾﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻤﺎران داروﺳﺎز ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎر ﺟﻬﺎدی در دوران دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮﺿﻪ دارو ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﺮده اﺳﺖ .داروﺳﺎزان ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﻧﺼﺎف ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ داروﺳﺎزان ﺟﻔﺎ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

دﮐﺘﺮﺧﻮﯾ اداﻣﻪ داد :ﮐﺪام اﻗﺪام ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘ در راﺳﺘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ داروی اﯾﺮاﻧ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
ﺳﺮﺳﺎم آور ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و درآﻣﺪﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﮔﺎﻣ دوﻟﺖ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ دارو ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی اﯾﺮان اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .دﺳﺖ واردات در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎز
و دﺳﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.

وی ﺑﻪ ﯾ دﯾﺮ از ﮔﻼﯾﻪﻫﺎی داروﺳﺎزان اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﻓﻀﺎﯾ ﺑﺮای داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ درﺳﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻓﺮوش
ﻟﻮازم آراﯾﺸ و ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻧﺪارﻧﺪ؟ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن اﻗﺘﺼﺎد داروﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﻮن ﺑﺮای ﻫﯿﭻ
داروﺧﺎﻧﻪای ﻓﺮوش ﻟﻮازم آراﯾﺸ و ﺑﻬﺪاﺷﺘ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ و داروﯾ ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد  ۵درﺻﺪ دارد و ﻣﺎﻣﻮر

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠ اﻟﺮاس ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را  ۱۵درﺻﺪ ﺣﺴﺎب ﻣﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺰ دارو ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد  ۵درﺻﺪ دارد و ﺗﺎزه ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﭘﻮل را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺧﻮﯾ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ از دارو ﻓﺮوﺷ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮوﺷ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺣﺮف ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘ اﺳﺖ ،ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨ و
اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺣﺘﯿﺎج دارد .اﮔﺮ ﻫﻤﺎر داروﺳﺎز ﺑﻪ روﻧﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴ ﭘﺰﺷ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ ،ﻋﺬر او از داروﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺷﻮد و ﮐﺴ از او
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ﮐﺴ از داروﺳﺎزان ﺟﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺰﺷ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ؟

وی اداﻣﻪ داد :ﺷﺮاﯾﻄ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای داروﺳﺎزان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ذﻫﻦ داروﺳﺎزان از دﻏﺪﻏﻪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن اﻗﺘﺼﺎد داروﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .از ﻃﺮف ﻫﻤﻪ داروﺳﺎزان اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﻮری ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻢ ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ و ﺗﻌﺮﻓﻪ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
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