خوانندگان

رازی

نگاهــی اجمالی به رویدادهای دو ماهه اخیر
داروسازی...

جناب آقای دکتــر هادی احمدی خالصه ای از
اخبار دو ماهه داروســازی در زمینه آیین نامه جدید
تاســیس داروخانه را برای ماهنامه خودشان ارسال
داشته اند که با هم می خوانیم:
" ...با ابالغ آیین نامه جدید تاســیس داروخانه از
سوی ســازمان غذاودارو در تاریخ  ۸خرداد ،۱۴۰۰
موجــی از نگرانی ها از ســوی مؤسســان و فعاالن
صنفی و از ســوی دیگر ،خوشحالی در میان قشر
غیر داروساز ایجاد شد.
با مــرور چند باره آییــن نامه اشــکاالت حقوقی

94

رازي

.

.

سال سی و دوم شماره  4تیر 400

پیدرپی 376
33718

فــراوان در آن دیده شــد و واکنش هایی از ســوی
انجمن های داروسازی و سازمان نظام پزشکی و نیز
برخی از داروسازان فعال شروع و حتی به تجمعاتی
در جلو وزارت بهداشت و...کشیده شد.
اردوکشی خیابانی موافقان و مخالفان با آییننامه
جدید به اوج خود رسید و در برخی موارد حتی تعداد
موافقــان در جلــو دیوان عدالــت اداری به  ۱۰هم
نرســید اما بازتاب خبری زیادی در پی داشت.
جلسات متعددی با سازمان گذاشته شد و معاون
وزیــر اعالم کرد بازگشــت به عقب هرگــز نداریم و
ایرادات در ضوابط حل خواهد شد .جلسات دیگری
نیز در کمیسیون غذاودارو مجلس گذاشته شد و از
طرفی ،مصاحبه هایی نیز انجام گرفت.

در ایــن میان ،احداث داروخانــه معاون وزیر در
تهران و نامه تخصیص ســهمیه داروهای خاص بر
خالف رویه سازمان غذاودارو رسانه ای شد و بحث
تعارض منافع جناب شانه ساز مطرح شد.
در آخرین جلســه در مجلــس در مورخ  ۱۴تیر با
اردوکشــی موافقان روبرو شــدیم و تعــداد مدعوین
موافق به مراتب بیشتر از تعداد مخالفین بود .نقشه
اجرا درست طراحی و در صبح روز  ۱۵تیر نیز جناب
شــانه ســاز در یک مصاحبه تلویزیونی از آیین نامه
دفاع کرد.
آنچه مشــخص بود از ابتدا دســت های دیگری

پشــت پــرده و در جهــت تاســیس داروخانه های
زنجیــرهای بود و مافیای قدرت و ثروت تمام تالش
خــود را در جهت اجرای آیین نامه جدید نمود.
داروســازان با اعتقاد به این کــه آیین نامه جدید
مصــداق حضــور غول هــای ســرمایه داری و نیز
شــرکتهای دارویــی در غالــب داروخانــه هــای
زنجیرهای می باشد ،از تالش خود دست بر نداشته
و از طــرق مراجعه بــه قانون در جهــت صیانت از
حقوق داروسازان تالش خواهد نمود تا تشت رسوایی
مافیای دارویی بر مال شود"....
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