داروﺳﺎزان در ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ
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 ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز” رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ.

در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ داروﺳﺎزان در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﻬﺎدت ﺳﯿﺪ و ﺳﺎﻻر ﺷﻬﯿﺪان،ﺣﻀﺮت اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﻟﺤﺴﯿﻦ)ع( و ﯾﺎران ﺑﺎوﻓﺎﯾﺶ و ﺗﺒﺮﯾ روز وﻻدت ﺣﯿﻢ
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی ،روزی ﮐﻪ از آن ،ﺑﻪ ﻧﺎم روز داروﺳﺎز ﯾﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺎرن اﯾﺎم ﺷﻬﺎدت اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻪ اﻟﺤﺴﯿﻦ )ع( و
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ روز را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﻮه ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺪردان زﺣﻤﺎت و ﺧﺪﻣﺎت
داروﺳﺎزان ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان در روز داروﺳﺎز ﺑﺎﺷﯿﻢ.

از زﻣﺎن ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ از ﻫﻢ وﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗ
ﮐﻪ ﻫﻤﺎران داروﺳﺎز ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ی ﺧﺪﻣﺖ در ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺣﺘ در اﯾﺎم ﻧﻮروز ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﺎ ﮐﺎدر درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ راه ﺗﻌﺪادی از ﻫﻤﺎران داروﺳﺎز را در ﺟﺒﻬﻪ ﺳﻼﻣﺖ از دﺳﺖ دادﯾﻢ و ﺑﺮﺧ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﺒﻮدی
ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اراﯾﻪي ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ دوﺑﺎره وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪه و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در راﺳﺘﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ
ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.

در روزﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮوﻧﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ارز و ﻣﺸﻼت ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو در ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻞ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ داروﺳﺎزان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺑﺎ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎری از داروﻫﺎی درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ “رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ” را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﺮ ﺗﻮان و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎﻓ داروﺳﺎزان زﺣﻤﺘﺶ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم اﺳﺖ.

دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺷﻐﻞ داروﺳﺎزی را ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﻣداﻧﯿﺪ؟

اﻣﺮوز ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ را در ﺣﺎﻟ ﺳﭙﺮی ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺿﻤﻦ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑ ﺷﺎﺋﺒﻪ داروﺳﺎزان در
ﺟﺒﻬﻪی ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آرای ﻣﺎﯾﻮس ﮐﻨﻨﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺬف ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﻖ ﻓﻨ را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣرود دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺟﻬﺖ

اﯾﺠﺎد اﻧﯿﺰه در داروﺳﺎزان ﺟﻮان و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ از ﮐﺸﻮر آرای ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺗﺮی را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.

