
چرا رمدیسیویر محبوب شد؟

 علی ابراهیمی
قیمتش مثل قیمت سکه و ارز شده و لحظه ای 
قیافه خواهانش  به  نگاه  می شود؛  پایین  و  باال 
بیچاره خریداری  می کنند و قیمت می دهند و 
که نمی دانند چه معامله دوسر باختی کرده است. 
البته حق دارد چون عزیزیش در حال احتضار 
است و مستاصل. عده ای هم از خدا خواسته 
با تبلیغات در فضای مجازی و اینور و آنور از 
این استیصال نهایت استفاده را کرده و گرفتاران 

را شکار می کنند.
روی سخنمان با رمدیسیویر و جویندگان آن است، 
نوش دارویی که چند وقتی است آوازه اش بر 
سر زبان ها افتاده و خیل عظیم جویندگان خود 
را به جست وجو در فضای حقیقی و مجازی 

کشانده است.
به گزارش سپید، صدور مجوز استفاده محدود 
از داروی رمدیسیویر در برخی کشورها، سیل 
خریداران دارو را به سمت داروخانه ها و غیرمجاز 
عرضه دارو در کشور روانه کرد و عده ای سودجود 
با شنیدن این خبر به این فکر افتادند که از آب 
گل آلود ماهی برای خود بگیرند و با راه انداختن 
جو تبلیغاتی در شبکه های مجازی اقدام به فروش 

دارو کنند.

پزشکان تجویز نکنند
اما خبر این آشفته بازار زمانی مورد توجه قرار 
گرفت که محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان 
غذا و دارو آن را اعالم کرد و داروی رمدسیویر 
موجود در بازار سیاه را تقلبی دانست. وی گفت: 

»داروی موجود در بازار آزاد مورد تایید سازمان 
به  افراد سودجو  توسط  و  نیست  دارو  و  غذا 
فروش می رسد؛ بنابراین مردم از تهیه آن اکیدا 

خودداری کنند.«
با قیمت های نجومی  شانه ساز به فروش دارو 
هم اشاره کرد و افزود: »در حال حاضر داروی 
رمدسیویر با برچسب تقلبی به فروش می رسد 
که این اقدام توسط برخی افراد سودجو صورت 
گرفته است و توسط مراجع قضائی و انتظامی 
قرار  قانونی  پیگرد  تحت  متخلفان  و  پیگیری 

خواهند گرفت.«
شانه ساز درباره اثربخشی داروی رمدسیویر در 
درمان کرونا گفت: »اثربخشی این دارو در درمان 
کرونا هنوز مورد تایید نهایی قرار نگرفته است، 
اما بار ها گفتیم که هر دارویی که برای درمان 
کرونا اعالم شود، آن را ظرف کوتاه ترین مدت 
در داخل کشور تولید می کنیم. منتظر تایید نهایی 
مطالعات بالینی هستیم و به محض اینکه نتایج 
زمان  کوتاه ترین  در  اعالم شود،  مطالعات  این 

می توانیم این دارو ها را تولید کنیم.«
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: »چند مورد 
از دارو هایی که مطرح شده، تولیدش را در کشور 
داریم که کاربرد آن برای موارد دیگر است و هر 
زمان که کمیته علمی اعالم کند، اسامی آن ها را 
اعالم می کنیم. به هر حال اطمینان می دهیم که 
به واسطه داروسازی قوی که در کشور داریم، 
ظرفیت تولید همه این دارو ها در کشور فراهم 
شده و می توانیم تولید کنیم. مردم و بیماران نباید 
از این بابت نگرانی داشته باشند و فقط منتظر 

نتیجه نهایی مطالعات بالینی باشند.«
شانه ساز به تجویز دارو توسط برخی پزشکان 
هم اشاره کرد و گفت: »در وهله اول از همکاران 
کمیته  زمانیکه  تا  که  می کنیم  پزشک خواهش 
علمی تاییدیه یک دارو را نداده، آن را تجویز 
نکنند. مساله دوم این است که این دارو ها قبال 
در قالب مطالعات بالینی در کشور تامین شده 
است و در اختیار است. سوم اینکه مردم این 
دارو ها را از مراکز غیرمجاز تهیه نکنند. اکنون 
تعداد زیادی از نمونه هایی که به دست ما رسیده 
با قیمت های بسیار باالی نجومی خانواده تهیه 
کرده، اما آن دارو اصال رمدسیویر نیست، بلکه 
یک داروی دیگر بوده که جلد آن را تغییر دادند 

و بجای رمدسیویر ارائه داده اند.«
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه افرادی هستند 
از مردم در این حوزه سوءاستفاده می کنند،  که 
گفت: »ما از قوه قضاییه و مراجع انتظامی و امنیتی 
می خواهیم که با آنها برخورد کنند و مجددا از 
همکاران پزشک خواهش می کنیم که تا زمانی 
که تایید نهایی این دارو اعالم نشده، آن را تجویز 
نکنند. زیرا ما نمی توانیم آن را به صورت عام توزیع 
کنیم و به همه بیمارستان ها ارائه دهیم. اگر تاثیر 
این دارو در درمان کرونا توسط کمیته علمی تایید 
شود، آن را در چند هفته اول از مسیر واردات 
تامین می کنیم و بعد از آن بالفاصله کل نیاز کشور 
را می توانیم از محل تولید داخلی تامین کنیم.«

مقصر وزارت بهداشت است
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت هم 
در واکنش به این اتفاق گفت: »دنبال راه حل 
میان بر بودن یک اشتباه است زیرا هیچ داروی 
اختصاصی برای درمان این ویروس تا به حال 
کشف نشده است و همه  داروهایی که تاکنون 

استفاده شده برای سایر بیماری ها است.«
وی افزود: »کلروکین برای درمان ماالریا، تامی فلو 
قرص  ورق  یک  حتی  که  بود  آنفلوآنزا  برای 
آن به قیمت ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان هم رسید، 
سپس فاویپیراویر و اکنون نیز مبحث رمدسیویر 
با تبلیغات گسترده در پشت پرده آن و شرکت 
سازنده اش که در ارتباط با مقامات سیاسی برخی 

کشورها است مطرح است. 
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بازارسیاه یک نوش دارو

محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: از قوه 
قضاییه و مراجع انتظامی و 

امنیتی می خواهیم که با آنها 
برخورد کنند و مجددا از 

همکاران پزشک خواهش 
می کنیم که تا زمانی که تایید 
نهایی این دارو اعالم نشده، 

آن را تجویز نکنند


