داروﺳﺎزان ﯾ از اﻗﺸﺎر ﻣﻈﻠﻮم و ﭘﺮ ﺗﻨﺶ در ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان،ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ زادروز ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی ﻓﯿﻠﺴﻮف و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ
ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﯾﺮاﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘ روز داروﺳﺎزی در اﯾﺮان ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .روز داروﺳﺎزی ﮐﻪ ﻫﻢ ﯾﺎدآور ﻣﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ ﻋﻠﻤ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻧﻮﯾﺪ دﻫﻨﺪهي ﺗﻮﺳﻌﻪي روز اﻓﺰون ﺗﻼشﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ داروﺳﺎزان ﭘﮋوﻫﺸﺮ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮآن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ “دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺎن ﺣﺎﺟ ﻣﺤﻤﻮدی” ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و داروی داﻧﺸﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ.

در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ داروﺳﺎزان در ﺣﻠﻘﻪی درﻣﺎن ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺣﺎﺟ ﻣﺤﻤﻮدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ داروﺳﺎز ﻋﻀﻮ ﺣﻠﻘﻪی درﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ :در واﻗﻊ داروﺧﺎﻧﻪ ﯾ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷ ﺣﺴﺎب ﻣ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪای داروﯾ و درﻣﺎﻧ اراﯾﻪ ﻣدﻫﺪ.
در ﺑﺤﺚ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد ،ﻋﺮﺿﻪی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر وﻇﯿﻔﻪی داروﺧﺎﻧﻪ و دﮐﺘﺮ
داروﺳﺎز اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﺳ و دﺳﺘﺶ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮده
اﺳﺖ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،دارو ،ﻣﻤﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳ و دﺳﺘﺶ داروﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﺴﻮول ﻓﻨ ﻣﺴﺘﻘﺮ دارد و او ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در زﻧﺠﯿﺮهی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو و ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل در ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ
وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر در زﻧﺠﯿﺮهی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ.

در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ داروﺳﺎزان ﺷﺎﻏﻞ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ر ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
داروﺧﺎﻧﻪ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎنﻫﺎی رﯾﺴ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده ﭼﺮا ﮐﻪ؛ ﺑﺴﯿﺎری از داروﺳﺎزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧ
ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮﺧ داروﺳﺎزان در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ و ﺷﻬﺮی ﺑﻮدهاﯾﻢ.
داروﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺮﭘﺎﯾ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺮﭘﺎﯾ و در ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮی در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﻮول ﻓﻨ داروﺳﺎز اراﯾﻪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺪا ﻗﻮت ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ داروﺳﺎزان اﯾﻦ ﻣﺮزوﺑﻮم ﮐﻪ ﯾ از اﻗﺸﺎر ﻣﻈﻠﻮم و ﭘﺮ ﺗﻨﺶ در ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑ ﻣﻨﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت داروﺳﺎزان را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧ ﺑ ﻣﻬﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺸﺮ داروﺳﺎز ﻫﺴﺘﯿﻢ.
داروﺳﺎزان ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺐ و روز ﻧﺪاﺷﺘﻪ و دوﺷﺎدوش ﮐﺎدر درﻣﺎن و ﭘﺰﺷﺎن در راﺳﺘﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ

ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾ روز ﺑﻪ ﻧﺎم داروﺳﺎزان ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺘ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از وﻗﺘ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ در آﺧﺮ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﺎﺻ دارﯾﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:

اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه و ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺎﺷﻮهﺗﺮ روز داروﺳﺎز ﺑﺎﺷﯿﻢ.

