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دکتر هاشمی، در همایش دستاوردهای دولت تدبیر و امید در 

سازمان و معاونت های غذا و دارو کشور بر حمایت دولت و مجلس 

از طرح تحول سامت به منظور جلوگیری از افزایش هزینه درمان 

تأکید کرد و از کاهش کمبودهای دارویی، کاهش واردات پالم، 

دارو،  داخل  تولید  افزایش سهم  و  دارو  واردات  افزایش  کنترل 

تجهیزات  قیمت  کاهش  و  و چربی  نمک، شکر  میزان  کاهش 

پزشکی در کشور خبر داد.

همایش دستاوردهای دولت تدبیر و امید در سازمان و معاونت های 

غذا و دارو کشور صبح چهارشنبه 4 اسفند 95 در باغ موزه نگارستان 

با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت، دکتر دیناروند معاون وزیر و 

رئیس سازمان غذا و دارو، دکتر جعفریان، رئیس دانشگاه، اعضای 

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسامی و معاونین 

غذا و داروی سراسر کشور برگزار شد.

ابتدا دکتر حاجی محمودی معاون غذا و داروی دانشگاه، ضمن 

کتاب  از  رونمایی  به  اشاره  با  به شرکت کنندگان  خیرمقدم 

دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه غذا، دارو و تجهیزات 

پزشکی گفت: مسئولیت جمع آوری داده ها بر عهده دانشگاه علوم 

پزشکی تهران بود که با کمک دبیران مناطق یازده گانه کشور 

همایش دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه غذا و دارو برگزار شد

رونمایی از کتاب دستاوردهای در حوزه غذا، 
دارو و تجهیزات پزشکی
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اطاعات موردنظر گردآوری شد.

سپس مهندس مهدی زاده، مدیرکل راهبری، پایش و امور استان ها 

با اشاره به محتوای کتاب دستاوردهای دولت تدبیر و امید در 

حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی گفت: اطاعات این کتاب بر 

اساس ارتقا شاخص ایمنی و سامت، تسریع و تسهیل در ارائه 

خدمات و ارتقا رضایتمندی ارباب رجوع، مبارزه با قاچاق سامت، 

فرهنگ سازی، اطاع رسانی و آموزش، ایجاد سامانه جامع حوزه غذا 

و دارو دانشگاه ها و سازمان از دبیران مناطق جمع آوری شده است.

انتشار دستاوردهای  برای  نفر ساعت کار  به 600  اشاره  با  وی 

حوزه غذا و دارو گفت: این دستاوردها در دو قالب کتاب و تصویر 

منتشرشده است.

مهندس مهدی زاده، ضمن قدردانی از تاش های دکتر حاجی 

محمودی در جمع بندی محتوای این کتاب گفت: طی دو هفته 

در  تاکنون سابقه ای  که  این مستندات  باکار شبانه روزی،  اخیر 

سازمان غذا و دارو نداشت به رشته تحریر درآمده است.

Á  سازمان غذا IT مزایاى تکهیل سامانه هاى 
و دارو

در ادامه دکتر دیناروند معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو با 

انتقاد از ضعف مستندسازی در دوره های مختلف سازمان غذا و 

دارو گفت: این کتاب برای نخستین بار است که در سازمان غذا 

و دارو تدوین شده هرچند ممکن است ایراداتی هم به آن وارد 

باشد ولی چون تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته، این کتاب 

بسیار ارزشمندی است. صاحب نظران می توانند نظرات خود را 

مطرح کنند تا ویرایش جدید کتاب در چند ماه آینده انجام شود.

وی ضمن تشکر از معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

در میزبانی از این همایش و جمع آوری اطاعات کتاب گفت: اگر 

باانصاف به فعالیت های 3-4 سال اخیر سازمان غذا و دارو نگاه 

کنیم اقدامات ارزشمندی تاکنون صورت گرفته که جا دارد از 

همکارانی که در این زمینه تاش کردند تشکر کنم.

بسیار حساس  را  دارو  و  غذا  در حیطه  فعالیت  دیناروند  دکتر 

خواند و افزود: فعالیت در این عرصه، اثر لحظه ای و آنی دارد که 

جبران آن سخت است و اگر حلقه ای از این زنجیره آسیب ببیند 

به راحتی نمی توان آن را ترمیم و اصاح کرد لذا همکاران باید تا 

پایان دولت کار خود را با جدیت ادامه دهند.

معاون وزیر بهداشت، با تأکید بر تکمیل اقداماتی که در این حوزه 

صورت گرفته افزود: تاکنون 80 درصد پروانه ها با نشانگر راهنمای 

سامت مشخص شدند که باید این فرآیند طی دو سه ماه آینده 
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تکمیل و کمپین رسانه ای آن برای اطاع رسانی و هدایت مردم 

به مصرف کاالهای مناسب تشکیل شود.

وی افزود: سامانه ردیابی و کنترل اصالت نیز باید به همه کاالها 

تسری پیدا کند چراکه این سامانه بهترین راه مبارزه با کاالی 

قاچاق است.

دکتر دیناروند با تأکید بر تکمیل سامانه های IT سازمان غذا و 

دارو گفت: وجود این سامانه ها برای سازمان غذا و دارو حیاتی 

است و سبب می شود نیروها وقت بیشتری برای بازرسی و نظارت 

بر محیط صرف کنند.

Á  ایجاد 4ش بخش مراقبت هاى دارویی و اتاق
تهیز

دکتر  این همایش،  دوم  در قسمت  کوتاه،  استراحتی  از  پس 

منان حاجی محمودی معاون غذا و داروی دانشگاه در خصوص، 

دستاوردهای مناطق آمایشی یازده گانه در حوزه غذا، دارو و تجهیزات 

پزشکی و همچنین گزارش های مقایسه ای عملکرد مناطق آمایشی 

در حوزه ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کاالهای سامت، در 

حوزه ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارو و کاالهای سامت، 

اجرای فرموالری دارو و ملزومات بیمارستانی توضیحاتی ارائه داد.

وی بابیـان اینکـه، میانگیـن کشـوری درصـد پرداخـت از جیب 

بیمـاران بسـتری بـه ازای دارو و ملزومات مصرفـی از کل هزینه 

بسـتری )در بیمارسـتان های مشـمول طـرح تحـول( بـه 8.08 

درصـد رسـیده، تصریـح کـرد: ایـن در حالی اسـت که بـا ایجاد 

14 بخـش مراقبت هـای دارویی و اتاق تمیز در بیمارسـتان های 

تابعـه دانشـگاه های علـوم پزشـکی از طریـق عقـد تفاهم نامـه 

مشـترک بـا سـازمان غـذا و دارو کیفیـت و نظـارت دقیـق بـر 

خدمـات به طـور چشـمگیری افزایش یافتـه اسـت.

دکتـر حاجـی محمـودی همچنین با ارائـه گزارشـی از عملکرد 

مناطـق آمایشـی، اجـرای پروتـکل دارو و ملزومـات پرمصرف و 

پرهزینـه بیمارسـتانی، گزارش های مقایسـه ای عملکـرد مناطق 

آمایشـی حـوزه مدیریـت نظـارت و ارزیابی دارو و مخـدر، حوزه 

مدیریـت نظـارت و ارزیابـی مـواد غذایی، آرایشـی و بهداشـتی، 

حـوزه مدیریت نظـارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشـکی، 

حـوزه مدیریت نظـارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سـنتی و 

مکمـل و حـوزه فرهنگ سـازی و آموزش گفت: در 14 دانشـگاه 

سـطح یـک، 14 دانشـگاه سـطح 2، 9 دانشـگاه سـطح 3 و 5 

دانشـگاه سـطح 4 درمجمـوع معاونت های غذا و داروی سراسـر 

کشـور، مدیریـت یـا اداره متناظر تاکنون ایجادشـده اسـت.

وی بـا ارائـه گـزارش مقایسـه ای عملکرد مناطق آمایشـی حوزه 

مدیریت آزمایشـگاه های کنترل غذا و دارو تصریح کرد: بررسـی 

درخواسـت های تأسـیس، بهره بـرداری و مسـئول فنـی، انجـام 

ممیزی هـای ادواری جهـت اطمینـان از صحـت انجـام آزمون و 

عملکـرد، ارسـال نمونه های مجهـول جهت اطمینـان از کیفیت 

ارائـه خدمات، انجام امـور اداری و هماهنگی بـا دبیرخانه، تائید 

صاحیت واگذاری های انجام شـده در راستای انجام امور اجرایی 

بررسـی و تائیـد صاحیت آزمایشـگاه های همـکار، مجاز و مجاز 

تولیـدی در مناطق آمایشـی یازده گانه هسـتند.

دکتـر حاجی محمودی ادامه داد: در راسـتای توسـعه، تجهیز و 

راه انـدازی آزمایشـگاه های تخصصـی مناطق آمایشـی یازده گانه 

تعـداد 70 بخش تخصصـی که از مهم ترین آن هـا بخش کنترل 

دارو، بخش سم شناسـی و مولکولی اسـت، راه اندازی شده است.

وی در پایان سـخنان خود خاطرنشـان کـرد: به منظور اطمینان 

از صحـت آزمون های انجام شـده در آزمایشـگاه های معاونت غذا 

و دارو مناطـق یازده گانه، آزمایشـگاه ها در تعـداد 2073 آزمون 

مقایسـات بین آزمایشـگاهی مهارت در سـطح ملی و بین المللی 

)RM،PT( و آزمون هـای کنترلی مرجـع )CRM( در بازه زمانی 

سـال های 1392 تا 1395 شـرکت کرده اند.
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Á ایجاد سیستم متهرکز در تأمین دارو 
در ادامـه ایـن مراسـم دکتـر جعفریان، رئیـس دانشـگاه، بابیان 

اینکـه حـوزه غـذا و دارو در فعالیت های دانشـگاه تهران بسـیار 

جدی گرفته می شـود، گفت: این حوزه در قسـمت خدمات دهی 

به مردم بسـیار کلیدی اسـت و به عنوان معاونتی حاشـیه ای در 

نمی شود. تلقی  دانشـگاه 

وی افزود: شـاهد این موضوع در دانشـگاه علوم پزشـکی تهران، 

ایده داروخانه های بیمارسـتانی بود که از سـال 87 شکل گرفت 

تا با ایجاد سیسـتمی متمرکز، دارو در بیمارسـتان تأمین شـود 

کـه البتـه ایـن کار در طـرح تحـول نظـام سـامت به صـورت 

سراسـری اجرا شد.

Á  کاهش چشهگیر میزان نهک، 5کر و اسید
چرب ترانس در فرآوردم هاى غذایی

دکتر هاشمی در ادامه ضمن تشکر از رییس سازمان غذا و دارو 

و معاونان غذا و دارو در دانشگاه های علوم پزشکی گفت: از همه 

شما تشکر می کنم که علی رغم نامایمات، خدمات زیادی را در 

به خاطر  ارائه کردید.  به مردم  قالب طرح تحول نظام سامت 

داریم که یکی از مهم ترین نارضایتی های مردم در سال 92، در 

حوزه دارو بود به طوری که حتی مردم حاضر بودند مایملکشان را 

به فروش برسانند تا داروهایشان را تأمین کنند.

وی افزود: اما خوشبختانه سازمان غذا و دارو با روی کار آمدن 

دولت یازدهم توانست طی دو ماه بازار دارویی کشور را آرام کند؛ 

به طوری که کمبودهای دارویی از 300 قلم به 50 قلم و در حال 

حاضر به کمتر از 30 قلم رسیده است.

وزیر بهداشت ادامه داد: درعین حال سازمان غذا و دارو، توانست 

رقابتی را برای واردکنندگان ایجاد کند و برای کسانی که می خواستند 

داروهای موردنیاز کشور را وارد کنند، فرصت برابر ایجاد کرد و به 

همین دلیل قیمت داروهای وارداتی به یک چهارم کاهش یافت، 

ضمن اینکه در این میان صادرات تشدید شد و توانستیم میزان 

واردات را کنترل کنیم. بر این اساس میزان وارداتمان به نحوی 

کاهش یافت که سهم تولید داخل از 63 درصد به 70 درصد 

افزایش پیدا کرد.

دکتـر هاشـمی بابیـان اینکـه ثمـره سیاسـت گذاری ها در حوزه 

دارویی کشـور، افزایش اسـتفاده از تولید داخل و کاهش واردات 

اسـت، ادامـه داد: تمامـی ایـن اقدامـات در حالی انجام شـد که 

11 میلیـون نفـر تحـت پوشـش بیمـه قرارگرفته انـد، 2 هـزار 

میلیارد تومان تجهیزات پزشـکی به سراسـر کشور فرستاده شده 
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و حـدود 10 هـزار پزشـک متخصـص و فوق تخصص در کشـور 

توزیـع و درعین حـال اجـازه افزایـش واردات دارو تا سـقف یک 

میلیارد دالر حفظ شـده اسـت.

وی بابیـان اینکـه در کاهش قیمت تجهیزات پزشـکی سـازمان 

غـذا و دارو موفقیت چشـمگیری داشـته، گفت: چـون در حوزه 

بهداشـت و درمـان تحریم ها سـنگین تر از سـایر حوزه هـا بود با 

تـاش همکاران، توانسـتیم قیمـت تجهیزات پزشـکی را به طور 

متوسـط بـه میـزان 35 درصـد کاهـش دهیـم و برخـی از ایـن 

تجهیـزات ماننـد ام آرآی و سی تی اسـکن کاهـش صددرصـدی 

قیمـت را تجربـه کرده اند.

وزیـر بهداشـت در ادامـه سـخنانش، بابیـان اینکـه مـا در حوزه 

صیانـت از سـامت مـردم بـا چنـد چالش مواجـه بودیـم، ادامه 

داد: در طـول مـدت این سـه و سـال و اندی در تمامـی موارد با 

مـردم صـادق بودیـم و آن هـا هم به مـا اعتمـاد کردنـد. به طور 

مثـال در چالشـی کـه در بحـث پالم ایجاد شـد، سـازمان غذا و 

دارو سـربلند بیـرون آمـد و میـزان واردات روغـن پالـم از 700 

هـزار تـن بـه 350 هـزار تن کاهـش یافت.

وزیـر بهداشـت نصـب چراغ راهنما بـر روی فرآورده هـای غذایی 

را گامـی بـزرگ در عرصـه غذایـی کشـور خوانـد و بـر تبلیـغ 

گسـتره، آمـوزش همگانـی، خوانـا بـودن برچسـب ها و نظـارت 

شـدید تأکیـد کرد.

وی از کاهـش میـزان نمـک، شـکر و اسـید چـرب ترانـس در 

فرآورده هـای غذایـی خبر داد و گفت: حمایت از سـوی دولت و 

مجلـس در ایـن خصوص ضـرورت دارد که در غیـر این صورت، 

کشـور بایـد هزینه های چنـد برابری برای درمـان بپردازد ضمن 

اینکـه با افزایش بیماری های بسـیار، هزینه هـای درمان افزایش 

می یابـد و جمعیتـی معلول پیامد آن اسـت.

کنترل  برای   PMS در خصوص طرح هاشمی همچنین  دکتر 

غذایی،  پورتال  و  دارویی  پورتال  تکمیل  فرآورده های سامت، 

ساماندهی روش پرداخت یارانه ای دارو، پاسخگو بودن در قالب 

سامانه 1490 توضیحاتی ارائه داد.

وی با اشاره به وضعیت صنعت دارویی کشور گفت: بعید می دانم 

موفق شده باشیم تغییر زیادی در صنعت دارویی کشور ایجاد 

کنیم. البته در این دولت، هرماه دو قلم داروی جدید به مجموعه 

داروهای کشور اضافه شده، اما توانایی علمی ما در این حوزه بیش 

از این است. مشکل صنعت دارویی کشور سایه سنگین بخش 

دولتی و شبه دولتی روی آن است و این موضوع باعث شده صنعت 

دارویی ما از صنایع دارویی روز دنیا فاصله داشته باشد.
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وزیـر بهداشـت بابیـان اینکـه، اصـرار ما برای توسـعه صـادرات 

عاوه بر ارزآوری و توسـعه اشـتغال، ارتقای کیفیت فرآورده های 

دارویـی اسـت، تصریـح کـرد: در فصـول مختلفـی بـرای وزارت 

بهداشـت فضاسـازی کردنـد و جـا دارد از کسـانی کـه در ایـن 

مـدت مقاومـت کردنـد تشـکر کنـم چراکـه ما تسـلیم نشـدیم 

و به طـور شـفاف اعـام کردیـم کـه حمایـت از تولیـد داخل به 

معنـای آسـیب رسـاندن به سـامت مـردم نیسـت و نمی توانیم 

از ایـن موضـوع به ویـژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشـکی کوتاه 

بیاییـم. البتـه تکامـل امـری مسـتمر اسـت و حتمـًا این مسـیر 

بایـد ادامـه داشـته باشـد. بایـد از گذشـته عبـرت بگیریـم و بـا 

اسـتفاده از تجربیات خودمان و تجربیـات بین المللی پیش رویم 

و بـرای رشـد تجهیـزات پزشـکی و دارو و بهبـود ارائه سـرویس 

به مـردم تـاش کنیم.

در کشور  غذایی  موضوع مشکات  به  اشاره  با  هاشمی،  دکتر 

گفت: خوشبختانه در بحث غذا مشکاتمان خیلی زیاد نیست، اما 

همین مقدار کم نیز باید رفع شود. متأسفانه برخی افراد به خاطر 

سودجویی که یک سراب بیش نیست، حاضرند هر نوع تقلبی 

را انجام دهند و حتی به خانواده خودشان هم رحم نمی کنند. 

البته نظارت کار یک  باید کنترل شود.  از طرفی نظارت ها هم 

دستگاه نیست و همه دستگاه های اجرایی کشور به ویژه دستگاه 

قضایی باید نسبت به آن حساس باشند.

تأکید  دارو  و  غذا  معاونان  به  پایان سخنانش، خطاب  در  وی 

کرد: اجازه ندهید به ویژه در حوزه دارو، مردم کمترین اضطرابی 

افراد در حوزه  برخی  غوغا ساالری های  تسلیم  و  باشند  داشته 

البته سقف را هم رعایت کنید. هر چه به خط  واردات نشوید 

پایان نزدیک تر می شوید، سرعتتان را بیشتر کنید؛ چراکه شاید 

فرصت خدمت دیگر تکرار نشود.

از کتاب دستاوردهای دولت تدبیر وامید  پایان این مراسم،  در 

در حوزه غذا و دارو و تجهیزات پزشکی که با تکیه بر مستندات 

مرتبط در 4 موضوع ارتقای شاخص های ایمنی و سامت در قالب 

تحلیل آماری نمودار و مقایسه ای با دوره قبل، تسریع و تسهیل 

در ارائه خدمات و ارتقاء رضایت مندی ارباب رجوع و نیز مبارزه 

با قاچاق کاالهای سامت محور به رشته تحریر درآمده، توسط 

دکتر هاشمی، دکتر دیناروند و دکتر جعفریان رونمایی شد و از 

ادارات کل سازمان و معاونت هایی که بهترین دستاورد و تیزرها 

را در قالب تصویر و یا عملکرد چهارساله خود به سازمان غذا و 

دارو ارسال کرده بودند با اهدای لوح تقدیر به عمل آمد و تمامی 

مدعوین در حیاط این باغ موزه، عکس دسته جمعی گرفتند.

اولین هم اندیشی علمی اخالق و تعهد حرفه ای در خدمات سالمت برگزار شد

تقدیر از برگزیدگان بنیاد علمی فرهنگی استاد 
بهادری


