ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﻣﺘﻮﻟ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻔ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﻪﻫﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رادﯾﻮ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ دری ،دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان در
ﺧﺼﻮص ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴ آﻧﻼﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎران و داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﺘﺮوﻧﯿ از دﺳﺘﻮرات اﺑﻼﻏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮد ،ﮐﻪ
ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﺷﻮد ،در واﻗﻊ ﺳﻘﻮط آزاد و ﻧﺰول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﺘﺮوﻧﯿ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ را ﭘﯿﺶ ﻣﺑﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ
ﺧﻮد را دارد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ وﺟﻮد دارد؛ ﮐﻪ در روﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ
از داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻣﺎﻧﺪ  3ﺗﺎ  5دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد وﻟ در روﻧﺪ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺨﻪ در داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘ ﻣﺮدم و اﯾﺠﺎد ﺷﻠﻮﻏ در
داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ دری در ﻣﻮرد ﻣﺸﻞ ﮐﻤﺒﻮد داروﻫﺎ در ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮﺧ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ رﯾﺴ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان را ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻘﻄﻌ ﺷﻮﯾﻢ ،وﻟ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎل از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ و اﻧﺘﻈﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨ آﻣﺎده ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮﻟ را آﻣﺎده ﻣداﺷﺘﻨﺪ.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﺪم ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮﺧ داروﻫﺎ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻ و اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ
در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺎﯾ اراﺋﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﺮ داروﯾ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران را دارد و اﯾﻦ ﻧﺮش ﮐﺎذب و ﻏﯿﺮ واﻗﻌ ﮐﻪ
ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ دارﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺸﻞ زا ﺑﻮده ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺎران در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﻫﻢ
آﺳﯿﺐﻫﺎﯾ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ دری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗ ﺗ TTAC در ﯾﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرﺗ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی
ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ دارو ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی داروﯾ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ در
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ داروﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻤﺒﻮد دارو ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

