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لحظاتی برای خدمت یا پایان رشــته
داروسازی؟
جناب آقای دکتر سیامک سرابی نژاد که در یک
شرکت پخش دارو مشغول به کار می باشند ،طی
نامه ای برای ماهنامه دارویی رازی ،ضمن انتقاد
از آیین نامه و مصوبه های سازمان غذا و دارو ،به
آیین نامه جدید شرکت های توزیعی اشاره دارند
که این نامه را با هم می خوانیم:
« 18 .....ماه بی خبری از آیین نامه تاسیس داروخانه
ها باعث شد بسیاری از داروسازان جان به لب شده
و در حالیکه آمال خویش را در آیین نامه پر از ایراد
قبلی نمی دیدند و امیدی به آمدن آیین نامه جدید هم
نداشتند ،راه دیگری را برگزیدند تا بلکه بتوانند خود
را از این فضای نا به سامان رهایی بخشند .راهی که
مقبول کمتر داروسازی بود ولی سازمان غذا و دارو
با پنهان کاری و جلسات شبانه و پرهیز از صداقت
و شاید هم زبانم الل ناصداقتی عمدی ،خواسته یا
ناخواسته راه دیوان عدالت اداری را به آن ها نشان
داد.دیوان عدالت در ماه های گذشته مامن و ملجا
داروسازان بسیاری شد و در این بین عده ای هم
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فرصت را غنیمت شمردند تا از فضای ایجاد شده
بهره ای را نصیب خویش نمایند و از ته صفوف
تاسیس داروخانه خیز برداشته و با جهشی ناپلئونی
به سر صف نقل مکان کنند .
باالخره بعد از ماه ها انتظار آیین نامه تاسیس
داروخانه آرام و بی سر و صدا بر صفحات مجازی
نشست .این آیین نامه گرچه ظهورش آرام بود ولی
آن چنان ناپخته و ناشیانه نگاشته شده بود که در
همان ابتدا اعتراضات شدیدی را در کشور برانگیخت.
دانشجویانی که ماه ها حقوق مسؤول فنی را ناعادالنه
و شایسته خود نمی دانستند و بدان معترض بودند و
حتی اعتراض خویش را به مجلس کشانده بودند ،در
کمال ناباوری مشاهده کردند که در این آیین نامه زیر
پای آن ها جارو شده است .
دکتر حیدر محمدی مدیر کل اموردارویی سازمان
در اقدامی فراقانونی و برخالف اختیارات خویش در
بخشنامه ای خلق الساعه مجوز کار دانشجویی را
صادر و از این گروه دلجویی نمودند .این دلجویی
پایان کار نبود و سازمان غذا و دارو تالش نمود تا به
گونه دیگری قلب دانشجویان داروسازی را تسخیر

نماید و حرکتی دیگر زد .
در حالی که در آیین نامه جدید تاسیس داروخانه،
یک دانشجو صالحیت کار در داروخانه را به عنوان
مسؤول فنی از نظر قانونی ندارد ،در بخش نامه ای
دیگر تحت عنوان دستورالعمل بازرسی داروخانه ها
عنان کار به دست همان دانشجویان داروسازی
سپرده خواهد شد که صالحیت کار در داروخانه را
ندارند ولی به موجب این نامه صالحیت بازرسی از
داروخانه ها و ایراد گرفتن به کار دیگر همکاران خود
را با هر سابقه ای دارند .
سازمان غذا و دارو در حالی که از یک طرف
با آییننامه جدید دست تمامی فارغ التحصیالن
داروسازی را جهت تاسیس داروخانه باز گذاشته است
و این به معنای این است که این سازمان توانمندی
کامل در جهت تامین داروهای مورد نیاز عامه مردم
را در داروخانه های جدید و قدیم دارد که اگر چنین
نبود ،عقل سلیم حکم می کرد که مجوزها با یک
شیب مالیم صادر گردد .دم خروس سازمان غذا و
دارو در همین آیین نامه جدید تاسیس بیرون زد و با
قانونی کردن رویه ای ناصواب و رانتی تحت عنوان
داروخانههای منتخب نشان داد که این سازمان
ناتوان از تامین داروهای مورد نیاز مردم در داروخانه
های موجود است و تاسیس بی حد و حصر داروخانه
در کشور نه تنها دردی از بی نهایت آالم این مردم
درمان نمی کند بلکه تعدا زیادی از داروخانه های
بدون دارو را در کشور ایجاد و موجی از نارضایتی
را در کشور ایجاد خواهد کرد .ضمن این که این
داروخانه های منتخب جز رانت و ایجاد شکاف در
بین داروسازان و نارضایتی عامه مردم نتیجه دیگری
نخواهد داشت .بالفاصله بعد از ابالغ آیین نامه جدید

تاسیس شاهد رونمایی از مگافارماسی دکتر شانه ساز
بودیم و اینکه بر خالف قوانین تضاد منافع و بر
اساس اسنادی که در فضای مجازی هویدا گشت،
شاهد انتخاب داروخانه ایشان به عنوان منتخب بودیم
 .تحقیقات ما مشخص نکرد که داروخانه ایشان بر
اساس آین نامه جدید و در آن فرصت اندک تاسیس
شده و یا آیین نامه جدید بر اساس داروخانه ایشان
طراحی گشته است؟ سازمان غذا و دارو با باب کردن
داروخانه منتخب ضربه ای کاری بر پیکر داروسازان
این مرز و بوم وارد خواهد کرد و نشان می دهد که
هر وقت درمانده و ناتوان از اجرای وظایف خویش
باشد ،راهی دیگر برای فرار از شرایط پیش رو را بر
می گزیند .
کارخانه آیین نامه سازی سازمان غذا و دارو در
واپسین ساعات کاری خود در دولت دوازدهم هم از
پای ننشست و پیش نویس آیین نامه دیگری تحت
عنوان آیین نامه شرکت های توزیع صادر نمود که در
این آیین نامه از شرکت های توزیعی تحت عنوان
توزیع نوین نامبرده است که بسیار نگران کننده است.
به راستی چه اتفاقی در سازمان غذا و دارو در حال
رخ دادن است ؟ مدیران ارشد این سازمان تازه به یاد
تکالیف انجام نشده افتاده اند و یا شوق خدمت هوش
از سر آنها برده است ؟
واقعیتی تلخ در تمام آیین نامه ها و دستورالعمل
های ابالغی فوق نهفته است که تلخی آن بیشتر در
کام داروسازان این سرزمین ماندگار خواهد شد .»...
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