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شهرنوشت

»در روزهای گذشته که نتوانستیم 
نوع اروپایی داروی شــیمی درمانی 
فرزندم را پیدا کنیم، داروی هندی به 
فرزندم تزریق کردند که انگشت پایش 
سیاه شد و االن در بیمارستان است.«

وقتی در شــب از شــمال تهران 
پشت یک بیمارستان خیریه که به نام 
کودکان مبتال به سرطان گره خورده 
اســت، به پایین خیره می شوی آنچه 
خودنمایی می کند انبوه نور اســت، 
اما مشــخص نیســت نورها به دلیل 
شــادی خانواده ای است که کودکان 
به آن رونق داده اند یا نوری اســت که 
برای پرستاری از بیماری قرار است تا 
صبح روشن باشد و معلوم نیست کدام 
مادر بر بالین کودک بیمارش نشسته. 
مشخص نیست اتاق چه کودکی است 
که شادابی و شــیطنت کودکانه اش 
با ریختن موهــا و ابروهایش با داروی 
شیمی درمانی غبار غم گرفته است؟ 
شاید هم نور اتاق پدری باشد که خسته 
از جســتجوی دارو در حال حساب و 
کتاب مخارج درمان فرزند بیمارش 
اســت. درمانی که این روزها به دلیل 
کمیاب شدن داروها با سختی مواجه 
اســت. اگر هم موجود باشند، قیمت 
آنها امروز گرانتر از دیــروز و ارزانتر از 

فرداست.
کودکان بسیاری هستند که این 
روزها با درد بیمــاری و کمبود دارو 
دست و پنجه نرم می کنند و پدرانشان 
از این داروخانه به آن داروخانه و کوچه 

به کوچه بازارهای آزاد و بیمارستان به 
بیمارســتان را به امید یافتن دارویی 
که حــال فرزندشــان را کمی خوب 
می کند پشت سر می گذارند، پدری که 
فرش خانه اش را می فروشد تا از رنج 
کودکش بکاهد. مادری که در راهروی 
بیمارستان ها چشم بر هم نمی بندد و 
تنها همدم ش دیگر مادران حاضر در 
آن بیمارستان هستند که رنج هایی 
مشــترک، آنها را به هم نزدیک کرده 
است. آنها با هم غصه کودک مبتال به 
سرطانشان را می خوردند، گاهی که 
نوبت شــیمی درمانی کودکی است 
که پدرومادر از یافتن داروی او عاجز 
مانده اند، پدرومادری دیگر به او چند 
سی سی قرض می دهد، مانند وقتی که 
آنکاسپار برای »حسام« نبود و مادری 
چند سی سی از داروی ضروری کودک 

خود را به او داد.

رنجی مشترک
 و قرض کردن دارو

حسام ۱۱ ساله و مبتال به سرطان 
لنفویستیک اســت، مادر حسام در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا از ناکامی اش 
در تامیــن داروی آنکاســپار بــرای 
فرزندش اینطور گفــت: از چند وقت 
قبل به دنبال داروی آنکاسپار بودیم 
و تمامــی داروخانه هــا و بازارهای 
غیررســمی را جســتجو کردیم، اما 
متاسفانه موفق به تامین آن نشدیم. 
در حقیقت وضعیت این دارو که برای 
شــیمی درمانی بیماران سرطانی به 
کار می رود اصال خوب نیست. یا دارو 

نیست و یا اگر باشد داروی تولید هند 
است که عوارض بسیاری دارد و عموما 
هم پزشکان به دلیل عوارض آن، این 

دارو را تجویز نمی کنند.
وی ادامه داد:  تقریبا در بیمارستان، 
مــادران دیگری را می بینــم که آنها 
هم به دنبال این دارو هســتند. حتی 
در بیمارستان محک هم که حسام و 
دیگر کودکان مبتال به سرطان در آنجا 
بستری هســتند و درمان می شوند 
این دارو یافت نمی شــود. این دارو را 
قبال خود بیمارستان از داروخانه های 

هالل احمر دریافت می کرد.

تاخیر در شیمی درمانی
 به دلیل نبود داروی آنکاسپار

این مادر ادامه داد: یک هفته شیمی 
درمانی فرزندم به دلیِل نبود این دارو 
به تأخیر افتاد، اما در روزهای گذشته 
پزشــک معالج اعالم کرد نمی تواند، 
بیش از این اجازه دهد شیمی درمانی 
به تأخیر بیفتد. بــه همین دلیل مادر 

کودک دیگری که آنها هم با زحمت 
دارو را گیر آورده بودند، چند سی سی 
از این دارو را در بیمارستان در اختیار 

ما قرار دادند تا به حسام تزریق شود.
وی با بیان اینکه چند ماه اســت 
به ما گفته اند کــه ایــن دارو از اروپا 
وارد نمی شود، ادامه داد: اگر اروپایی 
آن هم پیدا شــود باید آن را با قیمتی 
حدود ۸۰ میلیون تومان تهیه کنیم. 
هر دو ماه یک بار حسام باید آنکاسپار را 
تزریق کند. داروی دیگر ضروری برای 
فرزندم ایندوکسان است؛ یک ماه باید 
آن را تزریق کند و یک ماه آنکاسپار، 
ایندوکسان هم کمیاب است و اگر هم 
باشد یا هندی و یا ایرانی آن است که 
پزشکان معالج آن را قبول نمی کنند، 

چرا که حال کودک را بد می کنند.
او افــزود: والدین ایــن کودکان 
چندین درد را متحمل می شوند؛ هم 
باید درد فرزندانشان را متحمل شوند 
و هم اینکه باید استرس و زحمت پیدا 
کردن دارو را داشــته باشــند و از آن 
طرف هزینه های باالی آن را پرداخت 
کنند، به هیچ عنــوان از این وضعیت 

رضایت نداریم.
وی بیان کرد: گهگاه که دارو را پیدا 
می کنیم یا در بازار وجود دارد ممکن 
اســت زمان مصرف بیمار نباشــد به 
همین دلیل نمی توان آن را تهیه کرد 
و در یخچال نگهــداری کرد، چرا که 
ممکن است کودک دیگری به آن نیاز 
داشته باشد و یا اینکه تاریخ مصرف آن 
تمام شود. عذاب هایی که این بچه ها 
به دلیل بیماری تحمل می کنند یک 

طرف و وضعیت دارو و درمانشان هم 
یک طرف دیگر، تمامی اینها موجب 
شــده تا خانواده ها و بیماران رنجی 

مضاعف بکشند.

عفونت به دلیل تزریق 
داروی مشابه هندی

پوریا کودک ۱۰ ساله دیگری است 
که به سرطان لنفوم مبتالست، او نیز 
همانند حسام باید هر دوی این داروها 
را مصرف کند، چند روز قبل به دلیل 
نبود داروی اروپایی ال آسپار مجبور 
می شوند به او نوع هندی اش را تزریق 
کنند که عوارض آن موجب عفونت در 
پای این کودک می شود. مادر پوریا در 
این باره به خبرنگار ایلنا گفت: ما حدود 
شش ماه است که درگیر بیماری پوریا 
هستیم، عمده داروهای مصرفی برای 
او خارجی اســت که گاهی هستند و 
گاهی باید با زحمت آنها را پیدا کنیم، 
گاهی هم اصال نیســتند. گاهی هم 
مجبور هستیم که داروی مشابه هندی 
یا ایرانی بگیریم. در روزهای گذشته که 
نتوانستیم اصل اروپایی آن را پیدا کنیم 
داروی هندی به فرزندم تزریق کردند 
که انگشت پایش ســیاه شد و االن در 

بیمارستان است.
در روزهای گذشته که نتوانستیم 
اصل اروپایی دارو را پیدا کنیم، داروی 
هندی به فرزندم تزریــق کردند که 
انگشــت پایش سیاه شــد و االن در 

بیمارستان است.
وی افزود: کمبود ایــن داروها از 
یک ســو خانواده ها را اذیت می کند و 
از طرف دیگر قیمــت گران هم تماما 
ما را در عــذاب قرار داده اســت و هر 
بار برای تهیه آن ها مجبور هســتیم 
وسیله ای را بفروشیم یا اینکه از آشناها 
و فامیل کمک بگیریــم. اگر داروها را 
از داروخانه های دولتــی پیدا کنیم 
قیمت ها تا حدی قابل قبول اســت، 
اما اگر از بازار آزاد آن را بگیریم قیمت 
آن از ۳۰ میلیون تومان تا ۸۰ میلیون 
می شود. این داروها یکی دو تا نیست 
بلکه ۲۰ تا ۳۰ داروست که هزینه آن 

میلیاردی می شود.

یافتن دارو به حکم شانس
الناز کودک سرطانی دیگری است 
که اکنــون مراحل شــیمی درمانی 
آن تمام شــده و به مرحلــه نقاهت 
رسیده است. پدر او می گوید طی یک 
سال گذشته به صورت کامل درگیر 
پیدا کردن دارو برای شیمی درمانی 

فرزندش بوده است.
وی در مورد رنج هایی که در فرایند 
تهیه دارو برای فرزند بیمارش متحمل 
شده است به خبرنگار ایلنا گفت: کامال 
شانسی دارو را گیر می آوردیم. عمال 
داروی آنکاســپار را به ســختی گیر 
می آوردیم.اوخر آبان ماه سال گذشته 
که به دلیل تب در بیمارستان بستری 
بود پس از ترخیص شربت پوستافنازور 
برای او تجویز کردند کــه برای پیدا 
کردن آن تمام داروخانه های ایران را 

زیر رو کردیم، اما اثری از این دارو نبود. 
در نهایت آن را از ترکیه تهیه کردیم. از 
شانس ما پس از تهیه، این دارو دوباره 
در بازار به وفور پیدا شد، اما در زمانی 
که آن را می خواستیم این دارو وجود 

نداشت.

عدم ثبات در بازار دارو
عدم ثبات در بــازار دارویی ایران 
چند وقتی است وجود دارد. به گفته 
یک منبع آگاه در حال حاضر تنها ۳۰۰ 
قلــم دارو در بخش های غیرتخصص 
کمبود وجــود دارد و ایــن در حالی 
است که هنوز مشخص نیست کمبود 
در حوزه داروهــای تخصصی و فوق 

تخصصی به چه میزان است.
از آن ســو چندی قبل سید علی 
فاطمی، نایب رئیس داروسازان ایران 
در گفت وگویی با ایلنا از کمبود برخی 
از داروهای مرتبط با بیماران خاص و 

مبتال به سرطان خبر داده بود.
پیگیری خبرنگار ایلنــا از برخی 
منابع مطلع در ســازمان غــذا و دارو 
حاکی از آن اســت که مشکل در عدم 
اختصــاص ارز برای خریــد داروی 
اروپایی اســت. چنانکه شرکت های 
واردکننده را به ســمت خرید داروی 
هندی که با عدم اســتقبال بیماران 
و پزشکان معالجشــان مواجه شده، 

سوق داده است. 
بــا ایــن حــال عبدالحســین 
روح االمینی، رئیــس کمیته داروی 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی در روزهای گذشته از 
بحران دارو در کشور خبر داده و گفته 
بود: ۳۵۶ قلم دارو در داروخانه سیزده 
آبان که مرجع تامین داروست، کمبود 
داریم. سیاست ارزی که قابل اجراست، 
روی زمین مانده است، اگر همین روند 
ادامه پیدا کند با کمبودهای شــدید 

دارویی مواجه خواهیم شد.
این اظهــارات در حالــی مطرح 
می شــود که وزارت بهداشــت طرح 
دارویار را آغاز کرده است که هدف آن 
افزایش دسترسی و ثبات قیمت دارو 
اســت، اگرچه هنوز مشخص نیست 
برای داروی بیماران مبتال به سرطان 
که اکنون نیاز مبرم به داروی شیمی 
درمانی دارند، چه سیاست هایی قرار 

است اجرا شود.

مادر یک کودک مبتال به 
سرطان: چند ماه است به 

ما گفته اند که آنکاسپار 
از اروپا وارد نمی شود. اگر 
اروپایی آن پیدا شود باید 

آن را با قیمتی حدود ۸۰ 
میلیون تومان تهیه کنیم. 

هر دو ماه یک بار حسام 
باید این دارو را تزریق کند

پیگیری خبرنگار ایلنا 
از برخی منابع مطلع در 

سازمان غذا و دارو حاکی 
از آن است که مشکل در 
عدم اختصاص ارز برای 

خرید داروی اروپایی 
است. چنانکه شرکت های 

واردکننده را به سمت 
خرید داروی هندی که با 
عدم استقبال بیماران و 

پزشکان معالجشان مواجه 
شده، سوق داده است
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یاسر   مختاری

منوچهر دوایی،
 چهره ماندگار پزشکی درگذشت

اســتاد منوچهر دوایی، 
پزشــک متخصــص و عضو 
فرهنگســتان علوم پزشکی 
ایران در ۸۶ سالگی درگذشت. 
تخصص وی جراحی با گرایش 
جراحی اطفال، جراحی ســرطان و جراحی دستگاه 
گوارش بــود.  منوچهر دوایی، متولــد ۱۳۱۵ تهران، 
پزشک و از سال ۱۹۹۰ عضو فرهنگستان علوم پزشکی 
ایران بــود.  وی در ســال ۱۳۸۵ در همایش تقدیر از 
پژوهشگران برگزیده نشان دانش و پژوهش گرفته است. 
مراسم تکریم توسط بنیاد نخبگان استان خوزستان با 
حضور چهره های علمی و فرهنگی کشور، شاگردان 
ایشان و اســتعداد های برتر در سال ۱۳۹۶ برگزار شد 

و لوح ارج نامه بنیاد ملی نخبگان به ایشان اهدا شد.
    

تداوم بارش های سیل آسا
 در جنوب کشور 

ئیس مرکز ملــی پیش بینــی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا، از تداوم بارش های جنوب کشور 
خبر داد و گفت: تمام دستگاه های اجرایی و مردم باید 
هنگام صدور هشدار آماده کمک رســانی باشند. به 
گزارش ایسنا، صادق ضیاییان اســتان هایی را که در 
روزهای آتی درگیر بارش های شدید هستند را جنوب 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، جنوب فارس 

و همچنین یزد، اصفهان و جنوب بوشهر نام برد.
    

مشاور رسانه ای سازمان غذا و دارو:

فروش داروهای ضدبارداری
»با نسخه« ممنوع نیست

مشاور رسانه ای سازمان 
غــذا و دارو دربــاره شــایعه 
منتشرشده در فضای مجازی 
مبنی بــر ممنوعیت فروش 
داروهــای ضدبــارداری در 
داروخانه ها، توضیحاتی ارائه کرد. سجاد اسماعیلی، 
گفت: فــروش داروهای ضدبارداری ممنوع نیســت 
بلکه داروخانه ها نباید این دارو را به صورت آزاد و بدون 
نسخه پزشــک، در اختیار افراد قرار دهند. وی ضمن 
تکذیب ادعای بازرسی نامحسوس از داروخانه ها، افزود: 
تیم های بازرسی، همواره و مانند گذشته بازرسی هایی 
را برای جلوگیری از گرانفروشی داروخانه ها، بررسی 
حضور مسئول فنی در داروخانه و اجرای آیین نامه ها 

و قوانین انجام می دهند. 
    

شمار بیماران جدید کرونایی همچنان »پنج رقمی« است

 ۱۴۳ شهر در وضعیت قرمز و نارنجی
بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشــت، در طول ۲۴ ساعت منتهی به ظهر 
چهارشــنبه، ۳۷ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۷۹۵ نفر رســید. مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشــور نیز به ۷ میلیون و ۳۵۹ 
هزار و ۴۸۹ نفر رسید. به گزارش ایسنا، در حال حاضر 
۵۷ شهرســتان در وضعیت قرمز، ۸۶ شهرستان در 
وضعیت نارنجی، ۱۹۹ شهرســتان در وضعیت زرد و 

۱۰۶ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
    

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک:

رصد پانسیون های کودکان
در دستور کار است

رئیس سازمان ملی تعلیم 
و تربیت کــودک گفت: فعال 
آماری از کمیــت و کیفیت 
پانســیون های نگهــداری 
کودکان وجود ندارد و دنبال 
تهیه گزارشی هستیم تا ببینیم که چه تعداد و انواعی 
دارند و نوع خدمات آن ها چیست. مجتبی همتی فر در 
گفت وگو با ایلنا در مورد پانسیون هایی که به نگه داری 
بچه ها می پردازند و رسیدگی به این فضاها و قانونی بودن 
فعالیت آن ها توضیح داد: این مراکز بنا بر اساسنامه باید 
تحت مدیریت سازمان قرار بگیرند، اما فعال به این دلیل 
که آماری از کمیت و کیفیــت آن ها وجود ندارد، ابتدا 
دنبال تهیه گزارشــی رصدی هســتیم تا ببینیم که 
چه تعداد و انواعی دارند، نوع خدمات آن ها چیســت 
و... برخی از این مراکز صرفا برای کودکان زیر ۷ ســال 
خدمت ارائه نمی دهند، مثل مراکز خانه رفاه کودک 
و خانواده که سازمان بهزیستی دارد، از قبل ۶ سال تا 
۱۲ سال را پوشــش می دهد. بنابراین همه این مراکز 
در حیطه کار ما نیست و مربوط به کودکان در سنین 

باالتر است. 
وی یادآور شد:  ما گفت وگوها و تعامالتی داریم که 
ساماندهی در این بستر هم اتفاق بیفتد و به تدریج با نگاه 
تربیتی که ماموریت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 

است تطبیق داده شوند و در این چارچوب قرار بگیرند.

از گوشه و کنار 

بازماندگان حادثه متروپل آبادان خواستار بررسی هرچه 
سریع تر این پرونده در دادگاه و محاکمه خاطیان آن شدند. 
برادر یکی از جانباختــگان این حادثه بــه ایلنا گفت: 
برخی از خانواده ها به نان شب هم محتاج هستند. خیلی از 
جانباختگان زن و بچه هایشان مستاجرند و یک زن تنها با 
چند تا بچه بی پناه مانده اســت. اقوام و بستگان هم شرایط 

مالی شان به گونه ای نیست که بتوانند از آنها حمایت کنند.
فاجعه متروپل آبادان حوالی ظهر دوم خرداد ماه امسال 
در خیابان امیری واقع در مرکز آبــادان رخ داد که منجر به 
جان باختن ۴۳ نفر و مصدوم شدن ۳۷ نفر شد. اما هنوز پس 
از گذشت ۲ ماه هیچ دادگاهی در این باره برگزار نشده است. 

هیچ نهاد دولتی در این مدت جویای حال ما نشد
در ادامه نیز مسلم برادر کریم ابراهیمی مقدم)بندری( 
یکی دیگر از جان باختگان حادثــه متروپل به ایلنا، گفت: 
برادرم داربست بند ســاختمان متروپل بود که همان روز 
حین استراحت با همکارانش در مغازه ای داخل زیر زمین 
نشسته بود که این اتفاق پیش آمد اما یکی از دوستانش که 

برای خوردن آب به طبقه باال رفته بود نجات پیدا کرد و همه 
آنها زیر آوار ماندند.

بندری ادامه داد: کریم ۲۸ ســاله و دو تا دختر سه و یک 
ساله دارد. بعد از ۱۵ روز توانستند پیکر برادرم را از زیر آوار در 
بیاورند. روزهای سختی برای من و خانوادم بود. در شرایط 
سخت تنها خیرین کنارمان بودند و هرچقدر از محبت شان 
بگویم کم اســت که چقدر هوای خانواده مرحوم برادرم را 
داشتند. هیچ نهاد دولتی در این مدت جویای حال ما نشد و 

تنها سپاه به خانواده جانباختگان متروپل سر زد.
وی عنوان کرد: من و مرحوم برادرم از سال ۹۲ در یکی از 
هلدینگ های حسین عبدالباقی کار می کردیم و روز حادثه 
در ساختمان روبه روی متروپل مشغول کار بودم که با این 

حادثه از کار بیکار شدم.
بندری ادامه داد: اگر این حادثــه در هرکجای دیگر رخ 
می داد تاکنون به پرونده اش رسیدگی می شد، تا کنون نه 
تنها از مقامات مسئول استان از بازماندگان حادثه دلجویی 
نکرده که حتی نپرسیدند در این دو ماه از لحاظ اقتصادی 

خانواده ها زندگی شان را چطور گذراندند.

وی گفت: انتظار ما از مســئوالن این است که مسببان 
حادثه هر چه زودتر به ســزای اعمال شان برسند تا دوباره 
شاهد چنین اتفاقی نباشــیم و حق و حقوق جانباختگان و 
مالباختگان حادثه هم در سریع ترین زمان پرداخت شود. 
برخی از خانواده های حادثه دیده به نان شــب هم محتاج 
هستند. خیلی از جانباختگان زن و بچه شان مستاجرند و 
یک زن تنها با چند تا بچه بی پناه مانده است. اقوام و بستگان 
هم شرایط مالی شان به گونه ای نیست که بتوانند از آنها هم 

حمایت کنند.

جانباختگان به حق و حقوق شان خواهند رسید
نماینده خوزستان در شورای عالی استان ها نیز در این 
مورد گفت: پس از بازدید از محل ریزش ساختمان به کمیته 
حقیقت یاب و بررسی شورای عالی، حادثه متروپل را گزارش 
دادیم. برای مسئوالن مربوط هم ارسال شــد. اما در خود 
شورای استان به دلیل عدم برگزاری جلسات هنوز گزارشی 

یا بحثی در این باره نشده است.
محمد ناصری ادامه داد: تمامی مسئوالنی که در حادثه 

موضوع متروپل به نوعی مقصر بودند، حتی شهرداران سابق 
هم دستگیر، بازجویی و یا زندانی شده اند؛ این نشان می دهد 
مسئوالن قوه قضاییه به طور جد پیگیر پرونده هستند. اما 

بدیهی است روند قضایی پرونده زمان بر است.
عضو شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه عمق فاجعه 
زیاد است و همین باعث طوالنی شدن زمان بررسی پرونده 
اســت، گفت: حتی افرادی در اهواز که چند ســال پیش 
در آبادان شــهردار بوده اند را بازداشــت و زندانی کرده اند. 
خانواده های جان باختگان حادثه متروپل نگران نباشند و 

حتما به حق و حقوق شان خواهند رسید.

برخی خانواده ها به نان شب هم محتاج هستند

گالیه خانواده های جانباختگان حادثه متروپل از تأخیر در عدم برگزاری دادگاه

گزارش

مادران از  کمبود دارو و داروی هندی پرعوارض ضد سرطان می گویند 

کودکان سرطانی در مار و پله رنج


