
  سید هادی احمدی
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان البرز  

و عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی البرز )کرج(

کمبود سرم و آب مقطر و برخی داروهای اولیه 
در این برهه زمانی بار دیگر نشان داد که مدیران 
سازمان غذاودارو نه تنها در تهیه داروهای ضد کرونا 
موفق نبودند بلکه در تهیه و مدیریت ابتدایی ترین 

داروها هم ناکام بودند.
یکی از علل کمبود سرم های تزریقی در کشور 
خروج شرکت داروسازی شهید قاضی از چرخه 
تولید به بهانه تعمیرات و.... از چند ماه قبل است. 
اینکه چرا در  اوج بیماری کرونا یک شرکت 
که نبض تولید سرم در کشور را در دست دارد، 
برای چندین ماه تعطیل شود جای سوال است 
این  جریان  در  که  غذاودارو  سازمان  اینکه  و 
نظر  در  آن  برای  جایگزینی  چرا  بوده  رخداد 

نگرفته مقوله دیگری!
اینکه گفته شده است که برخی از خطوط تولید 
شرکت دارای ایراد و اشکال است و استاندارد 
الزم را برای تولید ندارد امر مبارک و خوبی است 
ولیکن فرآیند اصالح خط تولید و تمهیداتی جهت 
جبران کمبود احتمالی باید در نظر گرفته می شد 
که متاسفانه عدم مدیریت، کار را به جایی رسانده 
است که این روزها سرم تزریقی نرمال سالین برای 
تزریق ویال رمید رمدسیور برای درمان کرونا دچار 
کمبود شده است تا جایی که وزیر بهداشت دستور 
داده که به شکل فوریتی سرم وارد شود! دستوری 

دیرهنگام و نوش دارو....!

عدم پیش بینی بازار مصرف
پیش بینی، اولین ابزار برای برنامه ریزی در سازمان 
است. زمانی برنامه ریزی این معنا را پیدا می کند 
که از هم اکنون تکلیف میزان و نوع منابع مورد 
نیاز محدود در اختیارمان را برای آینده مشخص 
کنیم، در نتیجه اصلی ترین چیزی که باید بدانیم 
این است که چه مقدار تقاضا داریم یا اینکه چقدر 
احتمال فروش داریم که بر اساس آن میزان تولید 

و یا خریدمان را مشخص کنیم.
قاعدتا اگر برای این گپ ایجاد شده فکری می شد 
و پیش بینی دقیقی صورت می گرفت امروز بیمار 
از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان نبود و 

چرخش ویروس کرونا کمتر می شد.

چندی پیش و قبل از ویروس کرونا حقیر در 
یادداشتی در خصوص تراژدی واکسن آنفلوانزا 
هم عدم درک صحیح مدیران از روند خرید و 

پیش بینی بازار مصرف را متذکر شدم.
در آن نوشتار به نبود آمار قابل استاد اشاره شد و 
عنوان گردید که: آمار، زیربنای تمام حرکت هایی 
است که در سازمان انجام می شود و درصورتی 
که آمار قابل اطمینانی در سازمان ها وجود نداشته 
باشد، برنامه ریزی با مشکل مواجه خواهد شد 
و امکانات موجود در مسیر درست به کار گرفته 
نخواهد شد. به بیان دیگر آمار مهمترین ابزار 
ارزیابی عملکرد گذشته، حال و برنامه ریزی برای 
آینده و یکی از عوامل اصلی سیاست گذاری 

و مدیریت در هر سازمانی محسوب می شود.
آنچه که احساس می شود این است که سرعت 
ایده  نیز  و  غذاودارو  سازمان  مدیران  جابجایی 
جوانگرایی به قدری زیاد بوده که اصل مدیریت 
سازمان را خدشه دار نموده و استفاده از  تجربه و 
خرد جمعی به کلی از بین رفته است. صدور آیین 
نامه ها و بخشنامه های خلق الساعه بدون نظرخواهی 
و مشورت دیگران، عدم تکیه به آمار مصرف و عدم 
آینده نگری، سازمان را کامال فلج کرده است به 
طوری که خود معاونت های غذا و دارو در سراسر 
کشور را دچار مشکل نموده و در برخی استان ها 
بیش از دو ماه است که هیچ کمیسیونی برای حل 

مشکالت جامعه دارویی تشکیل نشده است!
داستان کمبود سرم بجای خود؛ سایر کمبودها 
را چگونه باید توجیح کرد؟ کمبود آب مقطر، 
پردنیزلون،  مثل  غیرتخصصی  داروهای  کمبود 
فلوکستین، فاموتیدین، قلم های انسولین و.... و 

ده ها قلم داروی دیگر.
اگر مشکل کمبود سرم را با واردات دیرهنگام از 
ترکیه و هند قرار است حل کنید، سایر کمبودهای 

دارویی را می خواهید چه کنید؟
ما سال هاست که دچار خودتحریمی شده ایم! کمبود 
داروهای ضد کرونا مانند فاوی پیراویر و رمدیسیور 

را چگونه حل خواهید کرد؟
و  سوال آخر اینکه: اگر این داروها که همه آنها 
در مکان های تحت نظارت دانشگاه ها وثبت در 
سامانه Ttac توزیع می شود، دچار کمبود شده، 
پس چگونه در بازار آزاد و ناصر خسرو به وفور 

البته با قیمت های نجومی وجود دارد؟؟؟

تراژدی سـرم ...
یادداشت وارده
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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران گفت: 
»کمبود سرم موضوعی جدی است و در روزهای گذشته فشار زیادی 

بابت کمبود سرم به بیمارستان ها وارد شده است.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: »تا 
آنجایی که اطالع دارم، همکاران سازمان غذا و دارو در یکی دو روز 

آینده با واردات سرم این مشکل را برطرف می کنند.«
وی با اشاره به اینکه چند روزی در زمینه تامین اکسیژن اختالالتی به 
وجود آمده و االن وضع بهتر شده است، افزود: »برخی از بیمارستان های 
تهران اکسیژن ساز دارند، اما مصرف اکسیژن در بیماران کرونایی 
افزایش پیدا می کند و این موضوع بار زیادی از لحاظ تامین اکسیژن 
به بیمارستان ها تحمیل می کند.« وی راه حل این موضوع را استفاده 
از تانک های اکسیژن مایع اعالم کرد و گفت: »در آخر این هفته شاهد 
افتتاح مرکز تولید اکسیژن در استان تهران خواهیم بود که نیاز استان 
از طریق این کارخانه تولیدی برطرف می شود.« زالی گفت: »با توجه 
به اینکه معموال استان تهران مبدا بسیاری از تبادالت در کشور است، 
باید استراتژی متفاوتی برای افزایش واکسیناسیون در پایتخت اتخاذ 
شود.« زالی اظهار داشت: »مطمئن هستیم که بدون کنترل بیماری 
کرونا در شهر و استان تهران، کنترل آن در کشور محقق نخواهد شد.«
وی اظهار داشت: »با توجه به اینکه استان تهران جزو پنج استان 
با جمعیت باال در کشور است و بیشترین جمعیت باالی ۶0 سال، 
بیماران خاص، بیماران دیابتی نیازمند تزریق انسولین در تهران هستند، 

این استان باید از جایگاه متفاوتی در این زمینه برخوردار باشد.«
وی گفت: »روزانه به طور متوسط ۲ هزار بیمار جدید کرونایی در 
بیمارستان های تهران بستری می شوند به عبارتی این تعداد بیمار وارد  
بخش های بیمارستانی می شوند.« زالی اظهار داشت: »روزانه بین هزار 
و ۵00 تا هزار و ۷00 بیمار در تهران ترخیص می شوند و هنوز 

توازن مثبت به نفع ترخیص در این مناطق به وجود نیامده است.«
وی افزود: »در چهار هفته اخیر بین تعداد ترخیص شدگان و ورودی 
بیماران کرونا به بیمارستان ها، تناسبی برقرار نشده است و هنوز 

مجبور به افزایش ظرفیت های بیمارستانی از جمله تخت هستیم.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران گفت: 
»تهران هم مانند برخی از استان های کشور سیر به شدت فزاینده و 

صعودی را در خیر پنجم کرونا طی می کند.«

وی افزود: »در حال حاضر 118 بیمارستان در تهران میزبان بیماران 
کرونایی هستند و عمال در این زمینه مشارکت دارند، اما از این تعداد 

1۵ بیمارستان بیشترین بار کرونا را به دوش می کشند.«
زالی افزود: »در حال حاضر 9 هزار و400 بیمار بستری در استان 
تهران داریم که از این تعداد حدود ۲ هزار و 400 بیمار در  بخش 
مراقبت های ویژه بستری هستند. در ابتدای خیز پنجم ۲0 مرکز بستری 
موقت در تهران داشتیم که اآلن به بیش از 100 مرکز افزایش یافته 
و روزانه چهار هزار و ۲00 بیمار از خدمات این مجموعه ها استفاده 
می کنند. در تهران حدود 1۵00 تخت در اورژانس های بیمارستان ها 
داریم. سعی شده از این ظرفیت هم به نحو مطلوب بهره گرفته 
شود. اگر بیماری مراجعه کرد و تخت خالی در بیمارستان نبود، در 
اورژانس بتواند خدمات الزم از جمله اکسیژن تراپی را دریافت کند تا 
در بیمارستان بستری شود.«وی بیان داشت: »روز سه شنبه هم حدود 
۶00 بیمار این خدمات را دریافت کردند و به محض مرخص شدن 

افراد بهبودیافته، در بیمارستان های تهران بستری شدند.« 
زالی اظهار داشت: »سویه دلتا زمان اقامت در بیمارستان ها را افزایش داده 
است، به عبارتی بیماران طوالنی تر از سویه های دیگر در بیمارستان ها 
اقامت دارند. بیمارانی که در خیز پنجم بستری می شوند حدود ۲.۵ 
روز بیشتر نسبت به خیز چهارم در  بخش های عادی بیمارستانی 
بستری هستند، اما در  بخش مراقبت های ویژه این عدد مشابه 

روزهای قبل است.«

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران عنوان کرد

فشار شدید کمبود سرم به بیمارستان ها 


