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بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور
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یادداشت دبیر سمینار سرمقاله

دکترمحمدمهدی مجاهدیان ؛ دبیر بیستمین سمینار محمدعلی ابراهیمی ؛ مدیر مسئول و صاحب امتیاز

ــار در  ســمینار دانشــجویان داروســازی سراســر کشــور نخســتین ب
ــازی  ــجویان داروس ــامی دانش ــن اس ــط انجم ــال 1372 توس س
تبریــز برگــزار شــد و از آن ســال تاکنــون دانشــجویان داروســازی 
ایــن چــراغ را همــواره در پیــش روی خــود و در راه اعتــای 
ــن  ــک ای ــی ش ــد. ب ــته ان ــه داش ــن نگ ــور، روش ــازی کش داروس
ــدگان  ــدگان و برگزارکنن ــه گــذاران، تصمیــم گیرن ســمینار کــه پای
آن دانشــجویان داروســازی در ادوار مختلــف بــوده انــد، بزرگتریــن 
رویــداد صنفــی و علمــی ســالیانه جامعــه داروســازی کشــور اســت، 
بــه نحــوی کــه ســمیناری بــا ســابقه برگــزاری بیســت دوره مــداوم، 
آن هــم بــه شــکل کامــا دانشــجویی در هیــچ یــک از گــروه هــای 
دانشــجویان پزشــکی و غیرپزشــکی برگــزار نمــی شــود و همیشــه 
ــری  ــتاوردهای علمــی و پیگی ــی دس ــرای معرف ــگاه ب ــن جای بهتری
ــوده اســت.  ــی دانشــجویان داروســازی ب ــه حــق صنف ــات ب مطالب
ــر روز  ــای روزگار، ه ــراز و فروده ــود ف ــا وج ــار ب ــن درخــت پرب ای

ــر شــده اســت. ــه اش تناورت ــر و بدن ســایه ســارش گســترده ت
دبیرخانــه بیســتمین ســمینار دانشــجویان داروســازی  سراســر 
کشــور در نظــر دارد در جهــت آگاه ســازی هــر چــه بیشــتر 
ــتا در  ــن راس ــردارد و در ای ــور گام ب ــازی کش ــجویان داروس دانش
ــای  ــزاری دوره ه ــون برگ ــون همچ ــای گوناگ ــر دارد از راه ه نظ
آموزشــی، برگــزاری جلســات و پنــل هــای صنفــی، اطــاع رســانی 
ــه ایــن هــدف واال دســت  از طریــق شــبکه هــای مجــازی و ... ب
یابــد. نشــریه ژنریــک گامــی دیگــر در جهــت نیــل بــه ایــن هــدف 
ــاالت نگاشــته شــده  ــاپ مق ــا چ ــوده و در نظــر دارد ب ــه ب دبیرخان
توســط دانشــجویان داروســازی و انجــام مصاحبــه هــای مختلــف 
بــا مســئوالن و سیاســت گــذاران حــوزه دارویــی کشــور، در مســیر 
ــماره  ــن ش ــردارد. در ای ــز گام ب ــجویان عزی ــی دانش ــی بخش آگاه
ــی از دانشــجویان دانشــکده  ــا، توســط جمع ــه ه ــواالت مصاحب س
ــران مطــرح شــده اســت  ــوم پزشــکی ته داروســازی دانشــگاه عل
ــات و  ــور موضوع ــازی کش ــجویان داروس ــی رود دانش ــار م و انتظ
ــی مــورد نظرشــان  ســواالت مــد نظــر خــود را از مســئولین داروی
در مصاحبــه هــای انجــام شــده و مصاحبــه هــای آتــی نشــریه بــا 
ــه دانشــجویان  ــد. از کلی ــان بگذارن ــه ژنریــک در می گــروه تحریری
داروســازی سراســر کشــور تقاضــا دارم ایــن نشــریه را از آن خــود 
دانســته و بــا ارائــه نظــرات و پیشــنهادات خــود، مــا را در پیشــبرد 

ــاری رســانند. ــن نشــریه ی ــر ای هــر چــه بهت

سام
ســامی بــه وســعت امیــد هــا و آرزوهایمــان در آن هنــگام کــه بــر 
چــراغ جــادوی کنکــور دســت کشــیدیم، و از آن غــول وحشــتناک، 
ــوق و ذوق  ــعت ش ــه وس ــامی ب ــم. س ــب کردی ــازی را طل داروس
مــان، بــه وســعت  شــیرینی قنــدی کــه بــا دیــدن ســردر دانشــکده 
ــدن  ــر دی ــه خی ــادش ب ــد. ی ــی ش ــان آب م ــازی در دل م داروس

ســردر پنجــاه تومنــی. 
ســامی بــه وســعت اندوهمــان وقتــی کــه پرســیدند : »داروســازی 

لیســانس هســت دیگــه؟« 
ــه و  ــان در داروخان ــن حضورم ــوق اولی ــعت ش ــه وس ــامی ب س
ــی  ــان وقت ــرت م ــعت حس ــه وس ــامی ب ــار. س ــه بیم ــت ب خدم
ــه  ــی ک ــایر دارو های ــا س ــن دارو ب ــر ای ــای دکت ــنیدیم »آق ــه ش ک
میخــورم تداخــل نــداره؟« و ســر بــاال آوردیــم و دیدیــم خطــاب بــه 
ــه مــا. ســامی  ــه ب ــوده اســت، ن ــه ب تکنســین ســالخورده داروخان
بــه وســعت ســکوتمان.... بــه وســعت بغــض هایــی کــه خوردیــم و 

ــم.... ــر نیاوردی دم ب

 » شاعری وارد دانشکده شد....
   دم در...

   ذوق خود را به »نگهبانی« داد.... « 

و امــا در آخــر، ســامی بــه وســعت صدایمــان، بــه وســعت امیــد 
دوبــاره مــان، به وســعت و شــرافت ســمینار دانشــجویان داروســازی 
کشــور کــه برآینــد عمــر بیســت و چنــد ســاله اش نمــوداری اســت 

از فعالیــت مســتقل و صنفــی دانشــجویی. 
خوشــحالیم کــه اکنــون اولیــن شــماره ژنریــک بــه عنــوان نشــریه 
رســمی بیســتمین ســمینار دانشــجویان داروســازی سراســر کشــور 
ــره  ــت تحری ــاش هیِئ ــا ت ــه ب ــد اســت ک ــد. امی را در دســت داری
ژنریــک و همچنیــن دبیرخانــه و رابطیــن بیســتمین ســمینار 
دانشــجویان داروســازی سراســر کشــور، بتوانیــم تــا روز برگــزاری 
ــد  ــی و رش ــی بخش ــک در راه آگاه ــد کوچ ــی هرچن ــمینار قدم س
ــم. ــدی دانشــجویان داروســازی سراســر کشــور برداری دغدغــه من

ژنریک نخواهیم ماند و برند خواهیم شد.....

----------------------------------------
*شعر از سید حسن حسینی

ــد : شــما  ــه ســامتي دلبنــدان ، خدشــه اي وارد آورد، گفتــه ان درخشــان ،ب
کارنامــه را بیاوریــد اگــر 16و 17بــود کــه چــه بهتــر، نبــود هــم کــه اشــکالي 

نــدارد فقــط خــدا پــدر و جیــب پــر از پولــش را بیامــرزد....
ــال  ــد از 3س ــت بع ــرار اس ــا ق ــا!! گوی ــران کج ــا و ای ــرس کج ــتش قب راس
ــر  ــه دکت ــر دردان ــدان غی ــا فرزن ــوار م ــان و در ج ــار کریم ــه دی ــد ب برگردن

ــزي! ــه ي عزی ــاي دردان ــر ه ــه دکت ــوند و چ ش
اصــا بــه نظــر مــا غیــر دردانــه هــا بیاییــد و یــک راســت برویــد ســر اصــل 
مطلب،چــرا ایــن فرزنــدان ســخت کــوش حائــز کلیــه ي شــرایط علمــي را 
ــج و غربــت و بعــد از ســه  ــواده و در رن ــه دور از خان ســه ســال بفرســتیم ب

ســال بگوییــم برگردیــد؟؟؟؟
نگــران نباشــید! اینجــا کســي صدایــش بــه اعتــراض بلنــد نمــي شــود کــه ، 
کجاســت آن همــه حــرف از ارزشــمندي ســامت مــردم و ســنجش علمــي 
و توانایــي و اســتعداد الزم بــراي قبولــي در ایــن رشــته و چــه و چــه و چــه!!

اصــا اگــر صــداي مــا بلنــد هــم شــود بــه جــز گــوش خودمــان بــه جایــي 
نخواهــد رســید!!

و خوابمان هم نمي برد جز با قرص هاي آرام بخش!
شــما  خودتــان را بــه زحمــت نیندازیــد بیاییــد و  درب تمــام دانشــکده هــاي 
داروســازي داخــل کشــور را بگشــایید و چمــدان پــول را همیــن جــا تحویــل 

! ! ید بگیر
مگــر جــز ایــن اســت کــه عصــر ،عصــر جدیــدي گشــته و ارزشــیابي علمــي 

و ســطح ســواد و اســتعداد از مــد افتــاده اســت؟
مــا نیــز ســعي میکنیــم یــاد بگیریــم کــه نگرانــي از ســامت مــردم جامعــه 

و عدالــت هــم کــم کــم دارد از مــد میافتــد.

ــازي  ــش داروس ــت ک ــئولین زحم ــداوم مس ــاي م ــي ه ــت نگران چندیس
کشــورمان ،خــواب را نــه فقــط بــه چشــم آنهــا کــه بــه چشــم دانشــجویان 

ــرده اســت... ــوم حــرام ک ــرز و ب ــن م ــز ای ــدان عزی ــه چن ن
اخیــرا خبــردار شــده ایم کــه بعد از رفــع تمام و کمال مشــکات دانشــجویان 
داخــل کشــور مســئولیت ســنگین مشــکات دانشــجویان مدیترانــه شــرقي!!  
ــان شکســته اســت و  ــر از جانم ــز ت ــر مســئولین عزی خــواب را در چشــم ت
کمــر بســته انــد بــه حــل دغدغــه هــاي عزیزدردانــه هــاي ایــن مــرز و بــوم 
کــه موفــق بــه گرفتــن پذیــرش از دانشــگاه هــاي سراســري و پردیــس در 
ایــران نشــده انــد و بــراي عمــل بــه حدیــث » اطلبــو العلــم ولــو بالصیــن « 

عــازم دیــار قبــرس شــده انــد! 
ــربلندي و  ــب آرزوي س ــم قل ــا از صمی ــراي آنه ــواره ب ــا هم ــه م ــه ک البت

ــت؛ ــم داش ــم و خواهی ــم ، داری ــته ای ــت داش موفقی
ــه  ــرقي ب ــه ش ــي مدیتران ــا خارج ــجوهاي مث ــت دانش ــرار اس ــا ق ــا گوی ام
ایــران بیاینــد بــراي تبــادل علــم و اطاعــات و گســترش روابــط بیــن الملــل 

و بــه بــه چــه گلســتاني....
ــر نخبــه پــروري و  درســت اســت کــه یــک زمانــي در کشــور مــا اصــل ب
تربیــت اســتعدادهاي درخشــان ایــن مــرز و بــوم بــوده امــا ظاهــرا  وقــت آن 
رســیده کــه بپذیریــم عزیزدردانــه هایــي کــه پشــت ســد کنکــور و ســازمان 
ســنجش مانــده انــد و چــه بســیار غصــه هــا خوردنــد و آخــر ســر نشــد کــه 
نشــد! حــق دارنــد برونــد کارنامــه ي پیــش دانشــگاهي و اگــر نشــد دیپلــم 
ــر  ــه بشــوند دکت ــه دانشــگاه ک ــراي ورود ب ــد ب ــام کنن ــت ن ــد و ثب را بیاورن

داروســاز!
اصــا بــراي اینکــه خــداي نکــرده! اضطــراب معــدل خــوب و نمــره هــاي 

بلیط دوطرفه قبرس به همراه مدرک داروسازی !

فاطمه محرابی

۴



۷ ۶

آگاهــی  مشــاغل،  گســترش  و  پیشــرفت 
ــری  ــف و فراگی ــوق و وظای ــه حق ــاغلین ب ش
ــور  ــرمایه مح ــی س ــی و سیاس ــام اجتماع نظ
موجــب ایجــاد و فعالیــت تشــکل هــای 
صنفــی بــه عنــوان بهتریــن راه بــرای احقــاق 
ــه  ــه ی حیط ــه جانب ــرفت هم ــوق و پیش حق

ــد. ــناخته ش ــغلی ش ــف ش ــای مختل ه
داروســازی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی 
ــه  ــود ب ــی خ ــت صنف ــن فعالی ــود و از اولی نب
ــران )12۹۵(  ــازان ای ــه داروس ــوان اتحادی عن
ــران  ــازان ای ــندیکای داروس ــکیل س ــا تش ت
)1323(، نهــاد اجتماعــی داروســازان )1347( 
و ســرانجام انجمــن داروســازان ایــران )1370 
و تغییــر اساســنامه در 138۹( دســتخوش 
ــی  ــا پختگ ــد نامتناســب ب ــر چن ــی ه تغییرات

ــد. ــازان ش ــی داروس ــی و سیاس صنف
ــی  ــه تاریخچــه فعالیت ــی ب ــی اجمال ــا نگاه ب
ایــران  داروســازان  انجمــن  مکاتبــات  و 
ــار،  ــت معم ــوان دریاف ــی ت ــادگی م ــه س ب
ــتی  ــه درس ــیر ب ــن مس ــت اول را در ای خش
ننهــاده اســت! ایــن تشــکل کــه بــه عنــوان 
نماینــده همــه اقشــار داروســازان بــه جامعــه 
معرفــی شــده اســت حــوزه بســیار کوچکــی 
ــرار  ــر ق ــد نظ ــران را م ــازی در ای از داروس
ــه  ــک ک ــش کوچ ــن بخ ــی در ای داده و حت
ــه مــی باشــد درصــد اندکــی  همــان داروخان
از وظایــف یــک تشــکل صنفــی را بــه انجــام 
ــره ی  ــت مدی ــای هیئ ــت. اعض ــانیده اس رس
ــتباه  ــه اش ــدا ب ــان ابت ــکل از هم ــن تش ای
ســنگری بــه نــام داروخانــه را نقطــه پایانــی 
آمــال و آرزوهــای داروســازان دانســته و 
ــای  ــی در جهــت اعت ــچ وجــه اقدام ــه هی ب
نقــش داروســاز در جامعــه و نظــام شــغلی آن 
در داروخانــه هــا و همچنیــن در ســایر حــوزه 

ــد. ــرده ان ــازی نک ــا داروس ــط ب ــای مرتب ه
بــه تدریــج بــا پیشــرفت صنعتــی و اقتصــادی 
ــوه ی  ــش گســتره ی عملکــردی بالق و افزای
داروســازان، انتظــار مــی رفــت ایــن تشــکل 
ــده ی صنفــی داروســازان  کــه خــود را نماین
کشــور معرفــی مــی کنــد، پیشــروی را آغــاز 
ــگاه هــای  ــف جای ــر تعری ــوده و عــاوه ب نم

مختلــف داروســاز در جامعــه و نظــام شــغلی 
نقــش  تعریــف  بــاز  کشــور و همچنیــن 
داروســاز در داروخانــه، در جهــت حرکــت بــه 
ســوی اعتــای نقــش داروســاز در جامعــه و 
بهبــود اوضــاع داروســازان قــدم بــردارد، امــا 
ــان  ــور در هم ــکل مذک ــد! تش ــه نش اینگون
ــه  ــی توج ــه و ب ــاه گرفت ــنگر پن نخســتین س
بــه آنچــه وظیفــه یــک تشــکل صنفــی 
خوانــده مــی شــود، چشــم بــر واقعیــات 
ــت  ــام دس ــواع و اقس ــل ان ــته و در مقاب بس
انــدازی هــا بــه منافــع داروســازان درتمامــی 
حــوزه هــا، ســکوت اختیــار کــرده یــا حداکثــر 
ــای  ــی از ارگان ه ــا یک ــگاری ب ــه ن ــه نام ب
ــا  ــده ت ــر مان ــود و منتظ ــنده نم ــط بس مرتب
ــه حــق داروســازان  ــگاه هــای ب تمامــی جای

ــود. ــغال ش ــر اش ــاف دیگ توســط اصن
ادامــه ی ایــن رونــد در طــول ســالیان و بــاز 
تولیــد ایــن فرهنــگ نادرســت و تعریــف 
ــده  ــن ع ــی توســط ای ــت صنف ــط از فعالی غل
ــب  ــردی غال ــه دلس ــر ب ــازان منج از داروس
داروســازان از فعالیــت هــای صنفــی گشــت. 
ســالها بــه همیــن منــوال گذشــت، فضاهــای 
ــایر کشــور  ــد س ــا مانن مجــازی در کشــور م
ــرد و  ــاز ک ــگان ب ــی هم ــی در زندگ ــا جای ه
ــازان در  ــا داروس ــد ت ــا ش ــت مهی ــن فرص ای
ــود آگاه  ــوق خ ــه حق ــرایط نســبت ب ــن ش ای
ــاق حقــوق مســلم خــود  ــرای احق شــوند و ب
ــز  ــازان نی ــد. داروس ــگ بردارن ــی هماهن گام
ــع  ــترک المناف ــر مش ــای دیگ ــد گروهه مانن
در ایــن فضــا هــا، در مجامــع مجــازی گــرد 
هــم آمدنــد و در طلــب خواســته هــای خــود 
ــای  ــان ه ــن قهرم ــرای یافت ــتجو ب ــه جس ب
ــف  ــه تعاری ــه ب ــا توج ــد. ب ــی پرداختن صنف
غلــط از فرهنــگ فعالیــت هــای صنفــی کــه 
ســنگ بنــای ایــن تعاریــف را همــان انجمــن 
داروســازان ایــران در جامعــه داروســازان 
ــا  ــن فض ــود، در ای ــاده ب ــالهای دور نه در س
ــا  ــه ب ــم ک ــرادی بودی ــور اف ــاهد ظه ــز ش نی

رفتــار هــای عامــه پســند و ســطحِی صنفــی، 
ــای  ــی از معن ــای صنف ــت ه ــتحاله فعالی اس
رفتارهــای  ســری  یــک  بــه  آن  واقعــی 
پوپولیســتی و عــوام فریــب بــرای رســیدن به 
ــا اهــداف صنفــی را  ــر ب اهــداف کامــا مغای
بــه حــد کمــال رســاندند، ایــن گونــه فعالیــت 
کــه همــان » توهــم فعالیــت صنفــی « اســت 
ــر انحــراف  ــاوه ب ــی! ع ــت صنف ــه فعالی و ن
مســیِر مطالبــات داروســازان، موجبــات هــدر 
ــازان در  ــرژی اتحــاد داروس ــوده ان ــت بیه رف

ــم آورد. ــن فضــا را فراه ای
ــان  ــران و حامی ــازان ای ــن داروس ــه انجم البت
احساســی و متعصــب آن هــم در حمایــت 
ــای آن  ــال نماه ــت و فع ــوع فعالی ــن ن از ای
ــه در  ــرده بلک ــکوت نک ــا س ــه تنه ــه ن عرص
حمایــت از ایشــان جلســات تشــکیل داده 
ــغ  ــان دری ــد آن ــرای تایی ــچ روشــی ب و از هی
ــم نتیجــه ی  ــی بینی ــد، چنانکــه م نکــرده ان
ــت  ــن اس ــت« ای ــم فعالی ــن »توه ــج ای تروی
کــه داروســازان افــرادی را بــه عنــوان فعــال 
ــن  ــا ادمی ــه عمدت ــند ک ــی شناس ــی م صنف
هــای گــروه هــای تلگرامــی انــد، حــال آنکــه  
بــزرگان داروســازی و فعالیــن واقعــی صنــف 
ــتمر  ــی مس ــانه ای و در جدال ــکوت رس در س
بــا معضــات بــه دلیــل انفــراد و عــدم 
حمایــت بدنــه ی داروســازان یــک بــه یــک 
فرســوده گشــته و در حــال خــروج از صحنــه 

ــتند. ــازی هس ــان داروس ــاع از کی ی دف
ــج  ــوب نتای ــد معی ــن رون ــی ای ــیب شناس آس
کــه  دهــد  مــی  دســت  بــه  متعــددی 
ــل  ــن دالی ــی تری ــده ی اصل ــخص کنن مش
بــه وجــود آمــدن وضعیــت فعلــی در فعالیــت 
ــن  ــِن ای ــت. مهمتری ــازان اس ــی داروس صنف
ــوق  ــازان از حق ــی داروس ــدم آگاه ــل ع دالی
ــی  ــکل صنف ــه تش ــبت ب ــود نس ــی خ واقع

ــت. ــان اس ش

فعالیت صنفی ، از توهم تا واقعیت

ابراهیم داوری 

ــن  ــت اصــاح ای ــن گام در جه ــًا اولی نتیجت
رونــد و دســتیابی بــه ســاختار مناســب 
ــی  ــی، آگاه ــداف صنف ــه اه ــل ب ــرای نی ب
همــه داروســازان از مفاهیــم اولیــه فعالیــت 
صنفــی مــی باشــد. در ادامــه ایــن مقــال بــه 

ــم. ــی پردازی ــف م ــن تعاری ای
ــی  ــر دولت ــی غی ــی: گروه ــکل صنف تش
ــک واحــد  ــان ی کــه توســط اعضــا و کارکن
ــغلی  ــای ش ــد ه ــه واح ــا مجموع ــغلی ی ش
مشــابه کــه بــا هــدف دفــاع از جمیــع حقوق 
ــها و  ــترش ارزش ــا گس ــا و ی ــی اعض صنف
باورهــای صنفــی تشــکیل شــده باشــد 
راتشــکل صنفــی مــی گوینــد؛ کــه در قالــب 
عناوینــی مثــل ســندیکا، اتحادیــه ســازمان، 
انجمــن، جامعــه، جمعیــت، مجمــع، خانــه و 

ــی شــود. ــاق نامگــذاری م ات
فعالیــت صنفــی: هــر نــوع فعالیــت 
فــردی یــا گروهــی از جانــب اعضــا و 
کارکنــان یــک واحــد شــغلی کــه بــا هــدف 
طــرح مطالبــات، افزایــش مزایــای مختلــف 
درون صنفــی و بهبــود وضعیــت شــغلی 
صــورت مــی گیــرد را فعالیــت صنفــی مــی 

ــد. گوین
ــف  ــن تعری ــه در ای ــل توج ــه قاب ــه نکت س
الزامــًا  صنفــی  فعالیــت  دارد:1-  وجــود 
ــد  ــی بای ــت صنف گروهــی نیســت. 2- فعالی
توســط کارکنــان همــان واحــد شــغلی 
ــی  ــت صنف ــدف فعالی ــرد. 3-ه ــورت گی ص
نبایــد چیــزی جــز طــرح مطالبــات، افزایــش 
ــغلی  ــت ش ــود وضعی ــی و بهب ــای صنف مزای
ــه عبــارت دیگــر تــاش کارکنــان  باشــد. ب
ــی  ــداف ) پ ــایر اه ــرای س ــف ب ــک صن ی
جویــی مطالبــات شــخصی و ســو اســتفاده از 
ــی محســوب  ــت صنف ــه( فعالی ــاد جامع اعتم
فعالیــت  تعریــف  در  پــس  شــود  نمــی 
صنفــی لــزوم فعالیــت بــرای صنــف را نبایــد 

ــرد. ــوش ک فرام
ــای  ــت ه ــف فعالی ــن تعری ــه ای ــه ب ــا توج ب
بــه دو ســطح درون  را میتــوان  صنفــی 

ــرد. ــیم ک ــی تقس ــرون صنف ــی و ب صنف
ــن  ــی: ای ــای درون صنف ــت ه فعالی
ــا هــدف ارتبــاط  نــوع فعالیــت هــا بیشــتر ب
ــن  ــاط بی ــم و ارتب ــا ه ــکل ب ــای تش اعض
ــی  ــل و حت ــی در داخ ــای صنف ــکل ه تش
ــویق  ــی، تش ــابه خارج ــای مش ــکل ه تش
ــت در  ــه عضوی ــغلی ب ــد ش ــان واح کارکن
تشــکل، افزایــش توانمنــدی اعضــا و ایجــاد 

انســجام و همبســتگی بیــن آنهــا و در نهایــت 
افزایــش توانمنــدی تشــکل در دســتیابی بــه 

ــرد. ــی گی ــورت م ــات ص مطالب
ــن  ــی: ای ــرون صنف ــای ب ــت ه فعالی
ــاط  ــا هــدف ارتب ــا بیشــتر ب ــت ه ــوع فعالی ن
ــا نهــاد هــای باالدســتی اعــم  تشــکل هــا ب
از دولتــی و غیــر دولتــی صــورت مــی گیــرد 
ــه  ــتی رامتوج ــای باالدس ــاد ه ــد نه ــا بتوان ت
ــه  ــا را وادار ب ــاخته و آنه ــود س ــات خ مطالب
ــد. از  ــخگویی نمای ــات و پاس ــرش مطالب پذی
ایــن جهــت ایــن نــوع فعالیــت هــا منطبــق 
ــدرت«  ــو« و »ق ــت و گ ــق »گف ــر دو منط ب

مــی باشــد.
ــت هــای  ــر اســت اگرچــه فعالی ــه ذک الزم ب
ــوردار  ــی برخ ــت مبنای ــی از اهمی درون صنف
هســتند امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه 
هــدف اصلــی در ایجــاد تشــکل صنفــی 

ــت. ــی آن اس ــای بیرون ــت ه فعالی
ــا  ــی: ب اشــکال فعالیــت صنفــی درون
ــوع  ــه اهــداف ذکــر شــده در ایــن ن توجــه ب

ــد از: ــارت ان فعالیــت هــا اشــکال آن عب
1- برگــزاری کاســهای آموزشــی بــرای 
اعضــا. 2- برگــزاری برنامــه های تشــویقی و 
تفریحــی بــرای اعضــا. 3- برگــزاری همایش 
و جلســات ســخنرانی. 4- برگــزاری جلســات 
ــا.  ــا مســئوالن تشــکل ه گفتگــوی اعضــا ب
ــن.  ــای نمادی ــم در روزه ــزاری مراس 6- برگ
ــایر  ــدار باس ــزاری اردو و جلســات دی 7- برگ
ــارج  ــل و خ ــی در داخ ــای صنف ــکل ه تش
از کشــور. 8- حضــور در همایــش هــای 

ــل. ــن قبی ــواردی از ای ــی و م جهان
ــا  ــی: ب ــرون صنف ــت ب ــکال فعالی اش
ــوع  ــه اهــداف ذکــر شــده در ایــن ن توجــه ب

ــد از: ــارت ان ــکال آن عب ــا، اش ــت ه فعالی
1- نوشــتن نامــه خطــاب بــه مســئوالن 
ــار  ــا و طوم ــع آوری امض ــتی. 2- جم باالدس
ــاده. 4-  ــه سرگش ــتن نام ــی. 3- نوش نویس
ــئوالن  ــا مس ــات ب ــکیل جلس ــات و تش ماق
و  کار  از  کشــیدن  دســت   -۵ مربوطــه. 
و  اعتصــاب   -6 کار.  محیــط  در  تحصــن 
تــرک محــل کار. 7- تظاهــرات وتحصــن در 
مقابــل نهــاد باالدســتی. 8- اثــر گــذاری بــر 
ــاد  ــات نه ــن مقام ــا تعی ــاری ی ــان برکن جری
باالدســتی. ۹- تــاش بــرای ورود بــه نهــاد 
ــی. ــا حــوزه صنف ــط ب هــای باالدســتی مرتب

ــت  ــن فعالی ــی ای ــود در تمام ــی ش ــد م  تاکی
را  بــرای صنــف«  فعالیــت »  لــزوم  هــا 

نبایســتی فرامــوش کــرد.
ٌهدف فعالیت صنفی چیست ؟

جویــی  پــی  صنفــی  فعالیــت  هــدف 
ــات  ــه مطالب ــتیابی ب ــف، دس ــات صن مطالب
و برخــورداری همــه ی اعضــای صنــف ) و 
نــه فقــط اعضــاِی مدیــره تشــکل صنفــی و 
حامیــان آنهــا! ( از یــک زندگــی عادالنــه و 
آبرومندانــه و شــرایط کاری مســاعد اســت.

ــت و در  ــه نیس ــان مناقش ــخ پای ــن پاس ای
ــود،  ــد ب ــدل خواه ــث و ج ــاز بح ــع آغ واق
برخــی غایــت یــک فعالیــت صنفــی را 
ایجــاد کمپیــن در شــبکه تلگــرام و برخــی 
ــئوالن  ــا مس ــی ب ــه زن ــو و چان آن را گفتگ
می داننــد، امــا برخــی فعالیــت صنفــی 
و  اعتصــاب  و  میبیننــد  تــر  را گســترده 
ــک  ــی از ی ــز جزئ ــع را نی ــراض و تجم اعت
کنــش صنفــی موثــر میداننــد و دیگــران... 
امــا آنچــه مرزهــای یــک فعالیــت صنفــی 
را تعییــن میکنــد نــوع تحلیــل در دســتیابی 
بــه مطالبــات اســت، یعنــی اینکــه بــا چــه 
ــف  ــات صن ــه مطالب ــم ب ــی توانی روشــی م

ــم. ــت یابی دس
ــود  ــه ش ــه آن توج ــد ب ــه بای ــاله ای ک مس
ــدان و  ــگاه قدرتمن ــه هیچ ــت ک ــن اس ای
ــی  ــر خواه ــرمایه از روی خی ــان س صاحب
و انســان دوســتی و عشــق بــه صنــف 
ــوق و  ــه پرداخــت حق داروســازان حاضــر ب
مزایــای بیشــتر بــه کارکنــان و کارگرانشــان 
نخواهنــد شــد زیــرا هــدف کارفرمــا و 
صاحــب ســرمایه ) از فــرد ســرمایه دار 
ــرمایه  ــب س ــوان صاح ــه عن ــت ب ــا دول ت
ــزی جــز کســب ســود  ــی آن ( چی ــا حام ی
ــا پرداخــت  بیشــتر نیســت، و ایــن هــدف ب
عادالنــه دســتمزدها و حقــوق بــه شــاغلین 

ــات دارد. ــاداری مناف ــورت معن ــه ص ب
بررســی جنبــش هــای اعتراضــی صنفــی و 
مدنــی در ســایر کشــور هــا نشــان میدهــد 
هرگونــه بهبــود در وضعیــت اصنــاف در 
نتیجــه فشــارهای جامعــه، در چارچــوب 
تشــکیات صنفــی و بــه انــواع روش هــای 

ــوده اســت. اعتراضــی ب
ــی  ــای صنف ــروه ه ــه گ ــن روی هرچ از ای
متشــکل تــر و آگاهانــه تــر عمــل کننــد بــه 
ــب  ــتری کس ــای بیش ــزان مزای ــان می هم

ــد کــرد. خواهن
این نوشتار ادامه دارد...
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در جلســه رابطیــن بــا ســازمان غــذا و دارو، دکتــر دینارونــد در مــورد آینــده 
شــغلی چنیــن اظهــار داشــتند : بــا رونــد پذیــرش کنونــی از نظــر آینــده 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــرا ک ــم چ ــی و مشــکلی نداری ــازان نگران ــغلی داروس ش
رشــد اقتصــادی کشــور و رونــق بــازار دارویــی، نیــاز بــه تعــداد بیشــتری 
ــداد  ــش تع ــد افزای ــز قص ــا نی ــتان ه ــود. در بیمارس ــد ب ــاز خواه داروس
داروســاز را داریــم، بــرای مثــال در بیمارســتان امــام خمینــی افزایــش 70 

نفــری داروســازان مــد نظــر اســت.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو در مــورد ضوابــط تاســیس داروخانــه 
ــد  ــه هایــی کــه موســس آن هــا فــوت مــی کن اذعــان داشــتند: داروخان
ــا مقاومــت  ــر داروســاز  ب ــه غی ــه ورث ــه ب ــذاری داروخان در خصــوص واگ
ســازمان و معاونــت هــا روبــه رو مــی شــوند و تنهــا حــدود ســه یــا چهــار 
داروخانــه در ســال بــه غیرداروســاز مــی رســد کــه در ایــن مــوارد هــم بــا 
رای دیــوان عدالــت اداری مجبــور بــه صــدور پروانــه مــی شــویم و هــم 
چنیــن بــرای حفــظ حقــوق افــراد در نوبــت تاســیس نیــز مجــوز تاســیس 
داروخانــه بــرای نهادهــای حقوقــی ماننــد ارتــش و ســپاه و هــال احمــر 
صــادر نمــی کنیــم. حتــی در شــهرهایی نیــز کــه داروخانــه دولتــی دارنــد 
مجــوز تاســیس بــه عنــوان داروخانــه آموزشــی صــادر نمــی شــود، بلکــه 
همــان داروخانــه دولتــی بایــد بــه عنــوان داروخانــه آموزشــی هــم اســتفاده 

شــود. 
دکتــر دینارونــد در مــورد برداشــتن ضوابــط جمعیتــی و محدودیــت فاصلــه 
داروخانــه هــا افزودنــد کــه تنهــا مــاک تاســیس بایــد حــد نصــاب امتیــاز 
باشــد، ایــن طــرح موافقــت اولیــه وزیــر را کســب کرده وبــرای بررســی آن 
کارگروهــی تشــکیل شــده کــه در صــورت توافــق بــا انجمــن داروســازان 
ایــن کار را انجــام مــی دهیــم زیــرا باعــث کوتــاه شــدن دســت نهادهــای 

عمومــی و حقوقــی از درخواســت تاســیس داروخانــه مــی شــود.
ــه  ــه تعرف ــد ب ــه بای ــد ک ــار کردن ــز اظه ــی نی ــق فن ــورد ح ــان در م ایش
مدیریــت خدمــات دارویــی تبدیــل شــود و شــامل دو جــز فنــی و حرفــه 
ای باشــد، بخشــی مربــوط بــه فــرد ارائــه دهنــده خدمــت و بخــش دیگــر 
مربــوط بــه محیــط ارائــه خدمــت اســت. و ایــن تعرفــه بــا پیگیــری بســیار 
ــش آن  ــرای افزای ــت ب ــی بایس ــه م ــت ک ــرار گرف ــامت ق ــاب س در کت
خدمــات خــود را بــه جامعــه نشــان دهیــم، مارژیــن دارو نیــز بــه منظــور 
جبــران کــم بــودن حــق فنــی از 20-21 درصــد، امســال بــه 2۵ درصــد 

خالصه گزارش جلسه رابطین و دبیرخانه 

سمینار بیستم با سازمان غذا و دارو

رســیده اســت. 
ــذا و دارو  ــازمان غ ــه س ــرح و برنام ــت ط ــاون  وق ــی مع ــر پیرصالح دکت
نیــز چنیــن گــزارش کردنــد: نقــش دارو ســاز در صنعــت پــر رنــگ تــر از 
قبــل مشــاهده مــی شــود کــه بــا رشــد 10-20 درصــدی ظرفیــت صنایــع 
دارویــی همــراه اســت، درحالــی کــه بــرای افزایــش مشــارکت در بالیــن به 
دنبــال راهــکار تســهیل کننــده هســتیم بــه طــوری کــه در هر بیمارســتان 
بــه ازای هــر 70-80 تخــت یــک داروســاز بــر بالیــن بیمــار حضور داشــته 

. شد با
ــر  ــن پیگی ــت و بالی ــه صنع ــازان در دو عرص ــازی داروس ــرای توانمندس ب
 Post Graduate برگــزاری دوره هــای آموزشــی تحــت عنــوان
Diploma و همچنیــن دوره هایــی بــا همکاری ســندیکای تولیدکنندگان 

ــارغ التحصیــان داروســازی هســتیم.  ــرای ف داروهــای انســانی ب
در نظــر داریــم تــا بــا ارائــه خدمــات دارویــی و پررنــگ تــر نشــان دادن 
نقــش داروســازان در جامعــه ، تعرفــه خدمــات دارویــی را افزایــش دهیــم 

و در حــال پیگیــری ایــن موضــوع هســتیم.
طــی مذاکــرات انجــام شــده بــا وزیــر بهداشــت اجــازه دخالــت و حضــور 
داروســاز در شــورای عالــی بیمــه هــا بــه صــورت عضویــت در ایــن شــورا 

ممکــن شــده اســت. 
وی همچنیــن درمــورد نظــارت ســازمان دهــی شــده بــر اجــرای قوانیــن 

در داروخانــه هــا افزودنــد:
کمبــود نیــروی انســانی بــه عنــوان بــازرس و اشــتراک منافــع، دو دلیــل 
اصلــی کنتــرل نامناســب و وقــوع تخلفــات مــی باشــند. کــه در خصــوص 
ــا الگــو بــرداری از نمونــه هــای بیــن المللــی اســتفاده  ایــن مشــکات ب
ــرای  ــت. ب ــد گرف ــرار خواه ــتور کار ق ــارز در دس ــر داروس ــروی غی از نی
جلوگیــری از اجــاره داروخانــه بــه غیــر داروســاز نیــز قانونــی شــدن اجــاره 
داروخانــه بــه داروســاز در حــال امــکان ســنجی و تصویــب اســت. ســامانه 
ــام و  ــال انج ــا در ح ــه ه ــا و داروخان ــی ه ــئول فن ــت مس ــدن ثب ای ش

ســامانه ای شــدن واردات و ترخیــص دارو هــم در دســتور کار اســت. 
ــا  ــدار خــود ب ــر پیرصالحــی پیــرو مدعــای انجمــن داروســازان در دی دکت
ــازان  ــن داروس ــه انجم ــات ب ــاع رونوشــت مصوب ــع دانشــجویان، ارج جم

ــع دانســتند. ــا مان ــران را ب ای

در جلســه ی آقــای دکتــر عبداللهــی، دبیــر شــورای آمــوزش داروســازی و تخصصی 
ــه  ــفند 13۹4 ب ــخ 24 اس ــه در تاری ــازی ک ــجویان داروس ــمینار دانش ــن س و رابطی

صــورت پرســش و پاســخ برگــزار گردیــد مــوارد زیــر مطــرح شــد:
آقــای دکتــر عبداللهــی در ابتــدای جلســه بــر مثبــت اندیشــی دانشــجویان تاکیــد 
کردنــد و خواســتند فقــط بــه نــکات منفــی نپردازنــد. ســپس دانشــجویان نگرانــی 
ــرح  ــات ط ــل ابهام ــه دلی ــازی ب ــدرک داروس ــدن م ــانس ش ــود را از لیس ــای خ ه
ــه  ــوم پای ــرای ورودی ۹4 فقــط آزمــون عل آزمــون جامــع 180 واحــدی و اینکــه ب
ــر  ــه دکت ــد ک ــری نکــرده اســت مطــرح کردن ــه درســی تغیی حــذف شــده و برنام
عبداللهــی در جــواب گفتنــد آییــن نامــه هــای جدیــد بــه دانشــگاه هــا ابــاغ شــده 
ــد  ــی توان ــجو م ــت و دانش ــری نیس ــدی، سراس ــع 180 واح ــان جام ــت و امتح اس
چنــد بــار در آزمــون شــرکت کنــد. هــم چنیــن بــرای ورود بــه دوره هــای دکتــرای 
تخصصــی دفــاع از پایــان نامــه الزامــی اســت. ایشــان اضافــه کردنــد کــه در داخــل 
کشــور دوره کارشناســی داروســازی نداریــم و وضعیــت دانشــجویان تحصیــل کــرده 
در خــارج هــم متفــاوت اســت و آنهــا بایــد در آزمــون شــرکت کننــد و بــه دانشــگاه 
معرفــی شــوند و تکمیــل دوره نماینــد. ایشــان مــواردی از ایــن دســت کــه بعضــا 
ــه  ــازی داروخان ــی داروس ــدرک کارشناس ــا م ــراد ب ــن اف ــت ای ــده اس ــاهده ش مش
تاســیس کــرده انــد را مربــوط بــه کمیســیون مــوارد خــاص دانســتند کــه آن هــم 

بــا بررســیهای خــاص و دقیــق صــورت مــی گیــرد. 
آقــای دکتــر عبداللهــی در مــورد رشــته هایــی مانند کارشناســی ارشــد ســم شناســی 
و شــیمی کاربــردی گفتنــد عدالــت حکــم مــی کنــد کــه آنهــا نیــز در آزمــون هــای 
دکتــرای تخصصــی شــرکت کننــد زیــرا مــی خواهنــد تحصیــات خــود را کامــل 
ــر اســاس نظــر  ــد کــه ب ــر امــور دارویــی فرمودن کننــد. در مــورد رشــته نظــارت ب
نشســت داروســازی پذیــرش ایــن دوره فعــا متوقــف شــده اســت تــا کوریکولــوم 
آن مــورد بازنگــری قــرار گیــرد و ســپس مجــددا پذیــرش دانشــجو صــورت بگیــرد.

ایشــان در مــورد نامــه انجمــن داروســازان بــه آقــای دکتــر دینارونــد بــرای انحــال 
داروخانــه هــای آموزشــی بیــان کردنــد کــه وزارتخانــه بــر اســاس قوانیــن حاکــم 
کار خــود را انجــام مــی دهــد و تصمیــم مــی گیــرد و البتــه نظــرات انجمــن هــا را 
نیــز بررســی مــی کنــد. در مــورد یکســان ســازی واحدهــای کارورزی بیمارســتانی 
و صنعــت در کل کشــور نیــز افزودنــد کــه قــرار اســت دوره هایــی تحــت عنــوان 
Post Graduate Diploma برگــزار شــود و بــرای شــرکت کننــدگان گواهینامــه ای 
ــود  ــورد بهب ــر عبداللهــی در م ــن دکت ــم چنی ــه صــادر شــود. ه ــا مجــوز دبیرخان ب
ــول مســاعدت  ــز ق ــا نی ــا در بعضــی شهرســتان ه ــت نامناســب کارورزی ه وضعی

دادنــد. 

گزارش جلسه رابطین  بیستمین 

سمینار با دکتر عبداللهی

ــا  ــگاه ه ــه دانش ــي ب ــه آموزش ــرات برنام ــاي تغیی ــن نامه ه ــا آیی - آی
ابــاغ شــده اســت ؟

ــم  ــي ه ــات درس ــه تنظیم ــده، آیین نام ــاغ ش ــا اب ــه آیین نامه ه * بل
ابــاغ شــده و علــوم پایــه حــذف و آزمــون جامــع 180 واحــدی بــرای 

ــه بعــد اجــرا مي شــود.  ورودی هــای 94 ب
ــم  ــي ه ــت دوره تخصص ــش ظرفی ــت كاه ــه اي در جه ــا برنام - آی

ــت.  ــته اس ــش داش ــال كاه ــرا امس ــون ظاه ــد؟ چ داری
ــي  ــت و وقت ــه و تقاضاس ــاس عرض ــر اس ــي ب ــاي تخصص * دوره ه
ــم  ــه ي آن ه ــد عرض ــته باش ــود نداش ــه وج ــي در جامع ــه تقاضای ك
ــد مراكــز تحقیــق و توســعه، صنایــع  ــد. مراكــزی مانن كاهــش مي یاب
ــان  ــن فارغ التحصی ــتر از ای ــد بیش ــه بای ــي ك ــازي و جاهای داروس
ــاس  ــن احس ــفانه ای ــد. متاس ــتفاده مي كنن ــر اس ــد كمت ــتفاده كنن اس
ــا  ــگاه ه ــد در دانش ــط بای ــان فق ــن فارغ التحصی ــه ای ــود دارد ك وج

ــت.  ــور نیس ــه اینط ــوند در حالیک ــتخدام ش اس
- بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد دانشــکده هاي داروســازي و پذیــرش 
ــا بیشــتر  ــدام بخش ه ــي، تقاضــا در ك ــاالي دانشــجو در دوره عموم ب

بــوده كــه عرضــه را افزایــش داده ایــد؟ 
ــاهد  ــي، ش ــازي عموم ــع داروس ــان مقط ــوص فارغ التحصی * در خص
ــن حــال  ــه خــارج از كشــور هســتیم و در عی ــادي ب مهاجرت هــاي زی
مناطقــي در كشــور داریــم كــه كمبــود داروســاز دارنــد. هــم چنیــن در 
بعضــي از صنایــع ماننــد صنایــع آرایشــي و بهداشــتي، صنایــع غذایــي 
و داروهــاي دامپزشــکي مي بایســت داروســازان نقــش آفرینــی كننــد 
ــت و  ــده اس ــي مان ــع خال ــن صنای ــاز ای ــود داروس ــل كمب ــه دلی ــا ب ام
ــاید در  ــد. ش ــغال كرده ان ــازان را اش ــاي داروس ــري ج ــراد دیگ اف
تهــران تعــداد زیــادي داروســاز داشــته باشــیم امــا در شهرســتان ها 
ــم.  ــام دهی ــه انج ــن زمین ــازي در ای ــي س ــد بوم ــم و بای ــود داری كمب
گســترش دانشــکده هــا در شهرســتانها بــرای تمركززدایــی و 
ــد  ــالیان بع ــج ان س ــد و نتای ــی باش ــی م ــجویان بوم ــرش دانش پذی
قابــل مشــاهده خواهــد بــود. ایــرادی نــدارد كــه از ظرفیــت پذیــرش 
ــارج  ــواع خ ــه ان ــم و ب ــش دهی ــران كاه ــود در ته ــگاههای موج دانش
    از تهــران بیافزاییــم تــا بومــی هــا در همــان محــل زندگــی تحصیــل

                 نمایند و بعدا همانجا نیز خدمت نمایند.

مصاحبه ژنریک با دکتر عبداللهي 

دوره هاي تخصصي 
بر اساس عرضه و 

تقاضاست وقتي که 
تقاضایي در جامعه وجود 
نداشته باشد عرضه ي آن 

هم کاهش مي یابد.

ایشــان در مــورد ارزیابــی دانشــکده هــا در کشــور بیــان کردنــد کــه بازدیــد هــای 
ادواری انجــام مــی شــود و بــا اســتفاده از کمــک مناطــق آمایشــی ایــن کار تســریع 
شــده اســت. نــکات حاصــل از بازدیدهــا و همچنیــن نظــرات اصاحــی دانشــکده 
هــا و حتــی دانشــجویان در ایــن کمیتــه هــای داخلــی دبیرخانــه بررســی مــی شــود. 

هــدف از بازدیــد هــا یافتــن نقایــص و کمــک بــه رفــع آنهــا مــی باشــد. 
ــه دروس  ــا در ارائ ــای آزمایشــی دانشــگاه ه ــرح ه ــورد بعضــی از ط ــان در م ایش
بیــان کردنــد کــه دســت دانشــگاه هــا طبــق آییــن نامــه تنهــا تــا 10 درصــد بــرای 
ــر اســاس  ــز ب ــاز گذاشــته شــده اســت و مســلما دانشــکده هــا نی ــرات ب ــن تغیی ای

بررســی هــای کارشناســی اقــدام بــه چنیــن کاری مــی کننــد.



۱۱ ۱۰

گزارشی از اولین جلسه پاسخ گویی دکتر سجادی

 به نمایندگی از انجمن داروسازان ایران  به رابطین منتخب دانشکده 

های داروســـازی و دبیــرخانه  بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی 

سراسر کشور

     روز دوشــنبه 24 اســفند ماه انجمن داروســازان  ایران میزبان رابطین ســمینار دانشــجویان 
داروســازی سراســر کشــور )IPSS( بــود. در ایــن جلســه کــه بــا حضــور آقــای دکتر ســجادی 
ــران و رابطیــن دانشــکده هــای داروســازی کشــور  ــر انجمــن داروســازان ای ــه عنــوان دبی ب
برگــزار شــد، حاضریــن بــه بحــث و گفــت و گــو در خصــوص مباحــث مختلــف صنفــی و 

مشــکات روز جامعــه ی داروســازی پرداختنــد. 
     در ابتــدای جلســه آقــای محمــد علــی ابراهیمــی، دبیــر صنفــی ســمینار بیســتم، توضیــح 
مختصــری در خصــوص ســمینار دانشــجویان داروســازی بــه دکتــر ســجادی ارائــه کردنــد و 
اعــام کردنــد بزرگتریــن افتخــار ایــن ســمینار در تمــام دوره هــا، پررنــگ تــر بــودن بخــش 
صنفــی آن  نســبت بــه حــوزه هــای دیگــر مــی باشــد. در ادامــه ایشــان افزودند فعالیــت های 
صنفــی و علمــی ســمینار بیســتم در طــول یــک ســاِل منتهــی بــه ســمینار بــا برنامــه ریــزی 
ادامــه خواهــد داشــت و مــا تــاش میکنیــم در ســه روز برگــزاری تنهــا گزارشــی از عملکــرد 
یــک ســاله ی دبیرخانــه و رابطیــن بــه دانشــجویان و داروســازان سراســر کشــور ارائــه دهیــم.

ــکده ی  ــی دانش ــه میزبان ــن )ب ــه ی دوم رابطی ــات جلس ــرح مصوب ــه ش ــن ب ــپس رابطی س
ــن  ــور، رابطی ــه ی جلســه ی مذک ــق مصوب ــد طب ــان کردن ــد و بی ــزد( پرداختن داروســازی ی
ــوان  ــا انجمــن داروســازان تحــت عن ــه تشــکیل جلســات منظــم ب ــل ب ــا مای ســمینار تنه
»جلســات پاســخگویی مســئولین انجمــن داروســازان بــه دانشــجویان« هســتند و هرگونــه 
اطــاع رســانی در خصــوص ایــن جلســات در خبرنامــه ی انجمــن یــا گــروه هــای مجــازی 
منتســب بــه انجمــن و... تنهــا بایــد بــا همیــن نــام انجــام شــود. رابطیــن بــه دکتــر ســجادی 
کــه بــه نمایندگــی از انجمــن داروســازان در جلســه حاضــر بــود تاکیــد کردنــد کــه طبــق 
ــا  ــوان »کارگــروه دانشــجویی« و ی ــه عن ــه ی جلســه ی گذشــته ی رابطیــن، هرگون مصوب
»مشــورت بــا دانشــجویان« از طــرف آنــان غیــر قابــل قبــول بــوده و بــرای ارائــه طــرح و 
یــا انتقــاد دانشــجویان از انجمــن داروســازان نیــازی بــه تشــکیل کارگــروه جدیــد در انجمــن 

وجــود نــدارد.
ــت  ــر اس ــد بهت ــان کردن ــران، بی ــازان ای ــن داروس ــر انجم ــجادی، دبی ــر س ــن دکت همچنی
صورتجلســه ی مکتــوب و مســتندی بــه عنــوان خروجــی واضحــی از جلســه داشــته باشــیم. 
پــس از توافــق رابطیــن و نماینــده انجمــن داروســازان ایــران در خصــوص ماهیــت جلســات 
تحــت عنــوان »جلســات پاســخگویی مســئولین انجمــن داروســازان بــه دانشــجویان«، بــار 
دیگــر تاکیــد شــد کــه ایــن جلســات بایــد بــه صــورت منظــم و بــه درخواســت دبیرخانــه ی 

رســمی ســمینار برگــزار گــردد.
     در مرحلــه بعــدی رابطیــن بــه طــرح معضــل بــه ارث رســیدن داروخانــه هــا پرداختنــد و 
بیــان داشــتند طبــق قانــون مربــوط بــه مقــررات امــور پزشــکی و دارویــی و مــواد خوردنــی و 
آشــامیدنی مصــوب ســال 1334 کــه بــه تصویــب مجلــس آن زمــان رســیده اســت، داروخانــه 
یــک مؤسســه اســت و در بحــث حقوقــی نیــز مؤسســات بــه ارث مــی رســند. همیــن مســئله 
باعــث بــه وجــود آمــدٌن پرونــده هــای زیــادی در مراجــع قضایــی، دیــوان عدالــت اداری و... 
شــده اســت. در مــواردی کــه هرســاله رخ مــی دهــد، رأی دیــوان عدالــت، بــه  ارث رســیدن 

داروخانــه بــه غیــر داروســاز بــوده اســت.
 رابطیــن تشــریح کردنــد کــه بــا ادامــه ی ایــن رونــد و عــدم دخالــت مســئولین عمــًا پس از 

چنــد دهــه تمــام داروخانــه هــا بــه وراث غیــر داروســاز واگــذار می شــوند! 
دکتــر ســجادی در خصــوص ایــن موضــوع بیــان کــرد کــه »بــه عنــوان یکــی از اعضــای 
کمیســیون مــاده ی20، مــوارد بســیاری وجــود دارد کــه کمیســیون بــا ایــن موضــوع مخالفت 
کــرده امــا در مــواردی کــه دیــوان عدالــت اداری بــه نفــع وراث غیــر داروســاز رأی داده اســت 
نتوانســته ایــم کاری کنیــم و در نهایــت جهــت اجــرا بــه دانشــگاه مربوطــه ابــاغ کــرده ایم«

در ادامه رابطین اشاره کــردند که در سال 1384 این کار به صورت قانونــی در حال انجام بوده 
است و حتـی نمایندگان مجـلس در کمیسیـون بهداشت در حال بررسی پیش نویس تهیه شده 
بوده اند ولـی متاسفانه با مخـالفت اعضـای انجمـن داروسـازان وقت در خصوص موضوع » به 
ارث رسیدن داروخانه هـا « مواجه شد. دانشجویـان بـرای اعتراض به این اقـدام، مقابل مجلس 
شورای اسامـی تجمـع کردنـد. سرانجـام باعث منتفـی شـدن تغییر قـانون توسط نمـایندگان 
آن مجلس شـدند. در همین راستـا رابطیــن از دکتر سجـادی پرسیدند که آیا تضمینــی وجود  
دارد بعد از آمـاده شدن پکیج پیشنهادِی شمـا با همکاری دانشجویان و ارائه آن به سازمان غذا 
و دارو، هماننــد سال 1384 عده ای از مؤسســین با این طــرح مخــالفت نکننــد؟

چــون اســتدالل ایــن دســته از مؤسســین ایــن اســت کــه »بنــده بــه عنــوان مؤســس ســال 
هــا بــرای یــک داروخانــه زحمــت کشــیده ام پــس چــرا بایــد ایــن داروخانــه بــه غیــر برســد؟!« 
دکتــر ســجادی در پاســخ بــه ایــن ســوال گفتنــد »قســمتی از ایــن پکیــج پیشــنهادی بایــد 
ایــن باشــد کــه ببینیــم ســایر مؤسســات چگونــه هســتند و حتــی بــا قوانیــن ســایر کشــور هــا 
مقایســه کنیــم.« ایشــان در انتهــا تاکیــد کردنــد کــه »در مــورد ارث مــا کامــًا موافــق تغییــر 

ایــن قانــون هســتیم.«     
 رابطیــن همچنیــن بــه لــزوم بازنگــری در مکانیســم تعییــن حقــوق مســئول فنی تأکیــد کردند 
و خواســتار آن شــدند کــه عــاوه بــر حقــوق پایــه ای کــه بــه مســئول فنــی پرداختــه مــی 
شــود، بایــد درصــدی از حــق فنــی یــا حــق خدمــات دارویــی نســخ نیــز بــه مســئول فنــی 
ــه  ــرد. اجــرای ایــن طــرح قــدم بزرگــی در جهــت خدمــات محــور کــردن داروخان تعلــق گی
هــا و وظایــف مســئولین فنــی خواهــد بــود. آقــای دکتــر ســجادی در ایــن بــاره بــه رابطیــن 
ســمینار اعــام کردنــد کــه مایــل هســتند امســال موضــوع پرکیــس تحــت عنــوان یــک بنــد 
بــه نامــه ی انجمــن داروســازان ایــران بــه شــعب وارد شــود. رابطیــن همچنیــن تاکیــد کردنــد 
کــه افزایــش حقــوق مســئولین فنــی موجــب مــی شــود کــه مؤسســینی کــه داروخانــه ی خود 
را رهــا کــرده انــد، مجبــور شــوند بــه عنــوان مســئول فنــی ســاعاتی را در داروخانــه خودشــان 
ــی فشــار اقتصــادی  ــتمزد مســئولین فن ــش دس ــا افزای ــی ب ــند و از طرف ــته باش حضــور داش
بیشــتری بــر داروخانــه هــای پراتیکــی وارد مــی شــود و از رشــد قــارچ گونــه ی آن جلوگیــری 

خواهــد شــد.
     دکتــر ســجادی در خصــوص عــدم حضــور بعضــی موسســین در داروخانــه هایشــان اشــاره 
کردنــد کــه »اســاتید دانشــگاه هــای خــود شــما بعضــاً داروخانــه دارنــد امــا در داروخانــه حضور 
ــد.«. او در ادامــه دلیــل  ــودن را انجــام نمــی دهن ــد. یعنــی حتــی مســئولیت مؤســس ب ندارن
مخالفــت انجمــن را بــا تأســیس داروخانــه توســط اســاتید بــا ســابقه ی بیســت ســاله، همیــن 
موضــوع دانســت و گفــت ایــن حــق کســی اســت کــه پانــزده ســال مســئول فنــی داروخانــه 

بــوده نــه کســی کــه بیســت ســال در صنعــت یــا دانشــگاه فعالیــت مــی کــرده اســت. 
دبیــر انجمــن داروســازان ایــران در ادامــه تاکیــد کــرد کــه »داروخانــه کوپــن نیســت! داروخانــه 
بایــد بــه ســمتی بــرود کــه شایســته ســاالری شــود. در حــال حاضر مــی توانــم اســاتیدی را نام 
ببــرم کــه منتظــر انــد بیســت ســال ســابقه شــان تمــام شــود و داروخانــه تأســیس کننــد. وقتی 
هــم تأســیس مــی کننــد، اداره ی داروخانــه را بــه فــرد دیگــری مــی ســپارند. مگــر کســی کــه 
بیســت ســال داروخانــه دارد، مــی توانــد در صنعــت مدیــر تولیــد شــود؟ مــی پرســند چه ســابقه 

ای در صنعــت داری؟ پــس بــرای داروخانــه هــم بایــد فــرد کاربلــد باشــد.«
ــاتید  ــن اس ــه ی اســامی ای ــر ارائ ــی ب ــن مبن ــا درخواســت رابطی ــر ســجادی ب ــه دکت در ادام
مخالفــت کردنــد و گفتنــد هریــک از رابطیــن بــا پرســش از اساتیدشــان پیگیــر ایــن موضــوع 
شــوند. موضــوع بعــد کــه مــورد پرســش قــرار گرفــت، نامــه انجمــن داروســازان بــه شــماره 
623/الــف۹4 خطــاب بــه وزیــر محتــرم بهداشــت در تاریــخ 13۹4/۹/4 پیرامــون داروخانه های 
خدماتی-آموزشــی دانشــکده هــای داروســازی بــود. در ایــن بــاره یکــی از رابطیــن تشــریح کرد 
کــه داروخانــه هــای مذکــور وظایــف مشــخصی دارنــد کــه شــامل ارائــه خدمــات دارویــی و 
نیــز آمــوزش دانشــجویان تحــت نظــارت دانشــکده هــای داروســازی مــی شــود. در بنــِد اول 
ــدون ذکــر اســتدالل منطقــی خواســتار  ــر مژدهــی آذر ب ــای دکت ــاب آق نامــه ی مذکــور جن
ســپردن آمــوزش دانشــجویان داروســازی در عرصــه داروخانــه بــه داروخانــه هــای خصوصــی 
شــده انــد و ایــن داروخانــه هــا را بــرای ایــن امــر توانــا دانســته انــد.« رابطیــن از جنبــه هــای 
مختلــف ایــن ادعــا را اشــتباه و دارای مشــکاتی دانســتند، اول اینکه ایــن پتانســیل در داروخانه 
هــای خصوصــی بــرای آمــوزش دانشــجویاِن داروســازی جــز در یــک یــا دو شــهر بــزرگ در 
کشــور وجــود نــدارد، انجمــن داروســازان وظیفــه دارد پیشــنهاد هــای خــود را جامــع و بــا در 

رابطیــن در ادامــه خاطــره ی تلخشــان را از گذرانیــدن ســاعات 
ــا  ــد و ب ــان کردن ــی بی ــای خصوص ــه ه ــی در داروخان آموزش
ذکــر ایــن موضــوع کــه در ســاعات حضورشــان بــرای تکمیل 
ــای خصوصــی  ــه ه ــوزی 6  واحــدی در داروخان ــد کارام واح
ــای  ــًا ادع ــود، عم ــی ش ــاهده م ــده ای مش مشــکات عدی
جنــاب آقــای دکتــر مژدهــی آذر را رد کردنــد. بــی مســئولیتی 
ــات  ــاهده ی تخلف ــجویان و مش ــه دانش ــبت ب ــس نس مؤس
متعــدد در ایــن داروخانــه هــا و... از ایــن دســت مشــکات می 
ــه هــای خصوصــی را  باشــد. در نهایــت دانشــجویان داروخان
فاقــد صاحیــت عهــده داری آموزش دانشــجویان داروســازی 

در عرصــه ی داروخانــه ی شــهری دانســتند.
      در ادامــه یکــی دیگــر از رابطیــن تأکیــد کــرد کــه در نامــه 
آمــده اســت »جلوگیــری از توســعه و صــدور مجــوز تاســیس 
داروخانــه ی بــه اصطــاح آموزشــی توســط مراکــز دولتــی و 
دانشــکده هــای داروســازی«. وی افــزود »مــا هم قبــول داریم 
کــه انتقاداتــی به بعضــی از داروخانه های آموزشــی وارد اســت 
امــا ایــن عبــارت »بــه اصطــاح آموزشــی« وجهــه ی علمــی 
ــرد! بعضــی از دانشــکده  ــر ســوال مــی ب دانشــکده هــا را زی
ــه  ــدارد. داروخان ــی ن ــه ی آموزش ــه، داروخان ــد ارومی ــا مانن ه
هــای شــخصی هــم پتانســیل آمــوزش دانشــجویان را ندارند. 
حــال کــه ایــن شــرایط را نداریــم، ارائــه ی چنیــن پیشــنهادی 
عمــًا ضربــه زدن بــه آمــوزش داروســازی اســت.« در ادامــه 
در خصــوص همیــن موضــوع یکــی از رابطیــن عنــوان داشــت 
ــای  ــه ه ــت داروخان ــاد دس ــار، ۵۵% اقتص ــق آم ــه » طب ک
دولتــی و 4۵% دســت بخــش خصوصــی اســت. ایــن بحــث 
از نظــر عــددی و ریالــی درســت اســت امــا ایــن ۵۵% ســهم 
ــی  ــامل م ــخ را ش ــدودا 3% نس ــی ح ــای دولت ــه ه داروخان
ــوری  ــات مح ــث خدم ــوص بح ــه در خص ــود.« او در ادام ش
ــه  ــگاه منطقــی ب ــه هــا افــزود »در صــورت ن کــردن داروخان
میــزان گــردش مالــی، تعــداد نســخ مربوطــه، و درصــد ســود 
فــروش داروهــای خــاص، متوجــه مــی شــویم ایــن داروهــا 
تنهــا 3% نســخ را شــامل مــی شــوند، و بــا احتســاب یارانــه 
و هزینــه هــای نگهــداری عمــًا ســودی از قبــل آن هــا بــه 
داروخانــه هــای خدماتی-آموزشــی نمــی رســد. مــدت هاســت 
ــازان از  ــای داروس ــت ه ــدن فعالی ــور ش ــات مح ــعار خدم ش
جانــب شــما شــنیده مــی شــود، اگــر واقعــاً هــدف رســیدن به 
آن نقطــه اســت شــما مــی توانیــد پیــکاِن توجهــات و عمــده 
نظــرات اصاحــی خــود را  بــه ۹7% باقیمانــده نســخ معطوف 
ــادر  ــه اذهــان متب ــن طــور ب ــن صــورت ای ــر ای ــد. در غی کنی
مــی شــود کــه انجمــن صرفــا بــه دنبــال افزایــش ســود دارو 
ــه  ــت، ن ــه داران اس ــرای داروخان ــتر ب ــت بیش ــب منفع و کس
بــه دنبــاِل بهبــوِد خدمــات بهداشــتی و دارویــی بــرای مــردم 

کشــور.«
     دکتــر ســجادی در ایــن خصــوص گفتنــد »مــا در انجمــن 
ایــران معتقدیــم بایــد داروهــای خــاص بــه همــه ی داروخانــه 
ــه  ــد داروخان ــد ســال پیــش هــم گفتن ــی چن هــا برســد. حت
هــای منتخــب را در ســطح تهــران معرفــی کنیــد امــا مــا این 

کار را انجــام ندادیــم و گفتیــم کــه شــما داروهــای خــاص را 
بــه همــه بایــد بدهیــد.«

  دکتــر ســجادی درخصــوص بحــث داروخانــه هــای 
منتخــب و داروهــای خــاص گفــت : »مــا بــه عنــوان انجمــن 
داروســازان معتقدیــم همــه بایــد داروهــای خــاص را بگیرنــد 
امــا دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی، داروخانــه هــای منتخــب 
را معرفــی کردنــد. مــا اســمی ندادیــم! اتفاقــی کــه مــی افتــد 
ــا را  ــا داروه ــران، دانشــگاه ه ــن ته ــه در همی ــن اســت ک ای
بــه داروخانــه هــای منتخــب مــی دهنــد. ایــن اشــتباه اســت. 
ــد  ــی گوی ــذاری نیســتیم. دانشــگاه م ــون گ ــام قان ــا در مق م
ــر اســاس  ــه همــه بدهــم پــس ب ــم دارو را ب مــن نمــی توان
ــه هــای منتخــب مــی دهــم. مــا  ــه داروخان ارزش گــذاری ب
ــدارد. اول بــه  مــی گوییــم چــون قــدم اول اســت اشــکالی ن
ــد آزاد  ــه بع ــی در مرحل ــد ول ــب بدهی ــای منتخ ــه ه داروخان

ــه همــه بدهیــد.« کــرده و ب
     ســجادی بــار دیگــر در خصــوص داروخانــه های آموزشــی 
ــا  ــه ب ــر ایــن نکتــه تاکیــد کــرد کــه »مــا مخالــف داروخان ب
دیــدگاه آموزشــی نیســتیم! ولــی ایــن ها حتــی حاضر نیســتند 
ــی  ــی و م ــه ی آموزش ــد داروخان ــه را بگذارن ــم داروخان اس
نویســند مرکــز اطاعــات دارویــی. در صورتــی کــه پروانــه ی 
داروخانــه، آموزشــی اســت. بایــد اســم داروخانــه هم آموزشــی 
ــت  ــوع فعالی ــد از ن ــخصه ای باش ــد مش ــو بای ــد. آن تابل باش
ــه آموزشــی در بهتریــن نقطــه شــهر  ــه. چــرا داروخان داروخان
بــه دنبــال جایــی بــرای تاســیس اســت؟ ببینیــد به خاطــر کار 
آموزشــی، گــردش اقتصــادی ایــن داروخانــه هــا چقــدر اســت. 
مــن هــم میدانــم کــه بخــش خصوصــی ایــن خدمــات را نمی 
توانــد بدهــد امــا بــرای داروخانــه آموزشــی شــما بایــد چــک 
ــدر از چــک  ــد چق ــا ببینی ــید ت ــته باش لیســت آموزشــی داش
لیســتش منحــرف شــده اســت. بحــث داروهــای خــاص فقط 
همیــن نیســت! رانــت اســت! ایــن هــا معافیــت هــای مالیاتی 
دارنــد. مصونیــت هــای بازرســی و نظارتــی دارنــد. مــن هــم 
اگــر در دانشــگاه باشــم از داروخانــه آموزشــی دفــاع مــی کنــم 

چــون پولــی نمــی دهــم و درآمــد هــم دارم.
در ادامــه دبیــر صنفــی ســمینار صراحتــاً اشــاره کردند کــه »در 
ایــن نامــه که بــه شــماره ی 623/الــف۹4 و در تاریــخ ۹4/۹/4 
ــا  ــی از مخالفــت ب ــچ وجــه بحث ــه هی ارســال شــده اســت ب
توســعه نیســت. نامــه ی مذکــور کــه به امضــای جنــاب آقای 
ــاً ذکــر کــرده  ــر مژدهــی آذر هــم رســیده اســت صراحت دکت
»مســئولیت واحــد کارامــوزی بــه انجمــن ســپرده شــود.« بــا 
احتــرام بــه شــما)دکتر ســجادی( ولــی یــا نامه درســت نیســت 

یــا حــرف امــروز شــما.«
ــا  ــه »م ــد ک ــه پاســخ دادن ــر ســجادی اینگون ــای دکت      آق
مــی گوییــم سیســتم ســود دارو در کشــور اشــکال دارد و بایــد 
اصــاح شــود. مــا بــرای ظرفیــت دانشــجویان، فرصــت هــای 
شــغلی داروســازان و کاربــردی شــدن واحــد هــای آموزشــی 
ــر ســجادی پذیرفتنــد  داروســازی  نامــه زدیــم« ســپس دکت
ــخ  ــه در تاری ــف۹4 ک ــماره ی 623/ال ــه ی ش ــرای نام ــه ب ک
۹4/۹/4 منتشــر شــده اســت اصاحیــه ای منتشــر کننــد تــا 
ــال  ــه انح ــن ک ــع انجم ــوص موض ــؤتفاهمات را در خص س
ــد و  ــن ببرن ــت، از بی ــوده اس ــی نب ــای آموزش ــه ه داروخان

ــد »اصاحیــه میزنیــم.« مشــخصاً ذکــر کردن
     موضــوع بعــدی پرســش رابطیــن از دبیر انجمن داروســازان 
در خصــوص تخلفــات در کمیســیون دانشــگاه ها بــود و اینکه 
آیــا انجمــن ایــران نبایــد نظــارت کلــی بــر اســتان هــا داشــته 
باشــد؟ دکتــر ســجادی در پاســخ گفــت »مــا مــی توانیــم ایــن 
را از شــعب بخواهیــم کــه تخلفــات کمیســیون دانشــگاه را بــه 
مــا اطــاع دهنــد امــا دانشــگاه صورتجلســه را بــه اعضــا نمی 

هد« د
ــوان  ــه عن ــان انجمــن ب ــه شــکاف می ــن ب      ســپس رابطی
ــازی  ــه داروس ــه جامع ــه ی آن ک ــی و بدن ــاد صنف ــک نه ی
اســت اشــاره کردنــد و بــه دکتــر ســجادی یــادآوری کردنــد 

کــه ســال گذشــته در همیــن هنــگام و در بحبوحــه ی تعییــن 
ــروه  ــای کارگ ــت ه ــول فعالی ــازان ق ــن داروس ــوق انجم حق
ــک و  ــم ش ــان ه ــان زم ــه در هم ــی را داد ک ــئولین فن مس
شــبهه بر مکانیســم انتخــاب نمایندگان مســئولین فنی بســیار 
زیــاد بــود. در ادامــه پرســیدند کــه »همــان کارگــروه هــم بــه 
گــواه بعضــی از اعضــای آن، دو مــاه قبــل پیشــنهاد خــود را 
بــرای تعییــن حقــوق مســئولین فنــی در ســال ۹۵ بــه انجمن 
ارائــه داده انــد ولــی هنــوز از طــرف انجمــن داروســازان ایــران 
پاســخی نشــنیده انــد. بــا توجــه بــه عــدم توانایــی تشــکیل 
کارگــروه هــا در جــذب مســئولین فنــی آیــا انجمــن برنامه ای 

بــرای از بیــن بــردن ایــن شــکاف دارد؟«
     دکتــر ســجادی در پاســخ گفــت : » از بیــن حــدود 17 هزار 
فــارغ التحصیــل داروســازی نزدیــک بــه 10۵00 نفــر داروخانه 
دار هســتند. اگــر تعــداد هرگــروه ) مؤســس، مســئول فنــی، 
صنعــت و...( را ریــز کنیــم بیشــترین تعــداد را مؤسســین دارند. 
لــذا بیشــترین وقــت انجمــن و نــه همــه، صــرف مشــکات 

آنــان مــی شــود.«
     ســوال بعــدی رابطیــن در خصــوص بنــدی در اساســنامه 
ــران  ــره ی انجمــن ای ــت مدی ــراً هیئ ــه ظاه ــود ک انجمــن ب
بایــد ۵1 درصــد از مؤسســین داروخانــه باشــند. دبیــر انجمــن 
داروســازان ایــران در ایــن خصــوص گفــت »فکرکنــم مــا این 
را حــذف کردیــم امــا مطمئــن نیســتم. ایــن بنــد از گذشــته 

بــوده و نظــر مــا ارجحیــت آرا اســت.«
ــدن  ــر ش ــق ت ــمینار از عمی ــر س ــان دبی ــر مجاهدی      دکت
ــی  ــراز نگران ــین اب ــی و مؤسس ــئولین فن ــن مس ــکاف بی ش
ــت  ــش قیم ــا افزای ــورم و ی ــرخ ت ــر ن ــد »اگ ــد و افزودن کردن
ــا  داروهــا در چنــد ســال گذشــته را بررســی کنیــم و حتــی ب
تــورم و حقــوق پزشــکان مقایســه مــی کنیــم، اصًا بــا حقوق 
مســئول فنــی هــم خوانــی نــدارد. تنهــا نهــاد صنفــی کــه می 
توانــد حــق داروســازان را احقــاق کند انجمن داروســازان اســت 
کــه در مــورد حقــوق مســئولین فنــی واقعــاً کوتاهــی کــرده و 
بیشــتر طــرف مؤسســین را گرفتــه. مقایســه ی تــورم جامعــه، 
ــف  ــکاری صن ــز بیانگرکم ــکان نی ــازان و پزش ــد داروس درآم

داروســازی اســت«
ایشــان هــم چنیــن در خصــوص تعرفــه ی خدمــات پزشــکی 
در کتــاب ارزش نســبی افزودنــد کــه » انتظــار میرفــت انجمن 
ــازان  ــاع از داروس ــر در دف ــر و پررنگت ــی بهت ــازان خیل داروس
ــل  ــوب عم ــی خ ــکان خیل ــه پزش ــی ک ــد در حال ــدام کن اق

ــد.«  کردن
     دکتــر ســجادی در پایــان گفتنــد، انجمــن همــواره مخالــف 
افزایــش ظرفیــت هــای پذیــرش دانشــکده هــای داروســازی 
ــت  ــن مخالف ــه انجم ــد ک ــح کردن ــن تصری ــوده و همچنی ب
ــی  ــر امــور داروی ــا ایجــاد رشــته نظــارت ب ــح خــود را ب صری
اعــام نمــوده اســت. ایشــان بیــان داشــتند کــه باتوجــه بــه 
رقــم 34 داروســاز در هــر 100هــزار نفــر کــه در ســند چشــم 
انــداز 1404 آمــده و بــا عطــف بــه اینکــه احتمــااًل ســال آینده 
ــم  ــم خواهی ــن رق ــه ای ــود ب ــجویان موج ــاب دانش ــا احتس ب
ــش  ــزوم پاســخگویی مســئولین در خصــوص افزای ــید، ل رس
فرصــت هــای شــغلی را متذکــر شــدند. وی از جملــه اقدامــات 
ــه  ــغلی ب ــای ش ــت ه ــش فرص ــوص افزای ــن در خص انجم
پافشــاری در شــورای سیاســتگذاری ســامت بــر الــزام حضور 
ــش  ــای پخ ــرکت ه ــعب ش ــاز در ش ــی داروس ــوول فن مس
دارویــی، اعطــای مجــوز بــه داروســازان جهــت تأســیس خانه 

ســامت و ســنجش و پایــش اشــاره کــرد. 

 



۱۳ ۱۲

نظارت می کنم پس هستم!

مصاحبه اختصاصی ژنریک با دکتر سجادی 

1-شــما در جلســه پاســخگویی انجمــن داروســازان بــه رابطیــن 
ــث  ــد مبح ــه مایلی ــد ك ــوان كردی ــجویان عن ــمینار دانش ــتمین س بیس
پركیــس امســال در نامــه ی تعییــن حقــوق مســئولین فنــی كــه انجمــن 
داروســازان ایــران بــه شــعب ارســال مــی كنــد بــه صــورت رســمی بــه 
عنــوان یــک بنــد جداگانــه مطــرح شــود، امــا متاســفانه شــاهد بودیم كه 

ــود؟ ــاد. دلیلــش چــه ب ایــن اتفــاق نیفت
* مــا امســال دو مشــاوره گرفتیــم ازوزارت کار و اداره حقوقــی انجمــن کــه اذعــان کردنــد 
بــا توجــه بــه اینکــه انجمــن جایــگاه حقوقــی بــرای اعــام حقــوق نــدارد و چیــزی کــه هر 
ســال اعــام مــی شــود صرفــا یــک پیشــنهاد جهــت وحــدت رویــه اســت ، پیشــنهاد شــما 
بایــد کلــی باشــد و از ورود بــه جزئیــات حقــوق بایــد پرهیــز شــود. از جملــه ایــن جزئیــات 
بحــث پرکیــس بــود کــه توصیــه کردنــد اصــا وارد ایــن موضــوع نشــوید چــون جزئیــات 

قــرارداد کار فقــط بیــن کارمنــد و کارفرمــا صــورت میگیــرد.
2- امکان دارد اسم و مشخصات این مشاوران را بدانیم؟

* مدیــر کل اداره روابــط کار در وزارت رفــاه جنــاب آقــای هاشــمی نــژاد و آقــای ســعیدی 
مشــاور حقوقــی انجمــن داروســازان ایــران

ــا  ــازان صرف ــن داروس ــه ی انجم ــی نام ــوده ی حضرتعال ــق فرم 3-  طب
ــن  ــر انجم ــام نظ ــد از اع ــه بع ــائلی ك ــی از مس ــت و یک ــنهاد اس پیش
ــن  ــی ســال 95 مطــرح شــد ای داروســازان در خصــوص حقــوق دریافت
ــرح  ــنهاد مط ــورت پیش ــه ص ــم ب ــس را ه ــث پركی ــرا بح ــه چ ــود ك ب

ــد؟ نکردی
* نظــر اکثریــت هُیــت مدیــره بــر آن بــود کــه وارد شــدن بــه مســئله پرکیــس موجــب 
ایجــاد اختــاف میــان موســس و مســئول فنــی مــی شــود. چــون دوســتان بایــد هــر مــاه 

تعــداد نســخ را محاســبه کننــد و ممکــن اســت باعــث ایجــاد کــدورت شــود.
5- آیــا در هیئــت مدیــره انجمــن ایــران در خصــوص موضــوع پركیــس 

رای گیــری هــم شــد؟
* بلــه امــا اکثریــت مخالــف بودنــد کــه در نهایــت ایــن طــرح تصویــب نشــد. مــن فکــر 
مــی کنــم راه حــل ایــن موضــوع ایــن اســت کــه خــود مســئولین فنــی مــواردی را کــه 
ــرارداد را  ــت آن ق ــن اس ــنهادی پایی ــتمزد پیش ــود دارد و دس ــه ای وج ــام در داروخان ازدح

قبــول نکننــد.
ــط  ــه توس ــوق ك ــن حق ــای تعیی ــه ه ــجادی در نام ــر س ــای دكت 6- آق

ــا بیــان ایــن جملــه كــه» مــا نظــارت مــی كنیــم «  ادامــه داد : روغــن پالــم موجــب افزایــش تــوان اســت و  وی ب
كالبــاس نیــز موجــب افزایــش بهــره هوشــی. بنزیــن یــورو2 حــواس پنــج گانــه را تقویــت مــی كنــد و ریزگــرد نیــز 
موجــب افزایــش قــوه بینایــی اســت و اگــر شــما تاكنــون ایــن مــوارد را نمــی دانســتید، بایــد رســانه هــای زرد و 
ســبز و بنفــش و رنگیــن كمانــی را مقصــر بدانیــد. وی در توضیــح مــوارد بــاال گفــت: روغــن پالــم چاشــنی لبنیــات 
اســت و موجــب افزایــش جــذب كلســیم و چربــی هــای مفیــد آنهــا مــی شــود. كالبــاس نیــز چــون تکــه هــای پســته 
را در داخــل خــود دارد پــس موجــب افزایــش بهــره هوشــی مــی شــود هرچنــد كــه در نظــر داریــم تــا بــه شــركتهای 
تولیــد كننــده كالبــاس توصیــه كنیــم تــا زیــن پــس از گــردو نیــز در كنــار پنیــر اســتفاده كننــد. وی از صحبــت بیشــتر 
در مــورد بنزیــن یــورو2 و ریزگــرد خــودداری كــرد و اظهــار نظــر در مــورد آن هــا را در حیطــه كاری ســازمان محیــط 
زیســت و اســتاندارد دانســت. وی گوشــزد كــرد كــه زنــان بایــد بیشــتر مراقــب اشــعه باشــند و در پاســخ بــه ســوال 
مــا كــه خواســتار توضیــح بیشــتر شــدیم، گفــت: همــان اشــعه ای كــه باعــث پیــری زودرس زنــان اســت و از چشــم 
مــردان ســاطع مــی شــود. وی از پاســخ بــه ســوالی در مــورد علــت كاهــش ســن ســکته قلبــی در مــردان و افزایــش 
ــاززد و در مــورد كــت و  ــه  HIV  ســر ب ــر الگــوی ابتــای ب ــان و همچنیــن تغیی ــه زن نســبت آن در مــردان نســبت ب
شــلوار جدیــد و نانــوی خــود توضیحاتــی ارائــه داد و حتــی بــرای اثبــات نانــو بودنــش یــک لیــوان هــات چاكلــت 
روی آن ریخــت كــه البتــه معلــوم شــد خاصیــت نانــو بــودن آن فقــط در مقابــل چــای خــود را نشــان مــی دهــد نــه 

مایعــات و نوشــیدنی هــای دیگــر.

شــعب انجمــن داروســازان منتشــر شــد بــه گفتــه ی برخــی مســئولین 
فنــی ابهامــات زیــادی وجــود دارد. بــرای مثــال در مــورد تعییــن حقــوق 
ــا  ــاعت ی ــاس 192 س ــر اس ــبه ب ــر محاس ــر س ــات ب ــاعتی و اختاف س
220 ســاعت. آیــا بهتــر نبــود ایــن موضوعــات در نامــه شــعب انجمــن 
ــن  ــا باعــث ایجــاد كــدورت بی داروســازان شــفاف ســازی مــی شــد ت

ــی نشــود؟ موســس و مســئول فن
* در خصــوص تعییــن حقــوق ســاعتی نظــر بنــده همــان نظــر وزارت کار هســت. طبــق 
قانــون افــراد بایــد در هفتــه 44 ســاعت کار کننــد و روز جمعــه اســتراحت کننــد. بــا ایــن 
ــد.  ــی گیرن ــوق م ــد و 220 ســاعت حق ــی کنن ــاه کار م ــراد 1۹2 ســاعت در م حســاب اف
پــس حقوقــی کــه اعــام مــی شــود بــا حســاب 4 جمعــه کــه بــرای اســتراحت در نظــر 
ــه ازای 220 ســاعت کار در مــاه اســت. ایــن مــوارد در خصــوص فــردی  گرفتــه شــده، ب
ــه صــورت ســاعتی.  ــه ب ــد و ن ــه حقــوق دریافــت مــی کن ــه صــورت ماهیان اســت کــه ب
بــرای محاســبه حقــوق بــه صــورت ســاعتی بایــد حقــوق ماهیانــه تقســیم بــر 220 شــود 
امــا بــرای محاســبه حقــوق فــردی کــه مــی خواهــد بــه عنــوان قائــم مقــام کار کنــد بایــد 
ــر 1۹2 ســاعت  ــا موســس و مســئول فنــی، عــدد اعامــی ب ــان آن فــرد ب ــا توافــق می ب

تقســیم شــود.
ــه ســال گذشــته انجمــن داروســازان تهــران در اردیبهشــت  8- در نام
ســال 1394، در بنــد چهــارم حقــوق فــارغ التحصیــان داروســازی كــه 
ــغ  ــه طــور مشــخص مبل ــد ب ــت مــی كنن ــام فعالی ــم مق ــوان قائ ــه عن ب
17200 تومــان ذكــر شــده بــود كــه بــا توجــه بــه پایــه ی حقــوق ســال 
گذشــته تهــران كــه 3300000 بــود مشــخص اســت كــه انجمــن 192 
ســاعت را مــاک قــرار داده بــوده اســت. امــا امســال ایــن بنــد بــه طــور 
ــن  ــه ی تعیی ــد در نام ــن بن ــل حــذف ای ــل حــذف شــده اســت. دلی كام

حقــوق امســال انجمــن تهــران چــه بــوده اســت؟ 
-دلیــل اینکــه انجمــن امســال وارد جزئیــات تعییــن حقــوق مســئول فنــی نشــده اســت 
توصیــه مشــاور وزارت کار بــود. کــه اعــام کردنــد تمامــی قــرارداد بیــن مســئول فنــی و 
موســس قــراردادی اســت و شــما حــق نداریــد حتــی مبلــغ حقــوق را اعــام کنیــد. نظــر 
کلــی بنــده ایــن اســت کــه قاعدتــا فــردی کــه بــه صــورت موقــت کاری را پذیرفتــه بایــد 
حقــوق باالتــری نســبت بــه فــردی کــه بــه صــورت ثابــت در آنجــا کار مــی کنــد دریافــت 

کنــد. چــون کار کــردن بــه صــورت ثابــت، مزایایــی دارد کــه کار ســاعتی آن مزایــا را نــدارد. 

دانیــال ملکــی

گزارش نشستی با دکترمهردادحمیدی؛

با موضوع اخالق در داروسازی

باتوجــه بــه موضــوع اخــاق در داروســازی واهمیــت ویــژه ی آن روز 
ــه ای  ــمردیم ودرجلس ــم ش ــت را مغتن ــورخ۹۵/2/۵ فرص ــنبه م یکش
ــکده  ــرم دانش ــت محت ــدی ریاس ــر مهردادحمی ــای دکت ــاب اق ــا جن ب
ی داروســازی زنجــان درایــن زمینــه بــه بحــث و گفتگــو پرداختیــم. 
ایشــان در ابتــدای فرمایشاتشــان مفهــوم اخــاق حرفــه ای را تبییــن 
ــی  ــئول فن ــاز مس ــل داروس ــس العم ــخ و عک ــوه ی پاس و آن را نح
ــه  ــد. درادام ــه مطــرح نمودن ــی نشــده درداروخان درشــرایط پیــش بین
ارزش هــای اخاقــی یــک داروســاز را بــه دودســته تقســیم کردنــد:

ماننــد   general values  -1  
کــه  اخاقــی  خــوش  و  راســتگویی 
ــرا  ــل اج ــا قاب ــان ه ــه انس ــرای هم ب

ــت. اس
کــه   special values  -2
ــه  ــا و پاســخ ب ــه ی م ــه حرف ــوط ب مرب
ــی اســت کــه  ســواالت و دوراهــی های
ــا  ــا آن ه ــه ب ــال در داروخان ــرای مث ب
ــتگویی  ــا راس ــویم. مث ــی ش ــه م مواج
ــرایطی  ــا اگردرش ــت ام ــک ارزش اس ی
ــه  ــویم ک ــه ش ــار متوج ــخه بیم از نس
ــرار  ــت و اصــ ــا اس ــرطان مبت ــه س ب

ــاری اش دارد. ــتن بیم ــه دانس ب
آیــا بایــد همــان لحظــه بــه او بگوییــم؟ 
راســت گویــی حکــم مــی کنــد بگوییــم 
امــا یکســری اقتضائــات حرفــه ای هــم 

هســت کــه بایــد آن هــا را درنظــر بگیریــم.
یــا در مثالــی دیگر:همــه ی مــا دســت گیــری از نیازمنــدان را 
ــی باشــیم و  ــی مســئول فن ــر در جای ــا اگ ــم ام ــی دانی ــک ارزش م ی
اختیارمالــی آن جــا هــم دســت مــا نباشــد، در ارتبــاط بــا بیمارانــی کــه 
ــه خاطــر آبرومنــدی  ــد وحتــی ب ــد دارو ندارن ــرای خری ــول کافــی ب پ
ــت دارو  ــه ازای دریاف ــایی  و... ب ــا کارت شناس ــه ی ــد دفترچ حاضران
ــا همــه  ــم؟ ب ــد پیــش بروی ــا کجــا بای ــا ت ــوارد م ــن م ــد. درای بگذارن
ــف مســائل اقتصــادی  ــم؟ تکلی ــا موافقــت کنی ــن درخواســت ه ی ای

ــه میشــود؟ چ
ایشــان اذعــان داشــتند اخــاق حرفــه ای بــه دنبــال کنــکاش هــا و 
رهیافــت هایــی اســت کــه بــه ایــن نــوع ســواالت و موقعیــت هــای 

ویــژه ی اخاقــی در داروخانــه پاســخ دهــد ولــی متاســفانه در ایــن 
ــه اســت.صرفا تحــت فشــار  ــادی صــورت نگرفت ــاش زی ــه ت زمین
ــاد  ــی ایج ــد درس ــک واح ــا ی ــکده ه ــاتید و دانش ــری از اس یکس
شــده کــه آن هــم دربرخــی دانشــکده هــا بــه شــکلی کــه بایــد ، 

تدریــس نمــی شــود.
درادامــه ایشــان کمبــود موضوعــات اخــاق درداروســازی در 
بازآمــوزی هــا ، نبــود درســنامه ی مشــخص و تدویــن شــده 
ــازان  ــن داروس ــم انجم ــش مه ــازی و نق ــاق داروس ــه اخ درزمین
ــه  ــدند. ب ــر ش ــه متذک ــن زمین را در ای
ــازان  ــن داروس ــان انجم ــه ی ایش گفت
ــت  ــوع اس ــن موض ــی ای ــر اصل بازیگ
ــث  ــه ی بح ــفانه در زمین ــی متاس ول
ــته  ــی داش ــه کم ــی توج ــای اخاق ه
اســت و مــی بایســت بــا دانشــکده هــا 
در زمینــه ی بنیــه و بدنــه ی اخاقــی 
داشــته  تعامــل  فــردا،  داروســازان 
باشــد چــرا کــه ایجــاد ایــن اصــول در 
ــر  ــه مراتــب آســان ت یــک دانشــجو ب
ــابقه  ــال س ــا  30س ــاز ب ــک داروس ازی

ــت. کار اس
در  کــه  اســت  ایــن  »پیشــنهادم 
ــا  ــت ب ــک نشس ــا ی ــش ه ــن همای ای
موضــوع اخــاق در داروســازی بــا 
حضــور اســاتید صاحــب نظــر، انجمــن 
داروســازان ایــران و نماینــدگان ســازمان غــذا و دارو ایجــاد شــود.

ــد.  ــه بخواهن ــک مطالب ــوان ی ــه عن ــه دانشــجویان هــم آن را ب البت
ــی ماســت  ــون مشــکل مال ــم چ ــی خواهی ــی رام ــائل صنف ــا مس م
ولــی مســائل اخاقــی درجامعــه بــه گونــه ای شــده کــه مطالبــه ی 
کســی نیســت. بــه نظرمــن همیــن همایــش هــا بهتریــن موقعیــت 

ــود.«  ــس ش ــا منعک ــکده ه ــه دانش ــل آن ب ــد حاص ــت و بع اس
ــی اخــاق  ــد کــه هــدف اصل ــد نمودن ــان بحــث ایشــان تاکی درپای
ــم هــا درشــرایط حســاس مــی  ــن تصمی درداروســازی درســت تری
ــی  ــه را محل ــت و داروخان ــودن هنراس ــوب ب ــاز خ ــد. داروس باش
بــرای خــوب بــودن و ارزش قائــل شــدن بــرای دیگــران خواندنــد.

فاطمه دبیرزاده - سمیه کرمی

ــات  ــود موضوع ــان کمب   ایش

اخــالق درداروســازی در بازآموزی 

هــا ،نبــود درســنامه ی مشــخص 

و تدویــن شــده درزمینــه اخــالق 

داروســازی و نقــش مهــم انجمــن 

زمینــه  ایــن  در  را  داروســازان 

متذکــر شــدند.   



۱۵

 موضوع: نقش نظارتی سازمان بر كیفیت داروها 

1- آیا سازمان در بحث نظارت بر كیفیت داروها موفق بوده و در این راه چه 
مشکاتی وجود داشته است و راه حل شما چیست؟

•دســتگاه نظارتــی بــه تنهایــی نمــی توانــد در ایــن امــر عمــل کنــد ولــی یکــی از عوامــل 
ــل  ــه شــرایط کشــور مث ــده، ب ــه مصــرف کنن ــت ب ــا کیفی ــم اســت. ارتق ــذار و مه تاثیرگ
ســطح درآمــد آن کشــور و ارتباطــات بیــن المللــی آن بســتگی دارد. مثــا کشــور مــا در 
ــه بازســازی  ــر جنــگ شــد، در 10 دســال دوم مشــغول ب ــد از انقــاب درگی 10 ســال بع
هــای خرابــی هــای ناشــی از جنــگ بــود و بعــد از آن نیــز وارد تحریــم هــای بیــن المللــی 
شــد و تــازه االن بخشــی از تحریــم هــا در حــال برداشــته شــدن اســت پــس مــا شــرایط 
ــا در حــد  ــت داروهــای م ــس اینکــه انتظــار داشــته باشــیم کیفی ــم پ ــی نداشــته ای طبیع
کشــورهای پیشــرفته  جهــان باشــد چنــدان درســت نیســت. بــرای مثــال وقتــی پرفــروش 
تریــن خــودروی مــا پرایــد اســت نبایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه داروهــای مــا نیــز در 
حــد FDA آمریــکا باشــد. ولــی در حالــت کلــی دســتگاه نظــارت مــا خــوب عمــل کــرده 
مخصوصــا نســبت بــه کشــورهای شــبیه خودمان.بــرای مثــال آزمایشــگاه کنتــرل ســازمان 
ــا   ــد شــده اســت.چند ســال قبــل هــم اداره بیولوژیــک م غــذا و دارو توســط WHO تایی
توســط  WHO تاییــد شــد. امــا در کل بیــن مــردم و پزشــکان هــم ایــن احســاس کــه 
ــم  ــار آن ه ــدارد و انتظ ــود ن ــت وج ــی اس ــا آمریکای ــی ی ــد داروی اروپای ــا در ح داروی م
چنــدان منطقــی نیســت. ممکــن اســت مــا بــه داروی تولیــد داخــل مجــوز بدهیــم ولــی 
پزشــکی بــه دلیــل آنکــه ایــن دارو تاییدیــه FDA نــدارد آن را نســخه نکند، ایــن کار چندان 
صحیــح نیســت چــون مگــر آن پزشــک خــودش از بــورد آمریــکا مــدرک گرفتــه، او هــم با 

مجــوز وزارت بهداشــت همیــن جــا در حــال طبابــت اســت. 
2- مهم ترین دلیلی كه باعث شده برخی شركت های ایرانی اهتمام ویژه 

ای برای افزایش كیفیت و GMP خود داشته باشند چیست ؟
•هنــوز هــم عمــده صنایــع داروســازی بــرای آنکــه بــه شــرایط منطقــی و مطلــوب برســند 
بایــد کار کننــد. یعنــی مــا بــه عنــوان ســازمان غــذا و دارو بــه همــه خطــوط تولیــد دارویــی 
تاییدیــه GMP نــداده ایــم و بعضــی بــدون داشــتن آن در حــال تولیــد دارو هســتند. مــا بــه 
دلیــل شــرایط اضطــراری کشــور بــه آنهــا پروانــه داده ایــم امــا تاییدشــان نکــرده ایــم. امــا 
بعضــی اوقــات کیفیــت دارویــی آنقــدر پاییــن اســت کــه حتــی بــا وجــود کمبــود آن دارو 
اجــازه مصــرف هــم نمــی دهیــم. مــا بــه عنــوان ســازمان نظارتــی ســعی در انجــام وظایف 
خــود داریــم و بعضــی شــرکت هــا نیــز اهتمــام ویــژه ای بــه افزایــش کیفیــت داروهــای 
خــود دارنــد و حاضــر نیســتند کیفیــت را فــدای کمیــت و افزایــش فــروش کننــد چــون می 

مصاحبه ژنریک با دکتر دیناروند؛

 رییس سازمان غذا و دارو

داننــد سهمشــان در آینــده وابســته اســت بــه کیفیــت امــروز دارو. امــروز تقریبــا دیگــر هیچ 
دارویــی در ایــران نیســت کــه انحصــاری توســط شــرکتی خــاص تولیــد شــود. بلکــه بایــد 
سهمشــان را در بــازار دارویــی بــاال ببرنــد. افزایــش فــروش هــم تنهــا بــا دادن تخفیــف و 
جایــزه بــه داروخانــه میســر نمــی شــود بلکــه بایــد مصــرف کننــده و پزشــک را اقنــاع کنی 

کــه کیفیــت داروی شــما نســبت بــه بقیــه باالتــر اســت. 
ــل،  ــد داخ ــه داروی تولی ــتاندارد ب ــا راه دادن اس ــر! تنه ــای دكت 3- آق
ــه  ــی اســت. ب ــد اصل ــا برن ــات بیواكــی واالنســی و مقایســه آن ب مطالع

ــت؟ ــی اس ــه كاف ــن مطالع ــام ای ــرف انج ــا ص ــما آی ــر ش نظ
•حتــی اگــر کشــورمان ژنریــک محــور هــم نبــود بــاز هــم ضوابــط ورود دارو بــه بــازار آن 
فرقــی نمــی کــرد. در همــه ی دنیــا حتــی آمریــکا کــه برندمحــور اســت نیــز ایــن شــرایط 
وجــود دارد یعنــی بــرای گرفتــن مجــوز داروی ژنریــک البتــه بــه جــز داروهــای بیولوژیــک، 
ــو  ــی اســت. بی ــد اصل ــد کــه فرمــول شــما شــبیه برن ــات کنی ــد در Invitro اثب شــما بای
اکــی واالنســی در مــورد یــک ســری داروهــای خــاص الزم اســت و بــرای مثــال در مــورد 
ــد  ــد کــه در In vitro شــبیه برن داروهــای تزریقــی الزم نیســت و کافیســت نشــان دهی
اصلــی عمــل مــی کنــد. ولــی در مــورد اشــکال دارویــی جامــد حتمــا بایــد نشــان دهیــد که 
بیواکــی واالنــس هســت. یعنــی پروفایــل غلظــت خونــی آن بایــد شــبیه دارو اصلی باشــد و 

ایــن مســاله ســال هاســت در ایــران رعایــت مــی شــود. 
4- آیــا بودجــه ای كــه بــه بخــش نظارتــی غــذا و دارو در نظــام ســامت 
ــی  ــه كافــی اســت و اگــر كافــی نیســت چــه راهکارهای تخصیــص یافت

بــرای افزایــش آن در نظــر گرفتــه ایــد؟
• نــه از نظــر بودجــه ای و نــه از نظــر پرســنل کافــی نیســت. امــا بــا توجــه بــه وضــع 
بودجــه دولــت، مــا نمــی توانیــم انتظــار بیــش از ایــن داشــته باشــیم. امــا بــا همین شــرایط 
هــم بودجــه غــذا و دارو در دولــت یازدهــم هــر ســال تقریبــا دو برابــر شــده و مــا بــه خاطــر 

آن از دولــت و مجلــس تشــکر مــی کنیــم. 
     5- بــه نظــر شــما تعــداد داروســازان مشــغول در صنعــت بــرای انجام 
ــه آینــده شــغلی كــه  ــا توجــه ب ایــن نقــش نظارتــی كافــی اســت؟ و ب
دغدغــه خیلــی از دانشــجویان اســت چــه كارهایــی مــی شــود كــرد كــه 

بیشــتر داروســازان ایــن نقــش را داشــته باشــند؟ 
• صنعــت داروســازی مــا یــک صنعــت ژنریــک اســت و صنعــت ژنریــک نیــز ســودآوری 
باالیــی نــدارد. اساســا ویژگــی ژنریــک پاییــن بــودن قیمــت داروســت بــرای همیــن صنعت 
داروســازی مــا چنــدان پولــدار نیســت متاســفانه بــه همیــن دلیــل هــم عمدتــا دولتــی باقــی 
مانــده اســت. البتــه ســهم بخــش دولتــی در حــال کاهــش اســت. یعنــی ارگان هایــی مثــل 
بانــک هــا و بیمــه هــا و ســتاد اجرایــی فرمــان امــام جــزو بخــش هــای حاکمیتــی هســتند 
و خصوصــی محســوب نمــی شــوند و بــه حداقــل هــا راضــی انــد و اگــر کارشــان بــا یــک 
ــر  ــد چــون ارزان ت شیمیســت پیــش مــی رود پــس یــک شیمیســت اســتخدام مــی کنن
اســت. ایــن صنعــت تــا دچــار تحــول نشــود انتظــار بیشــتری از آن نمــی تــوان داشــت. 
مطلــب بعــدی ایــن اســت کــه ایــن صنعــت دانــش بنیــان نیســت. یعنــی صنعــت ژنریــک 
اساســا صنعــت کپــی کاری اســت. نــه اینکــه بــی ارزش اســت بلکــه بســیار ارزشــمند هــم 
مــی باشــد و مــی توانــد تبدیــل بــه بازیگــر بــزرگ بیــن المللــی شــود. مثــا شــرکت هــای 
هنــدی را در نظــر بگیریــد، االن خیلــی از آنهــا فقــط بــا تولیــد داروی ژنریــک، مارکتشــان 

پــس  ایــم  »مــا شــرایط طبیعــی نداشــته 
کیفیــت  باشــیم  داشــته  انتظــار  اینکــه 
داروهــای مــا در حــد کشــورهای پیشــرفته  

جهــان باشــد چنــدان درســت نیســت.«

صنعــت  کل  اســتراتژی  نظــرم  »بــه 
دوســتان  بــا  مــا  شــود.  عــوض  بایــد 
ــی  ــازی خیل ــت داروس ــندیکای صنع س
هــم  خودشــان  البتــه  داریــم.  چالــش 
قبــول دارنــد. مــا نبایــد خیلــی بــه بــازار 

کنیــم.« اکتفــا  داخلــی 

 R&D از یــک میلیــارد دالر هــم عبــور کــرده اســت و قدرتشــان در حــال افزایــش اســت و
تاســیس کــرده انــد. در ایــران هــم ژنریــک مــی توانــد رشــد کنــد بــه شــرطی کــه شــرکت ها 
ادغــام شــوند، در بــازار کشــورهای همســایه داخــل شــوند و ســهم بــازار بیــن المللــی خــود 
را بــاال ببرنــد آن موقــع خودشــان فکــری بــه حــال افزایــش کیفیــت هــم مــی کننــد. االن 
بزرگتریــن اشــتباه صنعــت مــا بخصــوص صنعــت داروســازی ایــن اســت کــه اســتراتژی نگاه 
بــه درون دارد درســت برعکــس اســتراتژی کــه در اقتصــاد مقاومتــی بیــان شــده اســت. بایــد 
درون ز ا باشــد امــا در عیــن حــال بــرون نگــر باشــد. صرفــا بــرای بــازار داخلــی تولیــد نکنــد. 
ایــن صنعــت بایــد بــزرگ و صادرکننــده شــود. اگــر ایــن امــر محقــق شــود مطمئــن باشــید 
خــودش بیــش از دســتگاه هــای نظارتــی  نگــران کیفیتــش خواهــد بــود. االن مــا نگرانیــم و 

خودشــان چنــدان نگــران نیســتند.
6- آیــا بــرای شــما بــه عنــوان دســتگاه ناظــر تفاوتــی نــدارد كــه داروســاز 

در شــركت هــا بــر كیفیــت نظــارت كنــد یــا شیمیســت؟ 
•در بحــث نظــارت بــر کیفیــت حتمــا بایــد داروســاز باشــد. امــا در خصــوص بحــث تولیــد 
فعــا اینطــور نیســت هرچنــد کــه بــه نظــر مــن بهتــر اســت ایــن طــور باشــد. االن در خیلــی 
شــرکت هــا داروســاز فقــط مدیــر آنجاســت مثــل مدیــر تولیــد و بقیــه خــط تولیــد در اختیــار 
غیــر داروســاز اســت در صورتــی کــه چــون داروســاز دارو را بهتــر مــی شناســد بهتــر اســت 

بقیــه کارکنــان خــط هــم داروســاز باشــند. 
7- آیــا در بحــث قیمــت گـــذاری تفاوتــی بیــن شــركت هایـــی كــه در این 
راســتا حــال افـــزایش كیفیــت انــد و شــركت هایــی كــه چنــدان تــاش 
نمــی كننــد، قائـــل شــده ایــد؟ تــا حداقــل بحث قیمــت گــذاری بــرای آنها 

یــک عامــل تشــویقی باشــد.
ــرای توســعه صنعــت در نظــر گرفتــه ایــم و  ــار عوامــل تشــویقی را ب ــرای اولیــن ب • مــا ب
اوایــل امســال آن هــا را ابــاغ کــرده ایــم. بــرای چنــد موضــوع امتیــاز قائــل شــده ایــم. 1- 
صــادرات؛ هــر شــرکتی کــه بتوانــد صــادر کنــد برایــش امتیــاز قائــل شــده ایــم مثــا خــارج 
از صــف پروانــه تولیــد دارو بدهیــم. 2- شــرکت هایــی کــه تاییدیــه GMP بیــن المللــی یــا 
گواهــی نامــه هــای خــود مــا را مــی گیرنــد. 3- بــه شــرکت هــای بیــن المللــی تولیدکننــده 

دارو نیــز بــه شــرطی کــه در داخــل ایــران دارو تولیــد کننــد هــم امتیــاز مــی دهیــم. 
8- آخریــن وضعیــت ایــران در عضویــت ســازمان جهانــی بازرســی هــای 
ــر  ــد ب ــی توان ــری م ــه تاثی ــت چ ــن عضوی ــت و ای ــی)PICS( چیس داروی

ارتقــای كیفیــت داشــته باشــد؟
•باالخــره ایــن ســازمان مــی توانــد کیفیــت مــا را در حــد بیــن المللــی ارزیابــی کنــد و چنــد 
ســالی اســت کــه فرمــت هــای مــا از WHO تبدیــل بــه PICS شــده اســت چــون ســخت 
ــران  ــی را از ای ــن بازرس ــازمان آخری ــن س ــین ای ــش بازرس ــاه پی ــت. از 6 م ــر اس ــه ت گیران
انجــام دادنــد کــه هنــوز گــزارش نهایــی را منتشــر نکــرده انــد. برداشــت مــا ایــن اســت کــه 
گزارششــان بســیار خــوب خواهــد بــود. بــا عضویــت در ایــن ســازمان، ارتقــای کیفیــت راحــت 

تــر اتفــاق خواهــد افتــاد. 
9- در راســتای حمایــت از تولیــد داخــل و عــدم واردات یــا حتــی وقتــی می 
ــم قیمــت  ــا خارجــی را وارد لیســت بکنی ــی ی ــم داروی مشــابه ایران خواهی
هایــش را بــا داروی ایرانــی مــی ســنجیم امــا هنــگام بررســی اثربخشــی 
اســتناد مــی دهیــم بــه مطالعــات clinical trial خــارج ازكشــور و مطالعــه 
ای در داخــل انجــام نمــی شــود. ایــن عــدم وجــود بــازار رقابتــی تاثیــری 

بــر كیفیــت داروهــای تولیــدی نــدارد؟ 
•بحث شما بحث درستی است. یعنی وقتی رقابت را از بازار حذف کنیم کیفیت پایین می آید 
مثل صنعت خودروسازی. در داروسازی این مثال خیلی دقیقی نیست. برای اینکه دارو هزینه 

های القایی نیز خواهد داشت. یعنی در مورد خودرو اگر طرف پول نداشت پس نمی خرد اما در 
مورد دارو وضع این طور نیست و هرچه که پزشک بگوید را باید انجام داد.شرکت های ایرانی 

هرچند که کیفیت خوبـی هم داشته باشند و قیمت پایین تر ولــی چون چندان با تکنیک های 
بازاریابی آشنا نیستند پس در رقابت با شرکت های خارجی چندان موفق نیستند. به همین دلیل 
نمی توانیم درها را باز کنیم. یعنـی حتما باید سخت گیری وجود داشته باشد. این سخت گیـری 

گاهی سخت گیری فنی و علمی است و گاهی جهت حمایت از تولید داخل. 
10- در همــه جــای دنیــا مطالعــات PMQC را خــود شــركت هــا انجــام مــی 
دهنــد و ســازمان هــای ناظــر نیــز فقــط نظــارت می كننــد. امــا در ایــران به 
دلیــل شــرایط خــاص بهتــر نیســت كــه عــاوه بــر مطالعــات خــود شــركت 

هــا، ســازمان نیــز جداگانــه مطالعاتی داشــته باشــد؟
•مــا ایــن کار را مــی کنیــم. هــر ســال درصــد داروهایــی کــه ارزیابــی مــی کنیــم را بیشــتر 
مــی کنیــم. البتــه سیاســت ایــن اســت کــه هزینــه آن را از خــود شــرکت بگیریــم. امســال 

بــرای 10 درصــد کل داروهــا ایــن مطالعــات را انجــام مــی دهیــم. اگــر در ایــن آزمایــش هــا 
رد شــوند بایــد دارو را recall کننــد کــه در ســال حــدود ۵0-60 مــورد داریــم. کــه البتــه 
همــه مــوارد مربــوط بــه مــا نیســت. بعضــی را خــود شــرکت یــا رقبایــش متوجــه مــی شــوند 

و بعضــی از شــکایت مــردم حاصــل مــی شــود. 
ــن  ــه بی ــه تاییدی ــت ك ــده اس ــق ش ــی موف ــركتی ایران ــون ش 11- تاكن

ــرد؟ ــا FDA بگی ــد WHO ی ــی مانن الملل
•خیر. البته صادرات داریم حتی به اروپا اما صادرات به اروپا در حد یک مکمل است. 

12-  به نظر شما راه حل چیست؟
•بــه نظــرم اســتراتژی کل صنعــت بایــد عــوض شــود. مــا بــا دوســتان ســندیکای صنعــت 
داروســازی خیلــی چالــش داریــم. البتــه خودشــان هــم قبــول دارنــد. مــا نبایــد خیلــی بــه بازار 
داخلــی اکتفــا کنیــم. همــواره یکــی از اعتراضــات صنعــت داروســازی ایــن اســت کــه چــرا 
ــه آنهــا توضیــح  ــگاه اول حرفشــان درســت اســت امــا همیشــه ب دارو وارد مــی شــود؟ در ن
داده ام کــه میــزان داروی وارداتــی خیلــی کــم اســت. در ســال ۹4، 70 ددرصــد بــازار دارویــی 
از نظــر ریالــی در اختیــار تولیــد داخــل بــوده اســت. از نظــر تعــداد هــم ۹7/۵ درصــد بــوده 
ــی  ــدارد یعن ــی ن ــابه داخل ــا مش ــوم آن اص ــم  دو س ــده ه ــی مان ــد باق ــت. از 30 درص اس
ــدارد.  ــی ن ــابه داخل ــچ مش ــا هی ــوده ی ــل ب ــد داخ ــا تولی ــی ی ــازار داروی ــا ۹0 درصــد ب عم
ــا خارجــی کــه حــدود 2۵0 میلیــون  ــا تولیــد داخــل اســت ی ــده هــم ی ده درصــد باقــی مان
ارزبــری داشــته اســت. بــرای مثــال در مــرداد ۹4 تــازه داروی ایرانــی مشــابه خارجــی تولیــد 
شــده و مــا نمــی توانســتیم جلــوی ورود نمونــه خارجــی را بگیریــم. 1۵0میلیــون دالر شــامل 
داروهایــی اســت کــه مــی توانیــم جلــوی ورودش را بگیریــم امــا نمــی گیریــم چــون عمــا 
رقابــت بیــن خارجــی و داخلــی را از بیــن مــی بریــم و ایــن داروهــا اغلــب در مــوارد خــاص 
و بــرای بیمــاران صعــب العــاج اســتفاده مــی شــود و قــدرت آن را نداریــم تــا جلــوی ورود 
داروی خارجــی بــرای ایــن بیمــاران را بگیریــم. بعضی اوقــات داروی ایرانی نتوانســته ســهمی 
از بــازار بگیــرد چــون مــا ضابطــه ای داریــم کــه مــی گویــد داروی ایرانــی بایــد 30 درصــد 
بــازار را بگیــرد تــا مــا جلــوی خارجــی را بگیریــم. حــاال فکــر کنیــد مــا جلــوی تمــام ایــن 
ــی ارزی  ــه جوی ــون دالر صرف ــه 2۵0 میلی ــم ، درســت اســت ک ــون دالر را بگیری 2۵0 میلی
شــده امــا فقــط ۵0 میلیــون دالر آن نصیــب صنعــت داخلــی مــی شــود چــون معمــوال بــه 
طــور میانگیــن قیمــت داروی خارجــی نســبت بــه داخلــی ۵ بــه 1 اســت و مطمئنــا صنعــت 
دارویــی مــا کــه مارکتــش در ســال ۹4 حــدود هفــت هــزار میلیــارد تومــان بــوده بــه خاطــر 
200 میلیــارد تومــان آســیب نمــی بینــد. نبایــد اســتراتژی صنعــت مــا تولیــد بــه جــای واردات 
ــرای  ــد ب ــد بای ــه تولی ــی ک ــا. در حال ــل مرزه ــه داخ ــودن ب ــدود ب ــی مح ــن یعن ــد و ای باش
صــادرات باشــد. صنعــت هنــد و چیــن ایــن گونــه زنــده شــدند در حالــی کــه در آنجــا اصــا 
نیــاز نیســت بــرای صــادرات کار کنــی چــون جمعیــت بــاالی یــک میلیــارد نفــر دارنــد امــا 
هیــچ شــرکت هنــدی بــزرگ نشــده مگــر اینکــه وارد بــازار بیــن المللــی شــده اســت. چیــن 
هــم همیــن طــور اســت زیــرا فقــط بــرای صــادرات، تولیــد مــی کنــد. امــا مــا فکــر مــی 
کنیــم بــازار 80 میلیونــی داخلــی کافــی اســت. تــا شــما بازیگــر بیــن المللی نشــوی بــه جایی 
نمــی رســی. مثــا دیــروز رییــس شــرکت هتــرو کــه از شــرکت هــای بــزرگ هنــدی اســت 
مهمــان بنــده بــود. ایــن شــرکت یــک ونیــم میلیــارد دالر فروشــش اســت و ایــن شــرکت 
فقــط ۵00 میلیــون دالر بــه آمریــکا دارو صــادر مــی کنــد یعنــی یــک ســوم تولیــد آن. پــس 
ایــن شــرکت طبــق اســتاندارد آمریــکا تولیــد مــی کنــد. کل صــادرات دارویــی مــا در ســال 
ــرای افزایــش کیفیــت بتوانیــم دارو صــادر  ــوده اســت. پــس ب ــر از 200 میلیــون دالر ب کمت
ــون دالر واردات دارو  ــا افغانســتان 600 میلی ــه کشــورهای اطــراف. مث ــم مخصوصــا ب کنی
دارد. مــا بایــد حداقــل مــی توانســتیم یــک ســوم ایــن بــازار را بگیریــم کــه    االن حــدود 

۵ درصــد اســت. 

۱۴
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ــد کــه  ــا مزمــن ان واقــع بیمــاری هایــی را پوشــش مــی دهنــد کــه صعــب العاجنــد ی
دفعــات تجویــز یــا میانگیــن تجویزشــان رو بــه رو رشــد اســت. اگــر شــما ســرانه مبلــغ 
نســخ را در طــی چهارســال گذشــته مقایســه کنیــد مــی بینیــد کــه ارزش ســرانه مبلغــی 
نســخ بــه طــرز قابــل توجهــی افزایــش یافتــه اســت بــه طوریکــه میانگیــن ریالــی نســخ 
از 63 هــزار ریــال در ســال 13۹1 بــه 20۵ هــزار ریــال در ســال 13۹4 رســیده یعنــی بــه 

طــور متوســط بیــش از ســه برابــر شــده اســت.  
مثــا مــا در گذشــته داروهایــی کــه بــرای ســرطان اســتفاده مــی کردیــم خیلــی محــدود 
بودنــد و بــاری کــه بــه نظــام ســامت تحمیــل مــی کردنــد ناچیــز بــود. در حالــی کــه در 
حــال حاضــر ســهمی کــه دارو هــای ضدســرطان در ســبد هزینــه هــای  ســازمان هــای 
بیمــه گــر اختصــاص مــی دهنــد مقــدار قابــل توجهــی اســت . در ســال هــای آینــده هــم 

ســهم داروهــای  بیمــاری هــای مــادرزادی و ژنتیکــی در حــال افزایــش اســت. 
الگــوی هزینــه هــا در ســازمان هــای بیمــه گــر بــه شــدت در حــال تغییــر خواهــد بــود. 
ــی ســهم ســرانه  ــد در سیاســت هــای پوشــش بیمــه ای خــود و حت ــا بای ــن م ــر ای بناب
ــته  ــامت داش ــام س ــزی نظ ــه ری ــوزه بودج ــی در ح ــری های ــک بازنگ ــی ی ــه مل بودج

باشــیم. 
ــه  ــات از جمل ــی خدم ــرای ورود برخ ــا ب ــه ه ــود بیم ــی ش ــه م 3- گفت
خدمــات داروســازان بــه كتــاب ارزش نســبی خدمــات ســامت، تمایــل 
چندانــی ندارنــد چراكــه اگــر خدمــات وارد كتــاب ارزش نســبی بشــود 
ــات  ــه آن خدم ــود ك ــرح ش ــوع مط ــن موض ــده ای ــت در آین ــن اس ممک
بایــد بیمــه شــوند. در كتــاب ارزش نســبی چــرا خدماتــی مختصــر بــرای 
داروســاز هــا درنظــر گرفتــه شــده و كــدام تحــت پوشــش بیمــه قــرار 
گرفتــه؟ بــه عنــوان مثــال حــق فنــی كــه یــک دهــم k درایــن كتــاب 

نظــر گرفتــه شــده، چــرا تحــت پوشــش بیمــه نیســت ؟
• اگــر شــما از طــرف ســازمان هــای بیمــه گــر مقاومتــی میبینیــد در پذیــرش خدمــات 
ــن  ــش ای ــف پوش ــی مخال ــورت فن ــه ص ــا ب ــه آن ه ــت ک ــن نیس ــل ای ــه دلی ــد ب جدی
خدمــات انــد. بــه خاطــر نداشــتن بودجــه کافــی اســت. زیــرا کــه ســازمان هــای بیمــه 
ــان  ــتر از منابعش ــه بیش ــی اســت ک ــل تعهدات ــه دلی ــی اســت ب ــان منف ــا ترازش گرعمدت
ــل  ــی قاب ــته بده ــر، از ســال گذش ــه گ ــای بیم ــازمان ه ــه در س ــد ک ــذا میبینی ــد. ل دارن
ــی  ــل منف ــه دلی ــا ب ــازمان ه ــن س ــذا ای ــت. ل ــده اس ــل ش ــال ۹۵ منتق ــه س ــی ب توجه
ــه  ــا ب ــت آن ه ــد و ممانع ــرل کنن ــود را کنت ــه ورودی خ ــد ک ــان مجبورن ــودن ترازش ب
خاطــر مســایل مالــی اســت. نکتــه ای کــه در مــورد بحــث داروســازی وجــود دارد ایــن 
اســت کــه مــی دانیــد خدمــات داروســازی هیــچ وقــت در فهرســت ســازمان هــای بیمــه 
گــر نبــوده و ایــن اولیــن بــار اســت کــه خدمــات حرفــه ای داروســاز وارد کتــاب ارزش 
نســبی شــده و ایــن یــک حرکــت رو بــه جلــو اســت. قبــل از آن بحــث اســتقرار داروســاز 
بالینــی در بیمارســتان را داشــتیم کــه االن در بیمارســتان هــا هویــت و خدمــات مســتقل 
خــودش را دارد و بــرای آن تعرفــه در نظــر گرفتــه شــده. بــه عبارتــی بــرای تبییــن نقــش 
ــروع  ــات و ش ــامت اقدام ــم س ــای تی ــایر اعض ــار س ــان در کن ــه درم ــاز در چرخ داروس
خوبــی شــده و بازنگــری کــه در آییــن نامــه ســاختار ســازمانی بیمارســتان هــا صــورت 
گرفتــه و تعــداد داروســازانی کــه بــه ازای تخــت در نظــر گرفتــه شــده )هــر صــد تخــت 
یــک داروســاز(. ایــن هــا همــه یــک اســتاندارد خوبــی اســت و امیــدوارم کــه ایــن نقــش 

پررنــگ تــر شــود.  
اگــر ســازمان هــای بیمــه گــر دارای منابــع کافــی باشــند، تعرفــه خدمــات داروســاز در 
ــش  ــزی پی ــه ری ــازو کار بودج ــه در س ــم ک ــود و امیدواری ــی ش ــه آورده م ــش بیم پوش
ــه  ــای بیم ــازمان ه ــم س ــاز را ه ــه داروس ــه تعرف ــیم ک ــته باش ــای الزم را داش ــی ه بین

ــد. ــر بپذیرن گ
   4- یعنــی امیــدوار باشــیم كــه در ســال آینــده و بــا همــت شــما، حــق 

فنــی داروســازان تحــت پوشــش بیمــه قــرار بگیــرد؟
• انشااهلل 

ــازی  ــجویان داروس ــی از دانش ــرف جمع ــه از ط ــوالی ك ــن س 1-  اولی
مطــرح شــده ایــن اســت كــه دانشــجویان خواســتند نظــر شــما را در 
ــا طــرح تحــول نظــام ســامت و افزایــش هزینــه هایــی كــه  رابطــه ب
ــده  ــه آین ــد و اینک ــت بدانن ــرده اس ــل ك ــا تحمی ــه بیمه ه ــرح ب ــن ط ای

ــد؟ ــی می كنی ــش بین ــور پی ــرای آن را چط اج
• بــه نظــر مــن یکــی از اقدامــات خیلــی خوبــی کــه دولــت انجــام داد همان طــرح تحول 
ــی بخــش نظــام  ــع مال ــه مناب ــت کــه در توجــه ب ــد از مــدت هــا غفل ــود. بع ســامت ب
ســامت از طــرف دولــت صــورت گرفتــه بــود، در دولــت آقــای دکتــر روحانــی موضــوع 
ســامت بــه عنــوان یــک موضــوع حاکمیتــی بــه آن توجــه شــد. مــی دانیــد کــه اصــل 
بیســت و نهــم و اصــل چهــل و ســوم و اصــل ســوم قانــون اساســی ایــن هــا اصولــی 
هســتند کــه تاکیــد دارنــد بــر ایــن امــر کــه بهداشــت و درمــان و پوشــش بیمــه هــای 
ــه طــرح تحــول ســامت از طــرف  ــذا ورود ب همگانــی جــز وظایــف حاکمیــت اســت. ل
دولــت یکــی از اقدامــات بســیار ســنجیده  و در راســتای اجــرای قانــون اساســی اســت 
کــه انجــام شــده .متاســفانه ســهمی کــه بخــش ســامت از بودجــه عمومــی دارد ســهم 
قابــل قبولــی نیســت و بــا توجــه بــه شــاخص هــای بهداشــت و درمــان کــه در کشــور 
ــم درصــد  ــم االن ســهم ســامت از بودجــه عمومــی کشــور در حــدود شــش و نی داری
اســت و انتظــار مــی رود کــه ایــن ســهم تــا 8 درصــد قابــل افزایــش باشــد و بنابرایــن 
بــه اعتقــاد مــن دولــت بایــد در مســیر افزایــش ســهم بودجــه ســامت از بودجــه عمومــی 
حرکــت کنــد. نمــی خواهــم خیلــی وارد بحــث بشــوم کــه چــه مشــخصاتی در ســاختار 
بودجــه ریــزی بایــد مــد نظــر قــرار بگیــرد امــا واضــح اســت کــه طــرح تحــول ســامتی 
کــه اجــرا شــد دارای نقــاط قــوت و ضعــف زیــادی اســت و بایــد بــه طــور مســتقل بــه آن 
پرداختــه شــود و ایــن طــرح مــی توانــد بــا اولویــت هــای بهتــر و کار آمــدی بیشــتر اجــرا 
شــود . هدایــت منابــع بــه ســمت حــوزه هایــی رود کــه اثــر بخشــی بیشــتری در شــاخص 
هــای ســامت داشــته باشــند و در یــک کام امــروز مــا در شــرایطی قــرار داریــم کــه 
فرصــت یــا زمــان ایــن هســت کــه در واقــع نحــوه اجــرای طــرح تحــول ســامت را در 
مســیر کار آمــد ســازی آن بازنگــری کنیــم. امــا ســوالی کــه راجــع بــه وضعیــت بیمــه 

پرســیدید. 
ــه  ــا هزین ــع طــی چهــار ســال بودجــه ی ــا 13۹4 در واق ــه ســال هــای 13۹1 ت در فاصل
هــای بخــش درمانــی ســازمان تامیــن اجتماعــی بیــش از ســه برابــر شــده اســت، یعنــی 
مــا بیــش از ســه برابــر رشــد هزینــه در بخــش بهداشــت و درمــان داشــتیم کــه همــه 
ایــن هــا متوجــه طــرح تحــول ســامت نیســت. مثــا بخشــی از هزینــه هــا بــه دلیــل 
ــی  ــل گســترش پوشــش هــای خدمات ــه دلی ــوده اســت و بخشــی ب ــرخ ارز ب ــش ن افزای
ــاب ارزش هــای  ــا در کت ــه ه ــش تعرف ــش ناشــی از افزای ــوده. بخشــی ناشــی از افزای ب
نســبی بــوده کــه بازنگــری در کتــاب منجــر بــه افزایــش هزینــه  شــده اســت. بنابــر ایــن 
فاکتورهــای متعــددی دخالــت داشــته کــه منجــر بــه افزایــش هزینــه هــا شــده امــا مــن 
معتقــدم کــه ایــن افزایــش هزینــه هــا بایــد صــورت مــی گرفــت و مــا بایــد در جهــت 
کارآمدتــر کــردن ایــن هزینــه هــا در مســیر ارتقــای شــاخص هــای ســامت گام برداریم. 
2- بــازار دارویــی ایــران از ســال 93 تــا 94 حــدود 11 در صــد رشــد 
داشــته ولــی افزایــش هزینــه هــای دارویــی بیشــتر از ایــن بــوده. علــت 

چیســت؟
• ببینیـــد در بازار دارویـی یک شیفت مصرف داریم که در گذشتــه بیماری هـا بیشتــر 
بیماریهای عفونی بودند، با تغییر ساختــار جمعیتـی و افزایش سالمندی که اتفاق مــی افتد، 

بیماری های غیر واگیـــر که افزایش بیشتری داشته اند مانند بیماری هــــای قلب و 
عــروق و دیابــت و..... الگوی مصرف دارو هم در حال تغییر اســت. بــه همین دلیل 

داروهـــایی که در حوزه بیماری های غیر واگیر مصرفشان بیشتر می شود، نرخ نو آوری 
بیشتری هم دارند. طبیعتا داروهای گران تر وارد سبد دارویی می شوند

  و در نســخ داروهــای گــران تــر مــی بینیــم. لــذا علیرغــم ایــن کــه بــازار دارویــی کشــور 
ممکــن اســت رشــد ده الــی یــازده درصــدی را تجربــه کنــد، رشــد هزینــه هــای 

سازمان های بیمه گر بیشتر است. به دلیل این که سازمان های بیمه گر در

مصاحبه با دکتر کبریایی زاده؛

رییس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی

ــاره بحــث حــق مشــاوره    5- ســوال بعــد درب
اســت. همانطــور كــه مــی دانیــد حــق مشــاوره 
ــورد  ــت. در م ــی اس ــق فن ــدا از ح ــه ای ج مقول
ورود حــق مشــاوره داروســازان به كتــاب ارزش 
هــای نســبی خدمــات ســامت چــه بایــد كــرد؟

ــن  ــه ای ــول ب ــه موک ــک حرف ــت ی ــای هوی ــد ارتق • ببینی
اســت کــه آن حرفــه بایــد اول خــود را اثبــات کنــد نــه ایــن 
ــا خــود را اثبــات کنــد.  کــه در وهلــه اول پــول بخواهــد ت
مــن فکــر مــی کنــم کــه مــا بــه عنــوان داروســاز بایــد در 
داروخانــه هــا میزهــای خدمــات مشــاوره ای را راه انــدازی 
کنیــم و خدمــات و جایــگاه خــود را بــه مــردم اثبــات کنیــم 
ــان  ــامت نش ــه س ــاز را در چرخ ــذاری داروس ــر گ و تاثی
ــام داد و  ــدام را انج ــن اق ــوان ای ــی ت ــپس م ــم. س دهی

مقبولیــت هــم ایجــاد مــی شــود.  
6- آیــا بیمــه تامیــن اجتماعــی طــرح جدیــدی 
ــه  ــای معوق ــی ه ــت بده ــوص پرداخ در خص
ــای  ــه ه ــی و داروخان ــز درمان ــه مراك ــود ب خ

ــود دارد ؟  ــرار داد خ ــرف ق ط
• ســازمان تامیــن اجتماعــی ســازمانی مســتقل بــا ســاختار 
بودجــه ریــزی مختــص بــه خــود اســت و منابــع خــود را از 
دولــت نیــز دریافــت نمــی کنــد و ایــن منابــع از حــق بیمــه 
هــا بــه دســت مــی آیــد. مــا در ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ــازمان اســت  ــک 100 درصــدی س ــاه بان ــک رف ــون بان چ
ــات کارشناســی آن یــک  و طــی یــک طرحــی کــه مطالع
ــه  ــدی رســیدیم ک ــن جمــع بن ــه ای ســال طــول کشــید ب
عامــل پرداخــت را بانــک رفــاه قــرار دهیــم. بــه ایــن شــکل 
کــه وقتــی کــه دفاتــر اســناد ســازمان اســناد مرکــز درمانــی 
را دریافــت مــی کنــد بانــک رفــاه بــه عاملیــت و نیابــت از 
ســازمان تامیــن اجتماعــی  بدهــی مــا را پرداخــت کنــد و 
طــرف حســاب مــا بانــک رفــاه قــرار بگیــرد. چــون بانــک 
رفــاه بانــک صــد درصــدی ســازمان تامیــن اجتماعی اســت 
ــت  ــم پرداخ ــودی ه ــر س ــره اگ ــه باالخ ــت ک ــی اس طبیع
شــود متوجــه بانــک صــد در صــدی ســازمان خواهــد بــود 
و مشــکلی ایجــاد نمــی شــود و ایــن امــر ســبب مــی شــود 
ــان  ــاه پولش ــر دو م ــد س ــی بتوانن ــز درمان ــام مراک ــه تم ک
ــده و  ــروع ش ــران ش ــرح در ته ــن ط ــد. ای ــت کنن را دریاف
ــترش  ــور گس ــر کش ــم در سراس ــرداد ه ــاهلل از اول خ انش
ــک  ــا بان ــره ب ــه وارد مذاک ــا ک ــه ه ــام داروخان ــد و تم یاب
رفــاه بشــوند از مزایــای ایــن طــرح اســتفاده خواهنــد کــرد. 
علــی القاعــده بانــک انتظــارات بانکــی خــاص خــود را دارد 
کــه داروخانــه بایــد گــردش مالــی مناســبی داشــته باشــد. 
اســناد مطالبــات داروخانــه از تامیــن اجتماعــی بــه محــض 
ــل  ــازمان در سراســر کشــور تحوی ــر س ــه دفات ــه ب ــن ک ای
داده شــد 1۵ روز بعــد دفاتــر اســناد مطالبــات را بــه بانــک 
اعــام کــرده و بانــک پــس از دو مــاه پــول داروخانــه هــا 
ــاه در در  ــا اخــر م را پرداخــت خواهــد کــرد کــه انشــاهلل ت

سراســر کشــور اجرایــی خواهــد شــد.
7-فرمودیــد اگــر ســودی هــم پرداخــت شــود 
متوجــه بانــک صــد در صــدی ســازمان خواهــد 
ــی  ــود؟ یعن ــی ش ــاد نم ــکلی ایج ــود و مش ب
ــدی را  ــا درص ــه ه ــات داروخان ــک از مطالب بان

ــد؟ ــی كن ــم م ك
ــازمان  ــه س ــت متوج ــن پرداخ ــی  از ای ــود ناش ــر س •خی
ــد  ــت نمی کن ــک پرداخ ــه بان ــودی ب ــه س ــت و داروخان اس

ــک. ــزد بان ــده ن ــه گــردش مان ــزام ب ــه جــز ال ب
ــرح  ــن ط ــه ای ــد ك ــرح فرمودی ــما مط 8-  ش
یــک طــرح بــا مطالعــه كارشناســی یــک ســاله 
ــا ایــن صحبــت كــه  ــا ایــن وجــود آی اســت. ب
كمپیــن هایــی در فضــای مجــازی ایجــاد شــده 
و پیگیــری هــای ایــن كمپیــن هــا، ســازمان را 

ــد؟ ــول داری ــرده را قب ــن كار ك ــه ای وادار ب

• خیــر ایــن موضــوع ربطــی بــه کمپیــن نــدارد. مــا ایــن 

طــرح را از ســال گذشــته بــا مشــارکت انجمــن داروســازان 
در تهــران اغــاز کردیــم و از خــرداد ۹۵ کشــوری می کنیــم.

ــه  ــازمان گفت ــه س ــت ك ــن صحب ــا ای 9- آی
ــه شــرط آن  معوقــات را پرداخــت مــی كنیــم ب
ــت دارد ؟ ــد، صح ــان دارو بخری ــه از خودم ك

• خیــر چنیــن چیــزی صحــت نــدارد. جملــه صحیــح ایــن 
اســت کــه تیپیکــو بــه عنــوان هلدینــگ تامیــن اجتماعــی 
بــا بانــک رفــاه وارد مذاکــره شــده و آن مذاکــره ایــن بــود 
کــه اگــر داروخانــه ای از مــن خریــد کنــد شــما بــه جــای 
ــان روز اول  ــد از هم ــول را بدهی ــد پ ــاه بع ــه دو م ــن ک ای
پــول را پرداخــت کنیــد. در واقــع ایــن معامــات اقتصــادی 
ــم  ــازمان ه ــه س ــاه و ب ــک رف ــو و بان ــن تیپیک ــت ببی اس
ارتباطــی نــدارد و ســایر پخــش هــا هــم مــی تواننــد ایــن 

کار را انجــام دهنــد.
ــازمان  ــه س ــدارد ك ــود ن ــی وج ــا تداخل 10-آی
ــد  ــن تولی ــود بزرگتری ــا، خ ــر داروه ــه گ بیم

ــد؟  ــم باش ــور ه ــده دارو در كش كنن
• خیــر چــه تداخلــی دارد؟ ســازمان تامیــن اجتماعــی یــک 
ســازمان بیمــه ای اســت و مکلــف اســت مــازاد در آمــدش 
را ســرمایه گــذاری کنــد و یکــی از ایــن ســرمایه گــذاری 

هــا در حــوزه داروســت.
ــا و  ــگاه ه ــا و درمان ــتان ه ــداد بیمارس 11-  تع
ــازمان  ــرارداد س ــرف ق ــای ط ــک ه ــی كلینی پل
چندتاســت؟ تعــداد پزشــکان، داروســازان، 

ــور؟ ــی چط ــایر كادر درمان ــتاران و س پرس
ــم. ســازمان  ــی در کشــور داری • حــدود 37۵ مرکــز درمان
ــزار  ــه 47 ه ــک ب ــه نزدی ــزار پرســنل دارد ک ــدود 70 ه ح

ــد. ــان کار می کنن ــش درم ــر در بخ نف
ــه  ــم نام ــاره بحــث تفاه ــد درب 12-   ســوال بع
ــت.  ــت اس ــاه و بهداش ــن وزارت رف ــی بی داروی
آیــا فکــر مــی كنیــد ایــن تفاهــم نامــه ســبب 
ــده  ــا ش ــه داروه ــاران ب ــر بیم ــی بهت دسترس

ــت ؟ اس
ــت  ــت گذاش ــار وزارت بهداش ــت در اختی ــی را دول •منابع
ــوان  ــاج تحــت عن ــب الع ــاران صع ــت از بیم ــرای حمای ب

ــه دارو و...  یاران
همــان طــور کــه مــی دانیــد ســازمان هــای بیمــه گــر بــر 
اســاس مصوبــه شــورای عالــی بیمــه هفتــاد تــا نــود درصــد 
ــد. در بعضــی  ــی دهن ــی را پوشــش م ــای داروی ــه ه هزین
مــوارد ایــن ســی درصــد مبلــغ بســیار قابــل توجهــی اســت 

کــه بیمــار بایــد پرداخــت کنــد. 
ــار وزارت بهداشــت گذاشــته کــه  ــت مبلغــی را در اختی دول
ــه  ــت ب ــار را وزارت بهداش ــیز بیم ــاوت فرانش ــه التف ــا ب م
ســازمان هــای بیمــه گــر پرداخــت مــی کنــد کــه آن هــا 
هــم درصــد پوشــش خــود را افزایــش دهنــد و قطعــا ســبب 
ــص  ــت و تخصی ــده اس ــم ش ــاران ه ــر بیم ــی بهت دسترس
ــورت  ــده ص ــی ش ــیر کارشناس ــک مس ــم در ی ــه ه بودج

ــه اســت .  گرفت

ــزان  ــن می ــم ای ــد ه ــت بع ــا در دول 13- آی
اعتبــار  قابــل تمدیــد اســت ؟ 

ــک  ــد کم ــت بای ــن دول ــاد م ــه اعتق ــتگی دارد. ب • بس
ــته  ــر داش ــه گ ــای بیم ــازمان ه ــش س ــش را در پوش های
باشــد و آن هــا بایــد درصــد حمایتشــان را افزایــش دهنــد. 
ایــن شــیوه پرداخــت بودجــه حمایتــی پراکنــده روش 

ــدارد .  ــره وری الزم را ن ــت و به ــدی نیس کارام
تریــن  مهــم  از  مــورد  ســه  لطفــا    -14
ــن اجتماعــی در دو  دســتاوردهای ســازمان تامی
ــره  ــات مدی ــس هی ــما رئی ــه ش ــر ك ــال اخی س

ــد. ــان كنی ــد را بی ــازمان بودی س
ــود.  ــزی ب ــه ری ــاختار بودج ــاد س ــتاورد ایج ــن دس • اولی
متاســفانه ســازمان از حــوزه بودجــه ریــزی فاصلــه گرفتــه 
بــود و از ســال ۹3 کــه مســئولیت بودجــه ریــزی بــه عهــده 
مــا و همکارانمــان بــود از ۹3/1/1 بودجــه مصــوب داشــتیم.

ــا  ــازمان ب ــردی س ــه راهب ــن برنام ــتاورد تدوی ــن دس دومی
ــود.  ــاله ب ــرد ۵ س رویک

و ســومین دســتاورد هــم تمرکــز ســازمان بــر حــوزه 
فنــاوری اطاعــات بــود کــه توانســتیم  بــه آن بــه عنــوان 
 HIS یــک راهــکار توجــه کنیــم. ایجــاد زیــر ســاخت هــای
در تمــام بیمارســتان هــا و مراکــز درمانــی ســازمان کــه از 
ســال گذشــته عملیاتــی شــد و ســال جــاری هــم MIS  بــه 
HIS اضافــه مــی شــود کــه مــا را بــه ســمت شــفافیت و 

ــرد. ســرعت در پاســخگویی و چابکــی مــی ب
ممنونیــم از شــما جنــاب آقــای دكتــر كبریائــی 
زاده كــه در مصاحبــه ما شــركت فرمودیــد و مثل 
همیشــه با شــکیبایی بــه ســواالت دانشــجویان 
پاســخ دادیــد. از شــما درخواســت داریــم كــه 
بــرای شــماره هــای بعــدی نشــریه نیــز ماننــد 
ایــن شــماره پاســخگوی ســواالت دانشــجویان 
ــی  ــت خاص ــر صحب ــم اگ ــان ه ــید. در پای باش

هســت در خدمتیــم.
ــن  ــه یقی ــگزارم.  ب ــز سپاس ــجویان عزی ــما و دانش • از ش
آینــده کشــور در دســتان شماســت و شــما بایــد کشــور را 
بــه نحــو شایســته ای اداره کنیــد. بهتــر از مــا و نســل قبــل 
ــان  ــه آگاهیت ــود ک ــق می ش ــی محق ــر زمان ــن ام ــا، ای از م
ــی  ــا و فرصت های ــای آن و ظرفیت ه ــه و نیازه ــه جامع را ب
ــده خــوب در  ــد. آین ــاد کنی ــرار دارد زی ــان ق کــه در اختیارت
پــس آگاهــی و مســئولیت پذیــری بدســت می آیــد. بــرای 

شــما نســل آینــده ســاز آرزوی توفیــق و ســامتی دارم.

» بــه نظــر مــن یکــی از اقدامــات خیلــی خوبــی کــه دولــت انجــام 
داد همــان طــرح تحــول ســالمت بــود. بعــد از مــدت هــا غفلت که 
در توجــه بــه منابــع مالــی بخــش نظــام ســالمت از طــرف دولــت 
ــوع  ــی موض ــر روحان ــای دکت ــت آق ــود، در دول ــه ب ــورت گرفت ص
ســالمت بــه عنــوان یــک موضــوع حاکمیتــی بــه آن توجــه شــد.«



۱۹ ۱۸

ــوان  ــه عن ــما ب ــال 1394 ش ــات س ــق انتخاب ــر طب ــاي دكت 1-آق
ــي ســازمان نظــام پزشــکي و نایــب  عضــو داروســاز شــوراي عال
ــي در  ــر توضیح ــاً مختص ــد. لطف ــور داری ــازمان حض ــس در س رئی

ــد. ــازمان بفرمائی ــن س ــاز در ای ــف داروس ــش و وظای ــورد نق م
•نقــش داروســاز در ســازمان نظــام پزشــکي عینــًا همــان نقشــي اســت کــه بقیــه 
ــوم  ــد، متخصــص عل ــد پزشــک، دندانپزشــک، ارتوپ ــه پزشــکي کشــور مانن جامع
ــکي،  ــام پزش ــازمان نظ ــه س ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــا مي کنن ــگاهي و... ایف آزمایش
نهــاد فراگیــر نظــارت کننــده و هماهنــگ کننــده ی کلیــه ی فعالیت  هــاي 
دســت اندرکاران نظــام ســامت یــا بــه تعبیــري دیگــر تیــم مراقبت هــاي 
ــه  ــتم ک ــق نیس ــي مواف ــن خیل ــذا م ــت فل ــور اس ــي در کل کش ــتي درمان بهداش
ــم. هــدف همــه   ــن را جــدا کنی ــم عناوی ــواده نظــام ســامت بخواهی در درون خان
ارتقــا نظــام ســامت، دفــاع از حقــوق مــردم در مقابــل جامعــه پزشــکي از جملــه 
ــال  ــت. ح ــردم اس ــل م ــکی در مقاب ــه پزش ــوق جامع ــاع از حق ــازان و دف داروس
ــل داشــتن  ــه دلی ــه وجــود داشــته باشــد کــه داروســازان شــاید ب ــن نکت شــاید ای
انجمــن مســتقلي بــه نــام انجمــن داروســازان کمتــر در مجموعــه ي ســازمان نظــام 
ــراي  ــبختانه ب ــي خوش ــد ول ــش مي کردن ــاي نق ــد و ایف ــده بودن ــل ش ــکي ح پزش
ــام  ــي نظ ــوراي عال ــاون ش ــه دو مع ــود ک ــکي ب ــام پزش ــخ نظ ــار در تاری ــن ب اولی
پزشــکي دو داروســاز بودنــد کــه بنــده و دکتــر غامــي هســتیم. یعنــي در ایــن دوره 
حضــور داروســازان از حاشــیه بــه متــن منتقــل شــد و بــه طــور مثــال کمیتــه اي 
بــه نــام کمیتــه ارکان ســازمان نظــام پزشــکي شــکل گرفتــه کــه مدیــران همــه ي 
ــس  ــا و رئی ــي، معاون ه ــاي انتظام ــل هیئت ه ــکي مث ــام پزش ــاي نظ مجموعه ه
ســازمان در آن هســتند و دبیــر آن کمیتــه بنــده هســتم. در آن کمیتــه، مدیــران کار 
هماهنگــي را انجــام مي دهنــد. البتــه همــه ي اینهــا بــدان معنــا نیســت کــه مــا از 
نقــش خودمــان در نظــام پزشــکي راضــي هســتیم منتهــا بــه نظــرم ســاختار نظــام 
پزشــکي بــه شــکلي در آمــده کــه در مقابــل تحــوالت اساســي مقاومــت مي کنــد. 
ــه  ــردم ک ــر مي ک ــه بشــوم فک ــن مجموع ــه وارد ای ــل از اینک ــودم قب ــن خ ــذا م ل
کارهــاي زیــادي را بتــوان انجــام داد نــه تنهــا در حیطــه داروســازي بلکــه در همــه 
ــه تنهــا شــرایط مســاعد  حیطــه هــای نظــام پزشــکي امــا در دو ســال گذشــته ن

نبــود بلکــه بســیار نامناســب هــم بــود. 
2- این تحوالت چه چیزهایي مي توانند باشند؟ 

ــور و  ــاق مح ــکي، اخ ــات پزش ــط خدم ــازي محی ــالم س ــال س ــور مث ــه ط • ب
حکمــت ســاالر کــردن آن از اهــداف مــن در بــدو ورودم بــه نظــام پزشــکی بــود. 
ــي  طــب مــا طــب تجــاري شــده و طــب تجــاري آفت هــاي خــود را دارد. در حال
کــه آن چیــزي کــه باعــث شــده بــود 800 ســال طــب ایــران پیشــتاز طــب جهانــي 
باشــد، حکمــت ســاالري آن بــود یعنــي حکیــم دیــروز، پزشــکي برایــش کاســبي 

نبــود بلکــه برایــش یــک حرفــه بــود بــراي خدمــت رســاني. فلــذا قصــد مــن هــم 
از ورود بــه نظــام پزشــکي حداقــل در زمینــه ي دارویــي، همیــن افزایــش خدمــت 
رســاني بــود. در مجامــع مختلــف هــم بارهــا اشــاره کــرده ام کــه مــردم تصورشــان 
از داروســاز صرفــًا دارو فــروش اســت و ایــن تعریــف اگــر اصــاح نشــود، جایــگاه 

داروســازي هــم در جامعــه، جایــگاه واقعــي نخواهــد بــود. 
مــا تــا داروســازي را مثــل ســایر اعضــاي تیــم ســامت، عرضــه کننــده خدمــت 
معرفــي نکنیــم مشــکات داروســازي کشــور حــل نخواهــد شــد. مــا هنــوز در مورد 
ــي بیشــتري را  ــغ خیل ــراي اینکــه مبال ــم. ب ــه دارویــي در کشــور مســأله داری تعرف
کســاني مي گیرنــد کــه شــاید 4-3 دقیقــه بیشــتر مشــاوره نمي دهنــد امــا مریــض 
برایــش جــا افتــاده اســت کــه دارد خدمــت را دریافــت مي کنــد و هزینــه اي هــم 
ــام پزشــکي وارد  ــال نظ ــه بشــود از کان ــردم ک ــر مي ک ــن فک ــد. م ــش مي ده بابت
شــد و کارهایــي انجــام داد هــر چنــد کــه کارهایــي هــم صــورت گرفــت یعنــي مــا 
تعرفــه دارویــي  را در کتــاب تعرفــه  خدمــات پزشــکي جــا دادیــم و ایــن رســمیت 
پیــدا کــرد کــه کار بزرگــي هــم بــود چــون جامعــه پزشــکي باالخــره پذیرفــت کــه 
ــه  ــن تعرف ــه ای ــد ک ــر چن ــد ه ــه مي کن ــي ارائ ــات داروی ــه خدم ــاز در جامع داروس

اصــًا متناســب بــا خدمــات دارویــي نیســت. 
ــه  ــون برنام ــش قان ــال پی ــد س ــه چن ــن ك ــه ای ــه ب ــا توج 3-  ب
توســعه اختیــار تعییــن تعرفــه را از نظــام پزشــکي ســلب كــرد و 
فقــط نقــش ناظــر و كارشناســي بــراي آن قائــل شــد، بهتــر نبــود 

ــد؟  ــکي مي مان ــام پزش ــار نظ ــق در اختی ــن ح ای
• بلــه، متاســفانه از اتفاقــات بســیار بــدي کــه ســالهاي اخیــر افتــاد، محــدود کردن 
اختیــارات ســازمان نظــام پزشــکي بــود و واگــذار کــردن بخشــي از ایــن اختیــارات 

بــه دولــت و کنتــرل آن توســط وزارت بهداشــت بــود. 
از یــک طــرف منطــق حکــم مي کنــد کــه خــود عرضــه کننــده خدمــت، آن هــم 
خدمــات مهمــي مثــل خدمــات پزشــکي  و دارویــي ارزش خدماتــش را تعییــن کنــد 
و از طــرف  دیگــر دولــت توجیهــش ایــن اســت کــه چــون ایــن هزینــه ي ســنگیني 
ــا را  ــن هزینه ه ــي از ای ــد بخــش مهم ــت بای ــذارد و دول ــت مي گ ــر دوش دول را ب
ــور  ــه ط ــم و ب ــه کنی ــا مداخل ــن تعرفه ه ــد در تعیی ــا بای ــًا م ــد. طبیعت پرداخــت کن
ــزان  ــر می ــد ب ــش مي توان ــره تصمیمات ــه باالخ ــه ک ــي بیم ــوراي عال مشــخص ش

ــر بگــذارد.  ــي تاثی پرداختي هــاي موسســات  درمان
فلــذا یکــي از دالیلــي کــه عــرض مي کنــم ســازمان نظــام پزشــکي شــاید هیــچ 
وقــت بــه انــدازه امــروز ناتــوان و کــم ظرفیــت نبــوده ایــن اســت کــه بخــش قابــل 
ــع ســلب  ــر واق ــه لحــاظ ام ــا ب ــي ی ــه لحــاظ قانون ــا ب توجهــي از اختیاراتــش را ی
ــارت  ــکي نظ ــام پزش ــازمان نظ ــه س ــم ک ــا مي خواهی ــال م ــن ح ــد. در عی کرده ان
ــک  ــن ی ــد و ای ــا کن ــش ایف ــذاري نق ــت گ ــه در سیاس ــدون اینک ــد ب ــته باش داش

مصاحبه با دکتر خویي؛

عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی

پارادوکــس اســت. 
اینکــه مــا فقــط مســئولیت نظــارت را یعنــي بخــش درگیري هــا و بخــش 
ــاق  ــراي احق ــا عمــًا راه را ب ــم ام ــه ســازمان نظــام پزشــکي بدهی ســختي ها را ب
حقــوق پزشــکان و داروســازان و اعضــاي تیــم ســامت بــر ســازمان نظــام پزشــکي 
ببندیــم، نوعــي ظلــم اســت. متأســفانه بعضــي از کارگــزاران دولــت نــگاه و برنامــه 
ریزیشــان بــه ســمت و ســویي بــود کــه از ســازمان نظــام پزشــکي یــک شــیر بــي 

ــال و دم بســازند کــه بیشــتر جنبــه تشــریفاتي دارد.  ی
ــاي  ــت برنامه ه ــد مي توانس ــکي بای ــام پزش ــازمان نظ ــه س ــود ک ــن ب ــق ای منط
دراز مــدت، میــان مــدت و کوتــاه مــدت بــراي ارتقــاي خدمــات پزشــکي و بهینــه 
ــذا وقتــي مــا ســازمان نظــام پزشــکي را  ســازي نظــام ســامت داشــته باشــد، فل
در جایــگاه صحیــح تصــور مــي کنیــم، ایــن ســازمان بایــد بتوانــد بــر روي نظــام 
ــظ  ــل حف ــتان مث ــه و دبیرس ــوزش مدرس ــام آم ــي نظ ــگاهي و حت ــوزش دانش آم
ــاي بخــش  ــق هزینه ه ــن طری ــا از ای ــذارد ت ــر بگ ــدان تاثی ــان و دن بهداشــت ده

ــد.  ســامت کاهــش یاب
بخــش دیگــر سیاســت گذاري ها مربــوط بــه متناســب بــودن خروجي هــاي 
دانشــگاههاي علــوم پزشــکي بــا نیازهایمــان اســت. مثــًا در زمینــه داروســازي در 
2۵ ســال گذشــته کمتــر موقعــي بــوده کــه عرضــه و تقاضــاي داروســاز در حالــت 

تعــادل بــوده باشــد. 
ــف  ــتاری در صن ــام پرس ــق نظ ــه موف ــه تجرب ــه ب ــا توج 4- ب
ــه  ــازی ب ــام داروس ــاد نظ ــورد ایج ــما در م ــر ش ــتاران، نظ پرس

ــت؟  ــکی چیس ــام پزش ــتقل از نظ ــاخه ای مس ــوان ش عن
• ببینیــد ایــن بحــث در دو ســه ســال اخیــر خیلــي داغ شــده اســت، مخصوصــًا 
ــا  ــد کــه م ــدگاه را مطــرح کردن ــن دی ــا ای ــي بعضــي از همــکاران داروســاز م وقت
بایــد نظــام مســتقلي داشــته باشــیم و از حقــوق خودمــان دفــاع کنیــم. مــن شــخصًا 
ــودش  ــم خ ــه ه ــتار در جامع ــل.  پرس ــد دلی ــه چن ــدگاه نیســتم ب ــن دی ــق ای مواف
تعریــف شــده اســت هــم خدماتــش. یعنــي کســي مدعــي خدمــات پرســتاري بــه 
ــه  ــت و چ ــه کاره اس ــتار چ ــه پرس ــد ک ــه مي دانن ــذا هم ــت. فل ــدي نیس ــور ج ط
ــا  ــد. ام ــته باش ــد داش ــي بای ــاي منطق ــه دریافت ه ــد و چ ــه مي ده ــي ارائ خدمات
داروســاز هنــوز در ایــران بــه طــور مناســب تعریــف نشــده و خدمــات دارویــي بــراي 
مــردم ناشــناخته اســت و مــا بــراي آنکــه ایــن تعریــف را در قالــب نظــام ســامت 
جــا بیندازیــم هیــچ چــاره اي جــز اینکــه از کانــال جامعــه ي پزشــکي وارد شــویم و 
از طریــق نظــام پزشــکي اقــدام کنیــم نداریــم. اتفاقــًا اگــر مــا جــدا شــویم امتیــاز 
ــردم خدمــت  ــه م ــا ســایر اقشــار آن ب اینکــه در درون نظــام ســامت و همــراه ب
ــگاه  ــا ن ــه م ــر ب ــه دیگ ــود ک ــث مي ش ــن باع ــم و ای ــت مي دهی ــم، از دس دهی

ــد.  ــه بکنن ــگاه کاســب کاران ــه اي نشــود و بیشــتر ن حرف
بعضــي نقــد مي کننــد کــه نظــام پزشــکي بیشــتر پزشک ســاالر اســت کــه شــاید 
تــا حــدي درســت باشــد منتهــي اگــر جــدا شــویم آنهایــي کــه قــرار اســت راجــع 
ــاز خــارج از نظــام داروســازي و داخــل نظــام پزشــکي  ــد ب ــه مــا تصمیــم بگیرن ب

خواهنــد بــود و پزشــک ســاالري در جــاي خــود باقــي خواهــد مانــد. 
ــا  ــن ب ــوده و م ــي نب ــدان موفق ــه  ي چن ــم تجرب ــتاري ه ــام پرس ــن نظ در ضم
همــکاران پرســتار کــه صحبــت مي کنــم ایــن را بیــان مي کننــد. اغلــب خواســتار 
آننــد کــه وارد جرگــه جامعــه پزشــکي شــوند. بــراي مثــال جامعــه ي پرســتاري و 
مامایــي را مقایســه کنیــد، اینهــا بعضــي اوقــات دانشــکده هاي یکســان نیــز دارنــد 
ــا  ــع شــدند از جــدا شــدن از نظــام پزشــکي ی ــد پرســتاران بیشــتر منتف ــا ببینی ام

ــًا ماماهــا!  ــدن در آن؟ قطع ــا مان ماماهــا ب
ــازمان  ــن س ــد، ای ــیس ش ــازي تاس ــام داروس ــازمان نظ ــه س ــرض ک ــر ف ــًا ب اص
قــرار اســت چــه چیــزي فراتــر از انجمــن داروســازان انجــام دهــد؟! اینهــا بایــد در 

فضایــي علمــي مــورد بحــث قــرار گیــرد. 
5- بــه عنــوان داروســاز، شــما و دكتــر غامــي چــه فعالیتهایــي را 

در نظــام پزشــکي انجــام دادیــد؟ 
ــي  ــتاني خیل ــي و بیمارس ــازي بالین ــاي داروس ــي در بحــث تعرفه ه ــر غام • دکت
ــه  ــل ب ــتان تبدی ــي در بیمارس ــاز بالین ــبختانه االن داروس زحمــت کشــیدند و خوش
ــد  ــت مي کن ــه و حــق مشــاوره دریاف ــه کاران ــات ســامت ک عنصــر رســمي خدم

شــده اســت. 
مــا تــاش زیــادي کردیــم کــه بحــث داروهــاي تولیــد داخلــي در مقابــل هجمــه 
واردات را افزایــش بدهیــم ولــي در ایــن زمینــه موفــق نبودیــم. در زمینــه ي مالیــات 
کارهــاي زیــادي شــد یکــي از فعــال تریــن افــرادي کــه در زمینــه مالیــات مشــاغل 

»مــن خــودم قبل از اینکــه وارد ایــن مجموعه 
بشــوم فکــر مي کــردم کــه کارهــاي زیــادي 
حیطــه  در  تنهــا  نــه  داد  انجــام  بشــود  را 
هــای  حیطــه  همــه  در  بلکــه  داروســازي 
نظــام پزشــکي. امــا در دو ســال گذشــته نــه 
تنهــا شــرایط مســاعد نبــود بلکــه بســیار 

ــود.« ــم ب ــب ه نامناس

ــام  ــي نظ ــوراي عال ــا در ش ــاز م ــکار داروس ــل هم ــر فاض ــاي دکت ــد آق کار کردن
ــت.  ــش نرف ــوب پی ــي، خ ــارهاي وزارت دارای ــل فش ــه دلی ــه ب ــد ک ــکي بودن پزش
تغییــر ذهنیــت همــکاران پزشــک در تشــکیات مدیریتــي نظــام پزشــکي نســبت 

بــه داروســاز و خدمــات دارویــي هــم از دســتاوردهاي بــزرگ بــوده اســت. 
6- ســوالي كــه مســئولین فنــي دارنــد ایــن اســت كــه آیــا امــکان 
ــام  ــه نظ ــود و ب ــه ش ــن گرفت ــوق از انجم ــن حق ــه تعیی دارد وظیف

پزشــکي ســپرده شــود؟ 
• اگــر هــم امــکان داشــته باشــد فکــر کنیــد کــه چــه عکس العملــي در انجمــن 
داروســازان ایجــاد خواهــد کــرد زیــرا خواهــان افزایــش وظایــف هــم مــي باشــند. 
ــرد.  ــد مشــکلش را حــل ک ــر انجمــن مشــکلي دارد بای ــي اگ ــش هســت ول امکان
ــم  ــازان ه ــن داروس ــر انجم ــد س ــکي آم ــام پزش ــر نظ ــر س ــه ب ــي ک ــد بای نبای
بیاوریــم کــه بشــود یــک شــیر بــي یــال و دم. اگــر ایــن وظیفــه هــم از انجمــن 
داروســازان بگیریــم دیگــر فلســفه وجودیــش چیســت؟! مــن شــخصًا موافــق ایــن 
ــم  ــر نتوانی ــت و اگ ــي اس ــاي درون صنف ــوارد، بحث ه ــن م ــون ای ــتم چ کار نیس
ــم. در  ــران واگذارکرده ای ــه دیگ ــان را ب ــت خودم ــي قیومی ــم یعن ــت کنی مدیری
انجمــن داروســازان، همــه داروســازند امــا در نظــام پزشــکي از دیگــر طیف هــاي 

ــد.  نظــام ســامت هــم حضــور دارن
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