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 پیاده روی در کار نیست؛ فقط با خطوط هوایی
 موافقت عراق با ورود 30 هزار 

زائر ایرانی اربعین 
لــی  عا  کمیتــه 
بهداشــت و ایمنــی 
عراق با پذیرش حدود 
۳۰ هــزار زائر ایرانی در 
مراسم اربعین موافقت 

کرد. به گزارش ایلنا، این کمیته در بیانیه ای اعالم کرد 
که عالوه بر ۳۰ هزار زائر ایرانی، در مجموع ۱۰ هزار 
زائر نیز از کشورهای عربی و سایر نقاط جهان پذیرفته 
می شوند. در این بیانیه آمده است که زائران باید تنها 
از طریق فرودگاه های بین المللی این کشور به عراق 
سفر کنند و به شرطی که تست کرونای منفی آن ها 

۷۲ ساعت قبل از ورود به این کشور انجام شود.
    

وعده ورود ۹0میلیون دوز واکسن 
تا پایان آبان

جمعیت  ئیــس  ر
هالل احمر با اشــاره به 
جزئیات واردات واکسن 
کرونا تا آبان ماه امسال، 
گفت: جمعا تا آبان ماه 

۹۰ میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور می شود. 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، کریم همتی درباره روند 
واردات واکسن کرونا، گفت: این واکسن ها را از کانال 
صلیب سرخ وارد می کنیم و همه دستگاه ها در این 
کار دخیل هستند و جلسات مرتبط هم به ریاست 
معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود. بر این 
اساس در شهریور ماه ۲۰ میلیون دوز واکسن و تا مهر 
و آبان ۸۰ میلیون دوز واکسن وارد کشور می شود. 
این در حالی است که بنابر اعالم صفحه اینستاگرامی 
رئیس جمعیت هالل احمر، همتی گفت: در عین 
حال ۱۰ میلیون دوز هم مازاد بر این اســت برای 

سنین دانش آموزی ۱۲ تا ۱۸ سال وارد می شود.
    

پایان زندگی ۵۸۳ نفر دیگر با کرونا 
رقم خورد

 به گــزارش دیروز 
وزارت بهداشــت ۵۸۳ 
نفر از شهروندان ایرانی 
در ۲۴ ساعت گذشته 
جان خود را از دســت 

دادند. همچنین بیش از ۲۷ هزار نفر از شهروندان 
به جمع کرونایی ها اضافه شدند. این در حالی است 
که در مجموع واکسیناسیون انجام شده در ایران ۲۹ 
میلیون و ۴۵۳ هزار و ۴۴۴ دوز اعالم شده است و از 
این تعداد ۹ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۸۴۸  نفر نیز هر دو 

دوز واکسن را دریافت کرده اند.
    

افزایش ۱۶ درصدی تلفات رانندگی 
در ۴ ماه نخست امسال 

ســازمان پزشکی 
قانونی اعالم کــرد: در 
چهار ماهه نخست سال 
جــاری ۵۶۳۳ نفر در 
حوادث رانندگی جان 

خود را از دســت دادند که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل )سال ۱۳۹۹( که آمار تلفات ۴۸۵۸نفر بود، 
آمار ۱۶ درصد بیشتر شــده است. سازمان پزشکی 
قانونی کشــور در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد: 
 رشد تلفات تصادفات که از ابتدای سال جاری آغاز 
شده بود در چهار ماهه امسال و تیرماه نیز تکرار شد. در 
ادامه این گزارش آمده است: در این مدت استان های 
فارس با ۴۴۶، سیستان و بلوچستان با ۳۸۸ و خراسان 
رضوی با ۳۶۷ فوتی بیشترین و استان های ایالم با ۳۴، 
کهگیلویه و بویراحمد با ۷۰ و قم با ۸۰ فوتی کمترین 

آمار تلفات تصادفات را داشته اند.
    

صدور مجوز واکسن پاستوکووک 
برای استفاده کودکان در کوبا

کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو 
خبرداد: واکسن سوبرانا که در ایران با نام پاستوکووک 
تولید می شود در کوبا برای گروه سنی  ۲تا ۱۸ سال نیز 

مجوز مصرف اضطراری دریافت کرد.
    

مهلت خرید کتاب های درسی 
۵روز دیگر تمدید شد

وزارت آمــوزش و 
پرورش اعالم کرده است 
که با وجود مدت کوتاهی 
که به شروع مدارس باقی 
است، بیش از ۲ میلیون 

دانش آموز هنوز کتاب های درسی خود را خریداری 
نکرده اند. براساس این اعالم با توجه به اینکه امسال 
هیچ کتاب درسی در کتابفروشی ها فروخته نمی شود، 

مهلت خرید کتاب های درسی ۵روز دیگر تمدید شد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

رمدسیویر برای ما که در ایران زندگی 
می کنیم، دیگر نام آشــناترین داروی 
دوران کروناست. حتی جلوتر از واکسن. 
ضدویروســی که گرچه تنها یک سال 
است سروکله اش در بازار دارویی ایران 
پیدا شده، اما از همان بدو امر، حاشیه های 
زیادی به همراه داشــته اســت؛ روزی 
کمبودش و زمانی قیمتــش. یک روز 
بی اثر خواندنش و زمانی نجات بخشیش. 
اما در آخرین حاشیه های مربوط به این 
دارو، خبر ترخیــص محموله ۱۳ تنی 
رمدسیویرهای یک شــرکت هندی 
با ســابقه نامطلوب و توزیع آن در بازار 
دارویی توجه ها را به سمت خود جلب 
کرد. خبری که ایــن نگرانی را بار دیگر 
تشدید کرد که آیا آمار مرگ و میرهای 
باالی کرونا در کشــور می تواند نتیجه 
تزریق بی حد و حصــر این دارو یا حتی 

داروهای غیراستاندارد و فاسد باشد؟
 ماجرای عجیب ترخیص 
رمدسیویر غیراستاندارد

دیــروز خبرگزاری ایلنا گزارشــی 
منتشر کرد که در آن از ترخیص ۴۰۰ 
هزار ویال)عدد( از داروی رمدســیویر 

فاسد از گمرک خبر می داد.
براساس این گزارش، چهارم مرداد 
ماه سال جاری اداره بازرسی فنی دارو 
نامه ای با موضوع جلوگیری از واردات 
دارو از یک شرکت هندی به علت سوابق 
شکایات و ریکال داروها به اداره کل امور 
دارو و مواد تحت کنترل ارایه می دهد و 

درخواست می کند تا داروهای وارداتی 
از این شــرکت هندی ترخیص نشود. 
در این نامه نوشته شده بود که »نظر به 
وجود موارد متعدد شکایت و ریکال از 
داروهای مختلف تولیدی یک شرکت 
در هند در سال های گذشته به دالیلی 
مانند رسوب، ذرات خارجی، حشره در 
ویال تزریقی و تغییر رنگ و شکل دارو؛ 
جلوی واردات داروهای این شــرکت 

گرفته شود«. 
با این حال در تاریخ هشتم شهریور در 
شرایطی که تمام این داروها وارد چرخه 
توزیع شــده بودند، خبرگزاری فارس 
گزارش داد که محمدرضا شانه ســاز، 
رئیس ســازمان غــذا و داروی وزارت 
بهداشت در نامه ای به سازمان بازرسی 
گفته که »گمرک بدون دریافت و اخذ 
مجوز از وزارت بهداشت اقدام به صدور 
مجوز ورود برخی از اقــالم دارویی به 
گمرکات کرده است و این مسئله منجر 
به انباشت دارو در گمرکات در شرایط 

نگهداری نامطلوب شده است«.
اما گمرک ترخیص خودسرانه این 
داروها که شــامل داروی رمدسیویر از 
شرکت هندی و سرم شرکت ترک بوده را 
رد و اعالم کرد که »در تاریخ یک شهریور 
نامه ای از سوی ســازمان غذا و دارو به 
گمرگ فرودگاه امام ارســال می شود 
مبنی بر اینکه دقیقا رمدســیورهای 
همین شرکت هندی ترخیص شود«. 
اتفاقی که مورد مشابه آن برای سرم های 

تولید یک برند ترک نیز رخ داد.
 رمدسیویرهای حاشیه ساز

در حالی که خرید هــر قلم داروی 
رمدســیویر، ضمن ایجــاد صف های 

طوالنی در داروخانه ها و مراکز درمانی، 
هزینه باالیی روی دست سیستم درمان 
می گذارد و جیب بیمــاران را خالی تر 
از قبل می کند، بسیاری معتقدند این 
دارو اثربخشــی الزم را ندارد و تنها در 
ایران اینگونه مورد توجه اســت. حتی 
برخی از مســئوالن امر، شائبه کاسبی 
با این دارو را هم مطرح کردند. به طوری 
که علیرضا زالی، رئیس ســتاد مقابله 
با کرونای تهران، ۲۱ مــرداد گفت که 
»ما ۷۲۰ میلیون یورو برای رمدسیویر 
هزینه کردیم، درحالی که باید این پول 
را خرج واکســن می کردیم«. او افزوده 
بود که »هزینه داروهای کرونا چند برابر 
واردات واکسن شده است، اما اجازه خرید 
واکسن ندادند، چون فکر می کردند گران 
است«. در این میان برخی کارشناسان 
معتقدند، مطالعــات بالینی متعدد از 
سوی سازمان های بین المللی اثرگذاری 
داروهایــی همچون رمدســیویر را بر 
درمان کرونــا رد می کند، اما همچنان 
درمانگاه های سرپایی تزریق رمدسیویر 
راه اندازی و این دارو تجویز شــده و در 
بازار دولتی و آزاد بین یک تا سه میلیون 

تومان فروخته می شود.
رمدسیویر را بزنید تا تموم شه!

در روزهای اخیر علی اصغر زنده دل، 
متخصص تب ســنتی در یک برنامه 
تلویزیونی در شــبکه افق با اشــاره به 
صحبت هــای دکتر قانعی، مســئول 
ســابق کمیته علمی مقابله با کرونا در 
رد اثرگــذاری داروهای رمدســیویر و 
فاویپیراویر و از قول او گفت: »ژاپن این 
دارو را تولید کرد و دیــد هیچ تأثیری 
ندارد و آن را به چین داد و چین با ایران 

مذاکره داشت و ایران هم بدون مطالعه 
این داروها را در سطح هزار میلیارد تومان 
خریداری کرد و این خرید هزارمیلیاردی 
را در چند مرحله تکرار کرد و این دارو را به 
تمام استان ها و دانشگاه ها فرستاد. با علم 
به اینکه این دارو هیچ تأثیری ندارد، مردم 
را مجبور به استفاده از این دارو کردند. 
به مرور هم معلوم شــد تنها کشوری 
که از این دارو استفاده کرده ایران بوده 
 است و ما خودمان داوطلبانه با وجودی 
که می دانســتیم دارو اثری ندارد، آن را 
خریداری کرده ایم و از آن بدتر دستور 
داده شد تا تمام شدن این داروها مصرف 
شــوند و به عبارتی بزنید تا تموم شه و 

پولش را از مردم بگیریم«!
تا ۳ ماه دپوی رمدیسیور داریم!

اما در این میان آنچه بیشتر وضعیت 
را نگران کننده  نشان می دهد، اظهارات 
سیدجلیل میرمحمدی میبدی، نایب 
رئیس اول کمیسیون بهداشت است. او 
با بیان اینکه تا سه ماه دپوی رمدسیویر 
داریم به ایلنا گفت:  »معاون غذا و داروی 

کشور در جلسه ای به نمایندگان مجلس 
گفته که تا ســه ماه دیگر دارو هست«. 
دپویی کــه برخی تمام شــدن آن را با 
کاهش موج گســترده کرونا همزمان 

می دانند.
ادعای افزایش مرگ و میر

اما در برنامه تلویزیونی شبکه افق؛ 
زنده دل  گفت که تنگی نفس و افزایش 
۵۰ درصــدی مرگ و میــر از عوارض 
جانبی رمدسیویر و فاویپیراویر است. 
به همین خاطر هم ما بیمارانی داریم که 
اصاًل مردنی نیستند، اما با دریافت این 
داروها می میرند. از نگاه این پزشک باید 
وکال و حقوقدانان و کسانی که دستشان 
می رســد متهمان را محاکمه کنند، 
چراکه به ازای هر یک نفــری که بر اثر 
عوارض این داروها جان خودشان را از 

دست داده اند، مسئولند.
 هرچند برخی اظهارنظر جنجالی 
زنده دل را که تخصصش طب ســنتی 
اســت و چندان گرایشی به طب مدرن 
ندارد، قابل اتکا نمی دانند اما معتقدند 
جدال در خصوص این دارو نه بر سر جان 

مردم که سیاسی و اقتصادی است. 
 ماجرای رمدسیویر از کجا 

شروع شد؟
همه چیز از یک الیو اینستاگرامی 
شــروع شــد. دهم فروردیــن دکتر 
هاشمیان، پزشک مستقر در بیمارستان 
مسیح دانشوری و متخصصICU ، در 
یک الیو اینستاگرامی انتقادات شدیدی 
را به وزارت بهداشت جهت جلوگیری از 
تولید یا واردات و استفاده از یک داروی 
ژاپنی به نام »فاویپیراویر« مطرح کرد. 
دارویی که بعدها آن را با نام رمدسیویر 

می شناسیم.
هاشــمیان مدعی بود کــه وزارت 
بهداشت از ورود این دارو به دلیل نداشتن 
استاندارد »FDA« )سازمان غذا و دارو 
ایاالت متحده( جلوگیری کرده، در حالی 
که این داروی ژاپنی توانسته جان ۲۷ 
نفر از ۳۰ نفر بیماری را که تحت درمان 

این دارو بوده اند، نجات دهد. 
اما کیانوش جهانپور، ســخنگوی 
ســازمان غذا و دارو در پاســخ به این 
اظهارت که به شدت واکنش برانگیز هم 
شده بود گفت: »مقررات و آیین  نامه  های 
حاکم بر ورود یک دارو به فهرست دارویی 
کشور مشخص است و هیچ جای دنیا در 
الیو اینستاگرامی درخواست ورود یک 
دارو به کشور را ابراز نمی  کنند«. جهانپور 
در ادامه تایید کرد کــه این دارو طبق 
آزمایش ها، تأثیر نسبی بر بهبود بیماران 
را نشــان می  دهد. او بعدها تمام قدتر 
پشت این دارو درآمد و اواخر مرداد ماه 
امسال گفت که رمدسیویر به کاهش ۴۰ 

درصدی مرگ و میر در بیماران مبتال به 
کووید -۱۹ می انجامد.

هاشــمیان بعــد از صحبت های 
جهانپور بازی را تمام نکرد. او در گفت 
و گویی مفصل با یورونیوز مدعی شــد 
که وزارت بهداشــت از ما ناراحت است 
که چــرا جلوتر از کمیســیون وزارت 
حرکت کرده ایم. او در ادامه تاکید کرد 
که شرکت های داخلی پیگیر تولید این 

دارو هستند.
تولید دارو در کشور

در نهایــت چنــدی بعــد یعنی 
در اردیبهشــت رئیــس ســندیکای 
تولیدکنندگان مواد اولیــه دارویی در 
مصاحبه ای با فارس تایید کرد که این 
دارو در کشور در حال تولید است و یک 
شرکت شــروع به وارد کردن آن کرده 
اســت. همچنین موفق به واردات مواد 
اولیه آن شده ایم و اگر نتایج آزمایش های 
بالینی تایید شود ظرف چند روز آینده 
یک میلیــون دوز از داروی فاویپیراویر 
که توسط صنایع دارویی تولید شده وارد 
بازار خواهد شد. بر اساس گزارشی که 
آن زمان روزنامه مردم ساالری منتشر 
کرد با تطبیق تاریخ ویدئو و فرآیند تولید 
دارو، شکی نیست که شرکت های تولید 
و واردکننده، خیلی زودتــر از دعوای 
میان دو طرف، دست به تولید و واردات 
این دارو زده اند. با ایــن حال نمی توان 
پذیرفت که وزارت بهداشت، اطالعی از 

این موضوع نداشته باشد.
این موضوع شــاید به نحــوی در 
خصوص ادامــه واردات و توزیع داروی 
رمدسیویر هم صدق کند. با وجود موج 
مخالفت ها و مطالعات در خصوص بی اثر 
بودن آن بر روند بهبود کرونا، هنوز هزاران 
ویال از این دارو وارد و حتی با شائبه فساد 
در داروخانه ها توزیع می شود. موضوعی 
که بسیاری معتقدند نتیجه ورود نگاه 
کاسبکاری اقتصادی و سیاسی به پروسه 

درمان در کشور است.

 ماجرای ترخیص داروهای فاسد و بی اثر کرونا از گمرک چیست؟

شبح موهوم رمدسیویر بر سر بیماران و خانواده ها 

خبر

این روزهای در کنــار خبرهای بد کرونایی، 
ســیل مهاجرت کادر درمان به دلیل فشارهای 
زیاد کاری ناشی از پیک های متعدد این بیماری، 
بیم وخیم تر شــدن وضعیت مراکــز درمانی را 
بیشــتر کرده اســت. در حالی که پیشتر گفته 
شد ساالنه ۲۰۰ تا ۳۰۰ پرستار برای مهاجرت 
اقدام می کنند، اما به گفته دبیر کل خانه پرستار 
ایران، اکنون بیش از ۱۵۰۰ نفر در ســال اقدام 
به مهاجرت می کنند. یعنی شــش برابر بیش از 

سال های گذشته.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد 
شریفی مقدم، گفت: پرســتارانی که تصمیم به 
مهاجرت می گیرند، از کانال های مختلف برای 
خروج از کشــور اقدام می کنند. برخی از طریق 
موسســات کاریابی اقدام می کننــد که جایی 
ثبت نمی شود و برخی نیز به صورت شخصی در 
خارج از کشور ارتباط برقرار می کنند و با انجام 
امور حقوقی به صورت شــخصی از کشور خارج 

می شوند و نمی توان این مورد را ثبت کرد.
شریفی مقدم افزود: بعضی از پرستاران برای 
مهاجرت به امور بین الملل سازمان نظام پرستاری 

مراجعه می کنند و برای کشــور مقصد تاییدیه 
دریافت می کنند اما آمار کلی از همه پرستارانی 

که اقدام به مهاجرت می کنند، وجود ندارد.
وی ادامه داد: از زمان همه گیری کرونا تاکنون 
تعداد قابل توجهی از پرستاران برای مهاجرت 
اقدام کرده اند. کشورهای مقصد، شاخص تعداد 
پرســتاران را افزایش داده اند و شرایط اقامت را 
بسیار آســان کرده اند. قبال اگر پرستاری قصد 
جذب شدن در کشور مقصد داشت، ۲ سال طول 
می کشید تا تایید شــود و باید ۲ سال در سمت 
کمک بهیار یا کمک پرستار فعالیت می کرد اما در 
حال حاضر این روند تسریع و تسهیل شده است 
و با کمترین حداقل هــا و راحت ترین وضعیت 
شرایط را برای اقامت و جذب پرستاران از کشور 

مبدا فراهم کرده اند.
وی بیان کرد: در وضعیتی که پرســتار ۱۰۰ 
ســاعت یعنی ۳ برابر معمول کار می کند اما با 
مرخصی استعالجی اش موافقت نمی شود، قطعا 
شرایط ایده ال کشــور مقصد باعث می شود تا از 
خانواده و کشورش جدا شود تا حداقل نیازهای 

مالی خود را رفع کند.

 تربیت هر پرستار مستلزم صرف هزینه 
بسیار است

عضو شورای  عالی سازمان نظام پرستاری نیز 
در مورد افزایش مهاجرت پرستاران در ایام کرونا 
اظهار کرد: پرستاران ایرانی در رنکینگ جهانی 
جایگاه پانزدهم را دارند. این یعنی پرستاران ما 
می توانند تمام استانداردهای الزم را به راحتی 
پشت سر بگذارند و از هر کشوری پذیرش دریافت 
کنند. یوسف رحیمی بیان کرد: بابت تربیت یک 
کارشناس پرستاری بیش از یک میلیارد تومان 
هزینه می شــود. بنابراین نباید اجازه بدهیم به 
راحتی نیروهای ما از دســت برونــد؛ این مورد 

درباره پزشکان نیز مصداق می کند.
وی گفت: از زمان شــروع کرونا تاکنون آمار 
مهاجرت در بین پرســتاران به شدت افزایش 
پیدا کرده است. این افزایش آمار در شهرستانها 
زیاد نیست اما در استان های بزرگ و به ویژه شهر 
تهران، به دلیل ارتباط با شرکت های مهاجرتی، 
به خصوص پرســتاران بیمارستان های تامین 
اجتماعی، به دلیل مشکالت اقتصادی و حمایتی 

به شدت دنبال مهاجرت هستند.

 قرارداد ۸۹ روزه، بعد از ۵ سال طرح 
وی ادامه داد: وقتی فردی از دانشگاه فارغ 
التحصیل می شــود، پس از اتمام طرح که ۲ 
سال طول کشیده است، از او می خواهیم که ۲ 
سال دیگر به عنوان تمدید طرح کار کند. پس 
از تمدید طرح، دوباره از او می خواهیم تا ۶ ماه 
دیگر قراردادش را تمدید کنــد و در نهایت 
پس از ۵ سال گذراندن طرح به عنوان نیروی 
۸۹ روزه از او استفاده می کنیم و ساعتی ۱۵ 
هزار تومان پول به او می دهیم و آن قدر این 
نیروها را به صورت موقت نگه می داریم که از 

سن استخدام آن ها می گذرد. 

بــا ایــن شــرایط هــر فــرد دیگــری 
باشــد اگــر پیشــنهاد بهتــری از یــک 
کشــور مقصــد دریافــت کند کــه تمام 
 امکانــات را در اختیــار او قــرار بدهنــد،

 حتماً می پذیرد. 
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری 
بیان کرد: تنها راهکار، اســتخدام رســمی 
و ترمیم حقــوق پرســتاران و اجرای طرح 
فوق العاده خاص اســت کــه دولت جدید 
باید بــه آن توجه کند. در صــورت عملیاتی 
 شــدن وعده هــا، ۹۹ درصــد مهاجرت ها 

کاهش می یابد.

رویدادی که وضعیت مراکز درمانی را وخیم تر می کند 

افزایش ۶ برابری تقاضای مهاجرت پرستاران ایرانی 

مطالعات بالینی متعدد 
از سوی سازمان های 

بین المللی، اثرگذاری 
داروهایی همچون 

رمدسیویر را بر درمان کرونا 
رد می کند، اما در ایران 
همچنان درمانگاه های 

سرپایی تزریق رمدسیویر 
راه اندازی و این دارو تجویز 

شده و در بازار دولتی و 
آزاد بین یک تا سه میلیون 

تومان فروخته می شود

خبر ترخیص محموله 
۱۳ تنی داروی ضدکرونا 
رمدسیویر یک شرکت 

هندی با سابقه نامطلوب و 
توزیع آن در بازار دارویی، 

نگرانی های زیادی را در 
خصوص اثرات نامطلوب 

این دارو بر سالمتی و 
زندگی بیماران به وجود 

آورده است
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