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 ادامه از صفحه 16 
در  باال  اطمینان  به ضریب  اشاره  با  جهانپور 
تأمین منظم انسولین های قلمی مورد نیاز بیماران 
دیابتی کشور با راه اندازی این خطوط، اظهار 
حوزه  در  که  مشکالتی  به  توجه  »با  می کند: 
حمل ونقل هوایی به دلیل بروز کرونا در دنیا 
ایجاد  شده و همزمان هم به دلیل مشکالتی که 
به علت تحریم ها در حوزه تبادالت بانکی و 
واردات به وجود آمده و نیز به دلیل مشکالتی 
در  مقطعی  به صورت  بعضًا  است  ممکن  که 
و  ورود  است  ممکن  کند،  بروز  ارز  تأمین 
انواع  از  برخی  ازجمله  اقالم  برخی  عرضه 
انسولین های قلمی مطابق برنامه زمانی تعیین 

شده، پیش نرود.«
وی با بیان اینکه این اتفاق یکی دو بار طی چند 
ماه اخیر برای برخی از انواع انسولین های قلمی 
رخ داده  است، می افزاید: »البته انواع انسولین 
قلمی که دچار کمبود در بازار است، تأمین شده 
است و به زودی وارد و سپس برچسب گذاری 

و در داروخانه های منتخب توزیع می شود.«
در  بهداشت  وزارت  عمومی  روابط  مدیرکل 
بخشی از صحبت های خود اشاره ای به مشکل 
تأمین ارز دارد که این اشاره، سخن ناصر ریاحی، 
ذهن  به  را  دارو  واردکنندگان  اتحادیه  رئیس 
خطور می کند که گفته بود: »تخصیص ارز دولتی 
برای واردات دارو متوقف شده است.« ریاحی 
اضافه کرده بود: »شرکت های واردکننده از دو 
ماه پیش از عید هیچ ارزی دریافت نکرده اند 
و ارز صرفًا به داروهای کمیاب و اضطراری 
تخصیص داده شده است.« به گفته رئیس اتحادیه 
روند  قطع  و حتی  کندی  دارو،  واردکنندگان 
تخصیص ارز به شرکت های رسمی واردکننده 
انسولین توان تأمین داروهای مورد نیاز بیماران 

دیابتی را از این شرکت ها گرفته است.
این  به  می توان  اظهارنظر  چند  مرور  با  حال 
نتیجه رسید که بخشی از علت کمبود انسولین 
در کشور روند تخصیص ارز و یا به عبارت 

با  چراکه  است.  ارز  تخصیص  توقف  دیگر 
شرکت های  کشور  ارزی  درآمدهای  کاهش 
واردکننده اعالم می کنند که بیش از چهار ماه 
است که ارز دولتی برای واردات اقالم حیاتی 
انبار  و  نشده  داده  تخصیص  آنها  به  بیماران 
آنها برای شارژ قفسه داروخانه ها خالی است.
داروخانه ها  در  انسولین  عرضه  روند  البته 
طبیعی  حالت  از  که  است  سال  یک  از  بیش 
گذشته خود خارج شده و هر از چند گاهی 
دسترسی دیابتی ها به این داروی حیاتی سخت و 
طاقت فرسا می شود، اما آنچه در ماه های گذشته 
از سال 99 رخ داده تقریبًا بی سابقه است؛ زیرا 
چالشی که با منشأ ارزی برای بیماران خاص به 
وجود آمده موجب شده تا عرضه انسولین از 
چند هفته پیش در داروخانه ها با اختالل همراه 
گسترده  مراجعه های  از  بعد  بیماران  و  باشد 

و فرسایشی به داروخانه ها در نهایت مجبور 
به تماس با سامانه اطالعات دارویی وزارت 
بهداشت  شوند و اپراتور این شبکه به آنها فقط 
آدرس یک مکان عرضه دارو در داروخانه معینی 
ازدحام،  موجب  امر  همین  و  معرفی  کند  را 
خطر  کنار  در  نوبت گذاری  و  طوالنی  صف 
عرضه  خاص  مکان  تنها  در  کرونا  به  ابتال 

انسولین شود.
به هر حال این روزها اگر به داروخانه ها سر 
بزنید و سراغ داروی بیماران مبتال به دیابت را 
بگیرید، بیشتر با واژه نداریم رو به رو می شوید. 
ولی آنچه در بین مراجعان بیشتر عیان است 
اضطرابی است که خبر کمبود انسولین در آنها 
اسداهلل رجب،  نکته ای که  ایجاد کرده است. 
هم  ایران  دیابت  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
به آن اشاره پر رنگی دارد و می گوید: »هشت 
میلیون یعنی جمعیت بزرگی از کشور به دیابت 
مبتال هستند. حاال در نظر بگیرید اگر قرار باشد 
خبری مبنی بر کمبود داروی مخصوص این 
افراد پخش شود، چه نگرانی و استرسی در این 
افراد به وجود می آید و تا چه میزان هجوم به 
داروخانه ها برای خرید دارو افزایش می یابد.«

راه حل بحران
فکر  این  به  گزارش  این  خوانندگان  شاید 
کنند که خوب راه حل چیست؟ در پاسخ باید 
گفت که یکی از راه حل ها برای وضعیت فعلی 
همانی است که فاطمه آقازاده، مدیر نظارت 

بر فرآورده های دارویی معاونت غذا و داروی 
آذربایجان غربی عنوان می کند. وی می گوید: 
»به علت کمبود مقطعی و کشوری، توزیع در 
سطح همه داروخانه ها امکان پذیر نیست و به 
جهت کنترل و نظارت دقیق بر نحوه توزیع، 
تعداد  بین  انسولین موجود در  بهتر است که 
محدودی از داروخانه های منتخب توزیع شود 
و در صورت رفع کمبود مجدداً توزیع آن در 

کلیه داروخانه ها صورت پذیرد.«
غذا  معاونت  داروی  مدیر  آقاجانی،  حسن 
هم  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و 
به کل  انسولین  به کمبود  توجه  »با  می گوید: 
داروخانه ها ابالغ شده است که فقط مصرف 
یک ماهه را به بیماران ارائه کنند.« وی با بیان 

این مطلب اظهار می کند: »کمبود انسولین به 
دلیل مشکلی که در واردات آن پیش آمد، در 

کل کشور وجود دارد.«
از  ارسالی  بخشنامه  »طبق  آقاجانی می افزاید: 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
ابالغیه ای به کل داروخانه ها ارسال شده است تا 
برای رعایت عدالت، مصرف یک ماهه بیماران 
را ارائه کنند.« وی تأکید می کند: »پزشکان در 
نیاز سه یا چهار ماهه  اندازه  برخی موارد به 
اما در شرایط  انسولین تجویز می کنند،  بیمار 
ماهه  یک  تا مصرف  است  مقرر شده  کنونی 
کم،  هرچند  انسولین،  تا  شود  تأمین  بیماران 

اما به دست تمامی بیماران برسد.«
مشکل  رفع  از  »پس  می کند:  اظهار  آقاجانی 
حالت  به  شرایط  کشور،  در  انسولین  کمبود 
قبلی بازگشته و انسولین مانند قبل با صالحدید 
بیمار  به  بیمه  تأیید  مورد  تعداد  و  پزشک 
ارایه  می شود.« وی خاطرنشان می کند: »خط 
و  کرده  کار  به  آغاز  کرج  در  انسولین  تولید 

محصوالت تولیدی آن به زودی ارائه می شود، 
با عرضه تولیدات این کارخانه، مشکل کمبود 
انسولین های قلمی تا حدی حل می شود ولی 
نمی توان زمان دقیقی برای برطرف شدن این 

مشکل تعیین کرد.«
دانشگاه  داروی  معاونت غذا و  داروی  مدیر 
علوم پزشکی تبریز تأکید دارد: »کمبود انسولین 
را در سطح داروخانه های استان داریم، اما در 
حدی نیست که بگوییم انسولین اصاًل موجود 
نیست، در حال حاضر انسولین در سطح کم 
عرضه می شود و توزیع آن باید مدیریت شود.«
توجیه  هرچند  که  گفت  می توان  پایان  در 
برای همان هایی که  دارو تحریم نیست حاال 
از ابتدا آن را توجیه بی کفایتی وزارت بهداشت 
می دانستند، هم خریدار ندارد و حاال برای همه 
ثابت شده حتی اگر تحریم نباشد راه خریدن 
دالیل  از  فارغ  اما  است،  تحریم  آن  تهیه  و 
انسولین  کنیم  اعتراف  باید  انسولین،  کمبود 
کاالی زینتی نیست که مردم شرایط کمبود آن 
را درک کنند، بلکه داروی مهمی است برای 
چندین میلیون ایرانی درگیر با این بیماری که 
اگر نباشد پیامدهای بازگشت ناپذیری برایشان 
انتشار  با  بار  هر  که  پیامدی  دارد؛  همراه  به 
تلخ  کابوسی  بازار،  در  آن  کمبود  از  خبری 
می نشیند  و  می کند  پرواز  بیماران  سر  روی 

ابتدای چرخه عذاب اضطراب.

اسداهلل رجب، رئیس هیات 
مدیره انجمن دیابت ایران: 

هشت میلیون یعنی جمعیت 
بزرگی از کشور به دیابت مبتال 

هستند. حاال در نظر بگیرید 
اگر قرار باشد خبری مبنی بر 
کمبود داروی مخصوص این 

افراد پخش شود، چه نگرانی و 
استرسی در این افراد به وجود 
می آید و تا چه میزان هجوم به 

داروخانه ها برای خرید دارو 
افزایش می یابد

حسن آقاجانی، مدیر داروی 
معاونت غذا و داروی دانشگاه 

علوم پزشکی تبریز: طبق 
بخشنامه ارسالی از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی ابالغیه ای به کل 
داروخانه ها ارسال شده است تا 
برای رعایت عدالت، مصرف یک 

ماهه بیماران را ارائه کنند

کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط 
عمومی وزارت بهداشت: با 

توجه به مشکالتی که در حوزه 
حمل ونقل هوایی به دلیل بروز 

کرونا در دنیا ایجاد  شده و 
همزمان هم به دلیل مشکالتی 

که به علت تحریم ها در حوزه 
تبادالت بانکی و واردات به وجود 

آمده و نیز به دلیل مشکالتی 
که ممکن است بعضاً به صورت 
مقطعی در تأمین ارز بروز کند، 

ممکن است ورود و عرضه برخی 
اقالم ازجمله برخی از انواع 

انسولین های قلمی مطابق برنامه 
زمانی تعیین شده، پیش نرود


