
17 شماره ۱696 ۲3 تیـر ۱399

 ادامه از صفحه 16 
این دارو که اثراتی از آن دیده شده است و اتحادیه 
اروپا هم آن را تایید کرده، اما هنوز در پروتکل 
رسمی درمان هیچ کشوری اضافه نشده است.«
وی اضافه کرد: »دارویی کشف کرده ایم که با 
نام رمدسیویر به خریدار فروخته اند و با تغییر 
برچسب دارو، یک داروی ۱۰ هزارتومانی را با 
مبالغ بسیار باال فروخته اند. مردم باید بدانند هرچه 
که از بازار سیاه تهیه می کنند کالهبرداری است، 
از پزشکان و درمانگران خواهش می کنم داروهای 
خارج از پروتکل را برای بیماران تجویز نکنند.«
حریرچی در پایان گفت: »رمدسیویر اکنون در 
بازار سیاه به قیمت های 3۰ میلیون تومان تا 6۰ 
میلیون تومان به فروش می رسد و من شرمنده ام 
و شاید مقصر تولیت و وزارت بهداشت است 
که نتوانستیم مردم و تجویزکنندگان مان را قانع 

کنیم که این کار را نکنند.«

با یک اینفودمی مواجه هستیم
مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد کشوری مقابله 
با کرونا در گفت وگو با سپید در این خصوص 
اظهار داشت: »متاسفانه امروز کسانی از طریق 
تبلیغات در فضای مجازی پول های بادآورده ای 
از استیصال مردم به دست می آورند، اما مردم 
هم گرفتار این فضا شده اند و  به نوعی می توان 

گفت که با یک اینفودمی مواجه هستیم.«
وی افزود: »منظور از اینفودمی پیش آمدن وضعیتی 
است که طی آن افراد فعال و کاربران فضاهای 
مجازی دوشادوش ویروس به تبادل اطالعات 
درباره بیماری می پردازند و جامعه قربانی ویروس 
نیز روبه رو  با یک شبه ویروس دیگری  کرونا، 
می شود که از ویروس اصلی خطرناک تر است 
که در این شرایط شفافیت اطالعات پزشکی و 
سرعت انتشار اطالعات دقیق و ثبات و پایداری 

آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.«
با اشاره به تبلیغ اغوگرایانه رمدیسیویر  محرز 
در فضای مجازی، گفت: »ما در حال تحقیق بر 
روی این دارو هستیم و نتایج آن هنوز نهایی 
شده است، ولی مردم به واسطه استفاده فراوان 

و  شده اند  سردرگمی  دچار  مجازی  فضای  از 
وضعیت  از  شیاد  و  اخاذ  عده ای  بین  این  در 

سوءاستفاده می کنند.«
عضو کمیته علمی ستاد کشوری مقابله با کرونا 
با تاکید بر اینکه این دارو برای مصارف عمومی 
وارد کشور نشده است، اظهار داشت: »وجود 
هرگونه دارو با این عنوان در سطح بازار نشان 
از تقلبی بودن آن دارد. ضمنا باید این نکته مورد 
توجه قرار گیرد که هنوز اثربخشی نهایی این 

دارو به اثبات نرسیده است.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر تحقیقات مفصلی 
در دنیا بر روی این دارو درحال انجام است و 
تنها در برخی کشورها مجوز استفاده محدود آن 
صادر شده است و این به مفهوم آن نیست که 
رمدیسیویر داروی اصلی بیماری کرونا شناخته 
شده است و همچنان باید گفت که داروی قطعی 

برای درمان بیماری کووید-۱9 وجود ندارد.«
محرز با اشاره به اخبار تجویز این دارو توسط 
برخی پزشکان هم گفت: »شاید این تجویزها در 
نتیجه اصرار همراهان بیمار باشد، اما همکاران 
باید توجه داشته باشند که علیرغم نتایج اولیه 
قابل قبول دارو، همچنان تحقیقات سازمان جهانی 

بهداشت در خصوص رمدیسیویر به اتمام نرسیده 
و نتیجه گیری از این تحققیقات زود است.«

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
با بیان اینکه استفاده از این دارو حتی در امریکا 
هم تنها برای 3۰ درصد بیماران مفید بوده است، 
افزود: »این دارو مجوز سازمان غذا و داروی 
امریکا را اخذ کرده است ولی نمی توان آن را 

زیرا  دانست،  بیماری  قطعی  داروی  عنوان  به 
داروهای زیادی هستند که مجوز FDA را دارند 
و به این بهانه نمی توان آنها را دارویی قطعی 

بیماری قلمداد کرد.«
محرز تاکید کرد: »اگر این دارو در کمیته علمی 
تایید شود سازمان غذا و دارو اقدام به تهیه آن 
خواهد کرد و حتی اگر مولکول آن در دسترس 
ما باشد، امکان تولید دارو را در داخل خواهیم 
داشت؛ بنابراین توصیه ما به همه این است که 

اسیر تبلیغات فضای مجازی نشوند.«
عضو کمیته علمی کرونا افزود: »در حال حاضر 
هفتمین گایدالین درمان کرونا توسط کمیته علمی 
منتشر شده و در آن تاکید شده است که هنوز هیچ 
دارویی برای درمان قطعی شناخته نشده است و 
داروی رمدیسیویر تنها یکی از داروهایی است که 

برای بیماران بستری و بدحال استفاده می شود؛ 
بنابراین باید مجدد تاکید کنیم که در حال حاضر 
هیچ داروی مشخصی برای این بیماری وجود 
ندارد تا پزشکان آن را تجوییز کرده و بیماران 

بخواهند اقدام به تهیه و خرید آن کنند.«
محرز در ادامه به مشارکت ایران در طرح مشترک 
سازمان جهانی بهداشت کرد و گفت: »داروی 
رمدیسیویر یکی از داروهایی است که در این 
طرح مورد استفاده قرار گرفته و داروی مورد 
استفاده در طرح داروی اصلی تولید شده توسط 
شرکت امریکایی است. در این مطالعه نزدیک به 

۱۵۰۰ بیمار ایرانی حضور دارند.«
وی در بخش دیگری از این گفت و گو به زمان 
مناسب برای مصرف این دارو اشاره کرد و گفت: 
»به دلیل اینکه دارو یک محلول تزریقی است 
و عوارض دارد،  باید در حین بستری استفاده 
به  زیادی  بستگی  آن  از  نتیجه حاصل  و  شود 
زمان مورد استفاده دارد زیرا در بیمارانی که در 
اثری چندانی  بیماری هستند،  پیشرفته  مراحل 
اعضای  برخی  که  هستیم  شاهد  ما  اما  ندارد، 
خانواده بیماران اصرار دارند که دارو در مراحل 
حاد بیماری برای عزیزانشان تززریق شود، که 

این اقدام امر غیرعلمی است.«
عضو کمیته علمی ستاد کشوری مقابله با کرونا 
در ادامه به چالش عرضه و فروش این دارو در 
اشاره  ناصرخسرو  معروف همچون  مکان های 
کرد و گفت: »متاسفانه نظارت و کنترلی بر روی 
داروخانه ها وجود ندارد و افرادی که این دارو 
به  اقدام  محل های خاص  در  می کنند  وارد  را 
نهادهایی  دیگر  سوی  از  می کنند.  آنها  فروش 
مانند سازمان غذا و دارو هم به دلیل نداشتن 
قوه قهریه نمی تواند در مقابل این اقدام بایستند.«
محرز با تاکید بر اینکه بایستی جامعه را در این 
خصوص آگاه کرد، افزود: »باید به مردم بگوییم 
که این دارو در دسترس همگانی نیست و فقط 
تعداد محدودی از آن برای تحقیقات وارد کشور 
شده است و چون هنوز تایید نهایی را دریافت 
نکرده است، امکان عرضه گسترده و توزیع  آن در 
داروخانه ها وجود ندارد. همچنین نباید فراموش 
کنیم که شرکت اصلی تولیدکننده دارو که یک 
شرکت امریکایی است، به دلیل تحریم ها دارو 
را به ما نمی فروشد و اگر کسی بگوید که داروی 

اصلی را دارد، ادعای کذبی است.«
وی اضافه کرد: »متاسفانه مردم به اسم دارویی 
اصلی مبالغی هنگفت ۵۰ تا 6۰ میلیون برای خرید 
دارو هزینه می کنند که این یک فاجعه است و 
این را می رساند که گوش به حرف متخصصین 

نمی دهند و تابع تبلیغات هستند.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با 
بیان اینکه این دارو امروز به آسانی در دسترس 
عموم مردم جهان هم نیست، افزود: »در حال 
حاضر دارو بر روی بیش از 4 هزار نفر در دنیا 
در حال آزمایش است و بیشترین این افراد از 
کشور ما هستند، ولی هنوز تحققیقات به نتیجه 

مشخص نرسیده است و باید صبر کرد.«
محرز در پایان و در پاسخ به این سوال که نتایج 
تحقیقات چه زمانی مشخص خواهد شد، گفت: 
»نتایج تا چند هفته دیگر مشخص خواهد شد 
زیرا بیشتر کشورهای حاضر در طرح همچون 
ایران، نتایج تحقییقات خود را به سازمان جهانی 
بهداشت گزارش کرده اند و منتظر اعالم نظر این 

سازمان هستند.«

ایرج حریرچی، معاون کل 
وزارت بهداشت: رمدسیویر 

اکنون در بازار سیاه به 
قیمت های ۳۰ میلیون تومان 

تا ۶۰ میلیون تومان به فروش 
می رسد و من شرمنده ام و 

شاید مقصر تولیت و وزارت 
بهداشت است که نتوانستیم 
مردم و تجویزکنندگان مان را 
قانع کنیم که این کار را نکنند

مینو محرز، عضو کمیته علمی 
ستاد کشوری مقابله با کرونا: 

فراموش نکنیم که شرکت 
اصلی تولیدکننده دارو یک 
شرکت امریکایی است و به 
دلیل تحریم ها دارو را به ما 

نمی فروشد و اگر کسی بگوید 
که داروی اصلی را دارد، 

ادعای کذب می کند


