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 تقدیر نماینده مردم بویراحمد 
 از اقدامات موثر هالل  احمر

 در امدادرسانی به زلزله زدگان سی سخت

نماینــده مــردم بویراحمــد، دنــا و مارگــون در مجلس شــورای 
اســالمی اعالم کرد: »عملیات امدادرســانی و اســکان اضطراری 
زلزله زدگان سی ســخت بر دوش نیروهای هــالل  احمر بود و این 

جمعیت در این عملیات خوش درخشیده است.«
هــدی روشــنفکر در بازدیــد میدانــی از مناطــق حادثه دیــده 
شهرستان دنا گفت: »عملیات امدادرسانی و اسکان اضطراری 

در شهرستان دنا به همت جمعیت هالل  احمر انجام شد.«
نماینده مــردم بویراحمد، دنــا و مارگون در خانــه ملت اذعان 
کرد:   »آغاز عملیات اســکان اضطراری زلزله زدگان تنها ســاعاتی 
پــس از وقــوع زلزلــه توســط نیروهــای هــالل احمــر، قابــل تقدیر 

است.«
کــه خانه وکاشانه شــان را در بحران هــا از  او افــزود: »افــرادی 
دست داده اند بســیار مضطرب و پریشان هستند و برای تأمین 
ک خود نیــز نیاز به کمــک دارند کــه جمعیت هــالل  احمر  خــورا
در زلزلــه اخیر از این حیث نیــز با توزیع به موقع چــادر و آذوقه به 

خوبی عمل کرده است.«
کید کــرد: »مردم مــا باید بــرای مواجهه بــا بالیای  روشــنفکر تأ
گیرند تا در زمان  طبیعــی و آمادگی در برابر آن، آمــوزش الزم را فرا
وقــوع حــوادث کمتریــن آســیب و خســارت ممکــن را بــه لحاظ 

جانی ببینند که این مهم نیز برعهده هالل  احمر است.«
او ادامــه داد: »گالیه های مردم در مــورد کمک های الزم برای 
کی از آن اســت کــه ما بــه آموزش های  اســکان اضطــراری نیز حا
الزم پــس از وقــوع زلزلــه بــرای مشــارکت مــردم در امدادرســانی 
نیازمندیــم و بایــد فرهنگ ســازی های الزم در ایــن زمینه ها نیز 

انجام شود.«
مجلــس  در  مارگــون  و  دنــا  بویراحمــد،  مــردم  نماینــده 
شــورای اســالمی همچنین بــا اشــاره به رونــد بازســازی مناطق 
آسیب دیده در شهرستان دنا، گفت: »در بازدیدی که از مناطق 
زلزلــه زده داشــتیم بخــش زیــادی از خانه هــا به طــور صد درصد 
آسیب دیده اند که امیدواریم به شکل جدی عملیات بازسازی 

با همکاری نهادهای مربوطه انجام شود.«

سفیران حمایت روانی به سی سخت 
اعزام شدند

تیم سحر کهگیلویه و بویراحمد وارد مناطق زلزله زده شد

کــرد:  رئیــس ســازمان جوانــان جمعیــت هــالل  احمــر اعــالم 
شهرســتان  بــه  روانــی  حمایــت  ســفیران  )ســحر(  »تیم هــای 

سی سخت اعزام می شوند.«
دکتــر محمد گل فشــان ضمــن اظهــار تاســف از وقــوع زلزله در 
شهرســتان سی ســخت اســتان اظهــار داشــت: »کهگیلویــه و 
بویراحمــد در روزهایی که معضل کرونا دســت به گریبان مردم 
کشور است به دلیل شوک و ترس ناشــی از وقوع زلزله در معرض 

مشکالت روحی و روانی قرار دارد.«
رئیــس ســازمان جوانان جمعیــت هالل  احمــر افــزود: »از این 
رو ســازمان جوانــان در این شــرایط آمادگــی همه جانبــه خود را 
با اعــزام تیم هــای ســفیران حمایــت روانی و بــه منظــور افزایش 
کاهــش  تــاب آوری افــراد منطقــه حادثه دیــده و پیشــگیری و 
عــوارض روانــی اجتماعــی آن و کمــک بــه آســیب دیدگان بــرای 

بازگشت به زندگی عادی اعالم می دارد.«
او بیان کرد: »استان هایی که آمادگی الزم برای اعزام تیم های 
ع وقت به سازمان  ســحر به منطقه حادثه دیده را دارند، در اسر
جوانان اعالم کنند. در فاز نخست، اولویت اعزام با استان های 
کــرد: »درحــال حاضر  همجوار اســت.« گل فشــان خاطرنشــان 
تیم هایی از استان کهگیلویه و بویراحمد به منطقه وارد شدند 
کید این اســت که در شــرایط  تا بــه ارزیابی شــرایط  بپردازنــد. تأ
کرونایــی و خســارات زلزله، حمایت هــای روانی مــورد توجه قرار 
کــرد: »همچنین در فضای دوســتدار کودک  بگیــرد.«او تصریح 
برآنیــم وضــع منطقــه را بســنجیم تــا در صــورت برنامه ریــزی بــا 
توجه بــه اینکه در آســتانه  ســال نو قــرار داریــم هدایایــی را برای 
کــودکان تهیه کنیم.« به گفته رئیس ســازمان جوانان جمعیت 
هالل احمر، اســتان اصفهان به عنوان دبیرخانه تیم های سحر 
در آنجا قرار دارد و به عنوان اســتان معین اعالم شده و قرار است 
تیمی با حضور اســاتید و روانشناسان برجســته از سوی انجمن 
روانشناســی اصفهــان بــه منظور آسیب شناســی اولیــه و امکان 

سنجی اعزام کند.

]مرضیه موســوی[ هفت دهه از آغاز فعالیت شــرکت داروســازی 
سها می گذرد. در طول این سال ها این شرکت از تجهیزات پزشکی 
گرفته تا دارو و ماسک و دیگر امکانات الزم پزشکی را تولید می کند. 
تولیدات این شرکت عالوه بر داروخانه های ایران، در داروخانه های 
دیگر کشورها هم به چشم می خورد. از جمله داروخانه های غنا و 
کز درمانی و توانبخشــی دایر کرده  دیگر کشــورها که ایران در آن مرا
اســت. افتتاح خط تولید صافی دیالیز بهانه ای شــد برای سر زدن 
به شــرکت ســها یک و 2 و 3 و نگاهی به بررســی خطــوط تولید این 
شرکت. کارمندان و نیروهای خط تولید از راه می رسند. لباس های 
مخصوص خط تولید را تن می کنند و پاپوش هایشان را در دو مرحله 
باید عوض کنند تا هیچ پرز و آلودگی ای همراهشان به بخش تولید 
اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی نیاید. پشت دستگاه های پرس 
می نشینند و خط تولید به حرکت در می آید. گروهی به بررسی اقالم 
تولید شده مشغول هســتند و برخی هم مراحل ساخت و تکمیل 
این اقالم را پیش می برند. جعبه ها یکی یکی از سرنگ و صافی های 
دیالیــز و ســرم و تجهیــزات پزشــکی دیگــر پر می شــود. خــط تولید 
قطعات ست دیالیز در شــرکت سها یک افتتاح شده اســت و اقالم 
تازه ای به تجهیزاتی که در این شــرکت تولید می شد، اضافه شده. 
دکتر »علیرضا عسگری« رئیس سازمان تدارکات پزشکی می گوید: 
»تولید برخی محصوالت، یونیک است. شاید به لحاظ اقتصادی 
کمتر کســی به فکر تولیــد محصوالت دیالیــز برای بیمــاران بیفتد. 
ولی ما مفتخریم که با تولید ست دیالیز وابســتگی خود به خارج از 
کشور را کم کرده ایم.« نزدیک به 70 سال از افتتاح شرکت داروسازی 
ســها می گذرد و این شــرکت در طول 7 دهه عمر خود اقالم دارویی 
و بهداشــتی مختلفی مثل انواع دارو، سرنگ و تجهیزات پزشکی، 
ماســک، و... را بــه تولیــد رســانده. دکتــر عســگری می گویــد: »بــا 
حمایت های دکتر همتی دو اتفاق خوب تا پایان سال هم خواهد 
افتاد؛ وارد کردن دســتگاه دیالیز و اضافه کردن محصوالت جدید 
به سبد تولید ســازمان تدارکات پزشــکی که با این دو اتفاق خوب 

وابستگی مان به خارج از کشور کاهش پیدا می کند.«

بازار رقابت را در دست بگیریم
صافی هــای دیالیز کــه به تازگــی خــط تولیدشــان، راه خــود را در 
ساختمان ســها یک باز کرده اســت، از دســتگاه های پرس بیرون 
می آیند. یکی یکی مراحل تکمیل را پشت سر می گذارند و در نهایت 
بعد از آخرین مرحله، بســته بندی می شــوند. در کنار خط تولید، 
دستگاهی برای تست کیفیت این صافی های دیالیز هم به چشم 
می خورد که نمونه های تصادفی روی آن چیده شده. دکتر همتی، 
رئیس جمعیت هالل احمر که برای افتتاح این خط تولید جدید و 
بازدید از شرکت داروسازی سها آمده می گوید: »هالل احمر باید کار 
کیفیت و بدون نقص تولید کند تا در بازار  یونیک انجام دهد یا کار با
رقابتی هم حرفی برای گفتن داشته باشــیم. این موضوعی است 
کید می کنم و باید مدنظر  که به رئیس ســازمان تدارکات پزشکی تا
داشته باشد. باید تولیدات بیشتری داشته باشیم، به این معنی 
که ســهم خودمان را در بازار افزایش دهیم که بخشــی از این کار به 
ایده پردازی و ســرمایه گذاری برمی گردد. تولیداتی از قبل داشتیم 
که بــه لحاظ کیفی وکمــی بایــد آن را ارتقا دهیــم و نام خوب ســها را 

بهتر و بیشتر از قبل ببینیم.«از اقالم و تجهیزاتی می گوید که تولید 
آن صرفه اقتصــادی ندارد و به همین دلیل شــرکت های ســاخت 
تجهیزات پزشــکی به ســراغ تولید آن نمی روند، اما این اقالم برای 
بیمــاران ضروری اســت و از اقالم اولیه تجهیزات پزشــکی به شــمار 
می رود. رئیــس جمعیت هالل احمــر تولید ایــن اقالم را بــرای رفع 
نیازهای کشور، وظیفه و مسئولیتی برای سازمان تدارکات پزشکی 

می داند. او می گوید: »ما باید بتوانیم کارهای خاص در کشور انجام 
دهیم. ما به دنبال امتیاز و سود نیستیم بلکه هدف، رفع مشکالت 
مردم اســت. اقالمی در تجهیزات پزشکی هستند که شرکت های 
دیگر به ســراغ تولیدشــان نمی رونــد. ما باید ایــن اقالم را بــرای نیاز 
درمانی کشور تولید کنیم. به همین منظور باید صف را تقویت کنیم 
تا دیگر بخش ها هم با همین روند تقویت شده و تولیدات بیشتری 
رقم بخورد.« رئیس جمعیت از فراهم آمدن فرصت تولید و پخش 

دارو و تجهیزات پزشکی در شرکت سها به صورت همزمان می گوید 
که کمتر شــرکتی از آن برخوردار اســت. همین موضوع لزوم ارتقای 
تولیــد و توزیع محصــوالت در این شــرکت را تقویت می کند: »ســها 
یکی از معدود شرکت های کشور است که چرخه تولید و پخش را به 
صورت همزمان در اختیار دارد. به همین منظور باید بخش های 
مختلف تولیــد و توزیع محصــوالت درمانی از جمله شــرکت ســها 
را ارتقــا داده و تقویت کنیــم. ارتباط خوب میان معاونــت درمان و 
ســازمان تدارکات پزشــکی می تواند به انجام ایــن روند به بهترین 

شکل کمک کند. ما هم از این همگرایی حمایت می کنیم.«

تولید برخط
دستگاه تولید برخط دارو که بســته بندی خودکار قرص را انجام 
می دهد هم به تازگی در شــرکت ســها دو افتتاح شــد؛ ســاختمانی 
کــه در طبقــات آن داروهــای مختلفــی از جملــه مســکن ها تولیــد 
می شوند. دستگاه های میکس و ترکیب دارو از پشت شیشه های 
اتاق هــای قرنطینه به چشــم می خورند. داروهای ســاخته شــده 
در آزمایشــگاه بررســی می شــوند تا بهترین کیفیــت از هر برنــد دارو 
به دســت بیایــد. نحوه تجزیــه داروهــا در معــده، کیفیــت و میزان 
اثرگــذاری دارو و ... در ایــن آزمایشــگاه بررســی می شــود تــا بــا رفــع 
مشکالت، بهترین ترکیب ممکن از هر دارو به دست بیاید. رئیس 
ســازمان تدارکات پزشــکی می گوید: »مــا برای حفظ شــرکت های 
تابعه سازمان تدارکات پزشکی، مهم ترین راه نجات را همبستگی 
و پیونــد میــان شــرکت ها می دانیــم. طــوری کــه همچون بــازوان 
تقویت کننــده یکدیگــر عمــل کننــد، نــه بــه صــورت رقابتــی. تــا با 
هم افزایی این شرکت ها نتایج بهتری حاصل شود. پیرو سفر اخیر 
کز درمانی خارج از کشــور ما متوجه شــدیم بازار  دکتر همتی بــه مرا
تضمین شده ای در زمینه  دارو، در خارج از کشور داریم. بنابراین ما 
همه  نیاز بــازار داخلی را در زمینه دارو تأمین و مــازاد دارو را به خارج 
از کشــور صادر می کنیــم.« بــا حضور رئیــس جمعیت هــالل احمر 
نخســتین خط تولیــد قطعات ســت دیالیــز بــا پلیمــر Pvc  افزایش 
ظرفیت خط تولید محفظه های بی کربنات سدیم و تولید کارتریج 
Sodry  خاص دستگاه های دیالیز   EDEMSA   و  JMS   افتتاح شد.

خبر3

خط تولید صافی دیالیز در شرکت سها افتتاح شد

هدف: رفع مشکالت مردم

ما باید بتوانیم کارهای خاص در کشور 
انجام دهیم. ما به دنبال امتیاز و سود 

نیستیم بلکه هدف، رفع مشکالت مردم 
است. اقالمی در تجهیزات پزشکی هستند 

که شرکت های دیگر به سراغ تولیدشان 
نمی روند. ما باید این اقالم را برای نیاز 

درمانی کشور تولید کنیم. به همین منظور 
باید صف را تقویت کنیم تا دیگر بخش ها 
هم با همین روند تقویت شده و تولیدات 

بیشتری رقم بخورد

عکس: محمد جوادزاده


