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جامعه

توضیحات مسئوالن سازمان غذا و دارو درباره اختالل 
در تولید سرم تزریقی و دستور فوری وزیر بهداشت برای 

خرید سرم

چرا »ِسُرم تزریقی« کم است؟
کیانوش جهانپور هم درباره کمبود سرم تزریقی عنوان کرده با توجه 
به اینکه یکی از خطوط تولید در حال اصالح بوده است و پیش بینی 

کاهش نسبی تولید و  از مدتی قبل تمهیداتی برای خرید و واردات سرم 
از کشورها انجام شده بود که متأسفانه با توجه به گرفتاری شدید این 

کشور در همه گیری کووید_۱۹، از خروج این محموله ممانعت شد.

شــهروند| ســرم تزریقی کم اســت. این خبر چند روزی اســت 
که در صدر اخبار سالمت کشور منتشر می شود؛ به خصوص در 
شــرایط حاد و وخیــم کرونــای دلتا در پیــک پنجم که سیســتم 
بهداشــت و درمان به خودی خود با چالش های زیادی مواجه 

هستند.
حقیقــت این اســت که هــم به دلیــل گرمای هــوا و نیــاز برخی 
افــراد بــه ســرم و همچنیــن مصــرف مربــوط بــه بیمــاران مبتــال 
بــه کرونــا، مصــرف ســرم افزایــش یافتــه اســت و گویــا در خــط 
تولید سرم ســازی کشــور اختاللی ایجاد شــده بوده کــه در حال 

برطرف شدن است.
به دنبال انتشــار برخی اخبار در فضای مجــازی مبنی بر نبود 
و کمبــود ســرم به ویــژه بــرای بیمــاران مبتــال بــه کرونــا، مدیرکل 
کنون  امور دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو گفت: »ا
تقریبــا تولیــد ســرم در کشــور بــه 11 میلیــون رســیده و تــا اواخــر 

شهریور تولید سرم به 1۵.۵ میلیون در ماه افزایش می یابد.«

یــک شــرکت سرم ســازی در حــال بازســازی خطــوط تولید 
است

ســید حیدر محمــدی درباره خبرهایــی مبنی بر کمبود ِســُرم 
بــرای اســتفاده بیماران کرونا در کشــور به ایســنا گفتــه: »یکی از 
سرم ســازان مــا داشــت خطــوط تولیــدش را اصــالح می کــرد که 
قول داده  اســت کــه تا پایــان مــاه خطوطــش را برگرداند و ســایر 
سرم سازان هم قول داده اند که کمبود ســرم این تولیدکننده را 

جبران کنند و ان شاءاهلل مشکلی نداریم.«
»ِسُرم فقط برای بیماران مبتال به کرونا مصرف نمی شود بلکه 
برای سایر بیماران نیز مورد نیاز است.« محمدی این توضیح را 
هم داده که در حال حاضر از آنجا که هوا گرم است، مردم دچار 
دهیدراتاسیون )کم آبی بدن( می شوند و این موضوع منجر به 
کنون  کم آبی بدن شــان شده و ســرم برایشان تجویز می شــود. ا
بیمــاران کرونا هــم اضافه شــده اند و این مــوارد باعث شــده که 

گهانی چند برابر شود.« مصرف سرم به صورت نا
محمــدی بــا بیــان اینکــه بــه ســایر شــرکت های تولیدکننــده 
ســرم اعالم کردیم کــه تولیدشــان را افزایش دهنــد، گفت: »طی 
جلســه ای کــه بــا سرم ســازان داشــتیم، قــرار شــده کــه ماهیانه 
یک میلیون ســرم بیشــتر از ظرفیت قبلی شــان تولیــد کنند و از 
ابتدای شــهریور هم آن شرکت سرم ســازی که در حال بازسازی 
خطوطــش بــود، بازمی گــردد و آن هــم 4.۵ میلیــون ســرم بــه 

صورت ماهیانه اضافه می کند.«
مدیــرکل امــور دارو و مــواد تحــت کنتــرل ســازمان غــذا و دارو 
ادامه داد: »قبال ماهیانه حدود 10 میلیون سرم تولید می کردیم 
گر آن شــرکتی که  کنون تقریبا به 11 میلیون رســیده اســت و ا که ا
در حال بازســازی خط تولیدش اســت، برگردد، تقریبــا ماهیانه 
1۵.۵ میلیــون ســرم در کشــور تولیــد می شــود. بنابرایــن نهایتــا 
تــا اواخــر شــهریور تولید ســرم بــه 1۵.۵ میلیــون در مــاه افزایش 

می یابد.«
کید کــرد: »در حال حاضــر هم مشــکلی در حوزه  محمــدی تأ
تولید ســرم نداریم و قرار شــد که شرکت ها تولیدشــان را افزایش 

دهند و مشکل رفع می شود.«

دستور وزیر بهداشت برای خرید فوریتی سرم تزریقی
در این بــاره کیانوش جهانپور هــم درباره کمبود ســرم تزریقی 
عنــوان کرده بــا توجــه به اینکــه یکــی از خطــوط تولیــد در حال 
اصــالح بــوده اســت و پیش بینــی کاهــش نســبی تولیــد انجــام 
شــده بود و  از مدتی قبــل تمهیداتی برای خرید و واردات ســرم 
از کشــورها انجام شــده بــود که متأســفانه بــا توجه بــه گرفتاری 
شدید این کشور در همه گیری کووید_1۹ از خروج این محموله 

ممانعت شد.
به گزارش فارس سخنگوی ســازمان غذا و دارو  افزود: »ظرف 
4۸ ساعت گذشته با دستور وزیر بهداشت دستور خرید فوریتی 
ع  ســرم تزریقی از کشــور ثالث صادر شــده که به زودی و در اســر

وقت وارد زنجیره توزیع خواهد شد.«
به گفته جهانپور عالوه بر این ســرم های تزریقــی تولید داخل 
کز درمان سرپایی  هم مدیریت می شوند تا در بیمارستان ها مرا
و اورژانس ها اســتفاده شــوند؛ فعال داروخانه های بیمارســتانی 

این سرم ها را در اختیار بیماران قرار می دهند.
کــرد: »محمولــه خریداری شــده هــم ظــرف  کیــد  جهانپــور تأ
یکــی دو روز آینده بــه میزان کافی وارد کشــور خواهد شــد و بعد 
کــز درمانی در شــبکه  از آن مــازاد بــر نیــاز بیمــاران بســتری و مرا

داروخانه ای کشور هم توزیع می شود.«

ملیحه محمودخواه| بحث تعطیلی کشــور 
به درخواســت ســعید نمکی، وزیر بهداشت، 
مطــرح شــده اســت؛ امــا مــردم معتقدنــد تــا 
زمانی که حمایتی از کسب وکارهای آنها نشود 

قرنطینه و تعطیلی جواب نمی دهد.

 کرونا این روزها بیداد می کند و کادر درمان از 
تخت هایی که دیگر جایی برای بستری جدید 
ندارند، خســته و درمانده شــده اند؛ خســته از 
جان هایــی کــه جلــوی چشم شــان از دســت 
می رود. خســته از دیدن مادر بــارداری که پنج 
روز از تولد نوزادش می گذرد و کرونا راه تنفسش 
را گرفتــه اســت. او حتی نتوانســت بــه کودکش 
شیر دهد. خسته ازدیدن پرســتاری باالی سر 
مــادرش که  تــالش می کــرد تــا او را نجــات دهد 
امــا کرونا قدرتمندتــر از او بود. خســته از دیدن 
پزشکی که تا صبح باالی سر پدرش قرآن خواند 
اما وقتی بر بالین پدر خوابش برد، دست تقدیر 
پدرش را از او گرفت. خسته از دیدن کودکی که 
مادرش را می خواســت اما نمی دانست که سه 
روز پیــش کرونــا مــادرش را بــرای همیشــه از او 
گرفته است و پدر هم یک هفته پیش در  نبرد با 

کرونا از پا درآمده بود.
 آنهــا خســته اند از مرگ هــای پــی در پــی، از 
دردهــای جانــکاه و از ناله هــای مــادر و پدری 
کــه حتــی اجــازه ندارنــد در لحظه هــای آخــر 

فرزندشان را ببینند.

آمار مبتالیان کرونا هر روز رکورد می زند
کرونــا در نبــردی نابرابــر در حــال ضربــه زدن 
به کســانی اســت که  دیگر تــوان مقابله بــا او را 
ندارند. این روزها آمار فوتی های کرونا باال رفته 
است و هر روز هم آمار مبتالیان برای خودش 

رکورد جدیدی به ثبت می رساند.

مردم بی خیال رعایت پروتکل ها شده اند
پروتکل هــای  رعایــت  آمارهــا  اســاس  بــر 
کــه یــک روز همــه آن را رعایــت  بهداشــتی 
می کردند به زیر 40درصد رســیده است؛ انگار 
همــه بی خیــال کرونــا شــده اند. همیــن هــم 
دلیلی بر افزایش آمارها در کشــور شده است. 
بعضی می گویند بیشتر شهرها از وضعیت قرمز 
رد و حــاال بــا وضعیــت ســیاه روبه رو شــده اند. 
شــرایط به گونــه ای نگران کننده شــده اســت 
که وزیر بهداشــت به مقام معظم رهبری نامه 
کید کــرد که آن قدر شــرایط وخیم  نوشــت و تأ
گر ادامه پیدا کند، منجر به فروپاشی  است که ا
نظام سالمت شده و وضعیت کنترل بیماری 
از دست خارج می شود. او پیشنهاد دو هفته 
تعطیلی داد امــا نه ماننــد تعطیلی های دیگر 
ایــن بــار تقاضا کــرد کــه تمــام امکانات کشــور 
بایــد بــرای مقابلــه جــدی بــا پدیــده ویرانگــر 

کرونا به صحنه بیایند؛ به اعتقــاد او  هر لحظه 
تصمیم گیــری بــا تأخیــر موجــب بــروز فاجعه 
وســیع و آوار آن بر کشــور خواهد شــد و شــاید 
تعطیلــی دو هفتــه ای جــدی و ایســتادگی و 
بکارگیری نیروهای انتظامی و نظامی و برخورد 
بــا شکســتن پروتکل هــا بتوانــد تــا حــد قابــل 
توجهی از چرخش ویروس و بار بیمارستان ها 

و فشار نفسگیر بر آنها بکاهد.

تأثیر تعطیلی ها بر مردم
کــه در زیرزمیــن  آرزو چنــد ســالی هســت 
پاســاژی چند متــر مانــده بــه میــدان منیریه 
مغــازه ای مربــوط بــه فــروش البســه کــودکان 
دارد، لباس هــا را قســطی می فرشــد؛ زیــرا بــه 
نظــرش خیلی هــا تــوان خریــد نقــدی ندارند 
و ایــن موضــوع هم بــه نفــع مشــتری  و هم به 
نفع خودش اســت.  اما این تعطیلی هــا دمار از 
روزگارش درآورده اســت؛ اجــاره مغازه باالســت، 
کــم و  را  بــه خــودی خــود مشــتریانش  کرونــا 
تعطیلی های پی در پــی او را کالفه کرده اســت: 
»اولین جایی که بســته می شــود پاساژهای سر 
پوشــیده هســت و این ماجرا بــه کســب و کار ما 
ضــرر زده اســت«. او شــاهد بسته شــدن خیلی 
از مغازه هــا در اطرافــش بــوده اســت. اجاره هــا 
سنگین بود و خیلی از مغازه دارها نمی توانستند 
اجــاره مغــازه را بپردازند. با دســت مغــازه کناری 
کــه در  را نشــان می دهــد و می گویــد دوســتم 
همین مغازه کار می کرد ورشکســت شــد و حال 
اجناســش را در مترو می فروشــد. اما او می گوید 
گر یک بار برای همیشــه یک تعطیــالت اثرگذار  ا
در کشــور انجام شــود شاید شــرایط همه خوب 
شــود. گاهی اعــالم می کننــد تعطیل اســت؛ اما 
وقتی ما می بینیم همه مغازه ها باز است، ما هم 

مغازه مان را باز می کنیم.

اســمش تعطیلی اســت اما باز هم همان 
کم است وضعیت حا

آرزو عمویش را بهمن ماه گذشته بر اثر کرونا 
از داده است؛ کرونا روی دل او هم داغ گذاشته 
اســت. بچه هم دارد و نگران پســرش هســت. 
گــر یــک تعطیلــی سراســری انجــام شــود که  ا
هیچ کســی از خانه بیرون نرود شــاید شر این 
ویروس از سرمان کم شــود؛ به شرطی که این 
دو هفته نه برای صاحب مغازه حساب شود و 
نه بانک ها سر ماه پیامک قسط بفرستند. در 
این شرایط اســت که می توانیم بگوییم واقعا 

می شود قرنطینه را اجرایی کرد.

فروشندگانی که ماسک هم نمی زنند
ک می فروشد و هر بار هم  محمد درمترو مسوا
که می خواهد تبلیغ کند، گوشی اش را از جیبش 
ک ها را نشان می دهد و  درمی  آورد و بارکد مســوا

ک های 1۵ تومانــی اش اصل  می گویــد که مســوا
اســت. او هر بــار که تعطیلی شــده، بی تفاوت به 
توصیه ها در مترو حاضر شده است. ماه های اول 
ماسک می زده اما حاال ماسکش را هم برداشته 
اســت و می گویــد کــه کرونــا نمی گیــرد.   خــودش 
گــر نیایم چه کنم زن عقدکــرده دارم  می گوید: »ا
و گیرم که به بهانه کرونا عروســی نگیریم؛ اما باید 
بتوانم پس اندازی برای کرایه خانه داشته باشم 

با این وضع تورم و اجاره خانه ها.«

تعطیلی هایی که تأثیر ندارند
محمد می گوید که تا به حال چند بار تهران 
تعطیل شــده اســت اما کدام شــرکت به غیر  از 
شرکت های دولتی کارمندان شــان را تعطیل 
کرده انــد. جــز در اوایــل کرونــا که ایــن ویروس 
مــردم را ترســانده بــود، همیشــه متــرو شــلوغ 
اســت؛ پــر از جمعیتــی کــه بیشترشــان هــم 
شاغلند یا سر کار می روند یا از کار بر می گردند 
اینکه اســمش تعطیلی نیســت؛ زیرا همیشه 
بانک ها بازند. قســط بانک ها باید ســر موعد 
پرداخــت شــود و شــرکت های خصوصــی نیــز 

حاضر نیستند تعطیل کنند.

کاش کسی مثل من یتیم نشود
محبوبــه در یــک شــرکت خصوصــی حوالــی 
میــدان انقــالب کار می کنــد. هــر بــار کــه تهــران 
تعطیل شــده، آنهــا ســر کار رفته انــد و فرقی هم 
نداشــته اســت که چه گروه هایی تعطیل شده 
باشــند. او  داغــدار کروناســت پــدرش را همیــن 
چند ماه پیش بر اثر کرونا از دســت داده و ضربه 
عجیبــی از کرونا خورده اســت. انگار از دســت او 
دق دلــی دارد. او او می گوید: »هــر روز صدها نفر 
ماننــد پــدرم دفــن می شــوند؛ آن هم بــه خاطر 
کرونــا. چنــد روز پیش کــه به بهشــت زهــرا برای 
دفن یکی از بســتگان مان رفتــه بودیم، صحنه 
عجیبی دیــدم؛ متوفی هــا را چند نفــر، چند نفر 
می خواباندند و یک نماز برای آنها می خواندند 
ک  این نشــان می دهد که اوضاع چقدر اســفنا
اســت. اما چاره ای هم نیســت آن کارمند جزئی 
گــر شــرایط کاری اش را رهــا کنــد،  کــه می دانــد ا
ممکن اســت تا مدت ها نتواند شــغل مناسبی 
کــه تحــت فرمــان  کنــد، ناچــار اســت  را پیــدا 
»مــا  باشــد.« محبوبــه می گویــد:  کارفرمایــش 
ناچاریم ســر کار برویم؛ آن هم بــا اتوبوس و مترو 
گر  که روزانه هزاران نفر با آن تردد می کنند شاید ا
یک بار یک قرنطینه درســت بــا حمایت دولت 
انجام شود آمارهای این بیماری منحوس برای 
همیشــه کاهش پیــدا کنــد و خیلی هــای دیگر 

مانند من طعم یتیمی را نچشند.«

مردم بی خیال کرونا شده اند
مجید ابهری، آسیب شــناس اجتماعی، در 

خصوص اینکــه همه چیــز تقصیر مســئوالن 
رعایــت  را  پروتکل هــا  هــم  مــردم  و  نیســت 
نمی کننــد بــه »شــهروند« می گویــد: »از زمان 
ظهــور کرونــا نزدیــک بــه دو ســال می گــذرد. 
در اوایــل کــه کرونــا آمــده بــود مــردم آن قــدر 
آمــار  کــه  می کردنــد  نظافــت  و  شست وشــو 
بیماری هــای پوســتی نیــز زیاد شــده بــود اما 
کم کــم همــه چیــز بــرای مــردم عــادی شــد و 
علت آن هــم این فرازوفرودهای کرونــا بود. در 
مقطعی از زمان این بیماری اوج می گیرد و به 
عنوان پیک شناخته می شود و در یک مقطع 
این تــب و تاب فرو می نشــیند و آمارها کاهش 

پیدا می کند.«

کاهــش پیــک مــردم را بی تفــاوت  دوره 
می کند

او که معتقد اســت این فرازوفرودها ماهیت 
ویروسی بودن کرونا را نشان می دهد، می گوید 
در دوره ای که آمارها کاهش پیدا می کند همه 
چیز عادی می شود، ترددها عادی می شود و 
خیلی هــا هــم ماسک هایشــان را برمی دارند. 
کــه زمــان آن طوالنــی هــم  همیــن دوره هــا 
نیست، شرایط را برای بروز یک پیک شدیدتر 

آماده می کند.
 او می گوید بارها شهرهایی که وضعیت قرمز 
داشــته اند، تعطیل شــده اند اما کمتــر زمانی 
هست که این تعطیلی ها تأثیرگذار باشد؛ زیرا 
تعطیلی تنها برای برخی از مشاغل است و یک 
بار نشده که همه مشاغل با هم تعطیل و همه 

مردم قرنطینه شوند.

چین با قرنطینه کرونا را از بین برد
او از تجربــه چیــن ســخن بــه میــان آورده و 
کیــد می کند: »چین شــرایط بســیار بدتری  تأ
از ما داشــت؛ با جمعیت باالیی که این کشــور 
ک تری را نیز  دارد، می توانســت آمــار وحشــتنا
به دنبال داشته باشد؛ اما در همان زمانی که 
کرونــا در این کشــور ظاهر شــد، قرنطینه های 
ســفت و ســختی در این کشــور اجرا شــد. این 
اتفاق در بســیاری از کشــورها نیــز رخ داد ولی 
نکتــه مهم این بــود که مــردم این کشــورها در 
دوران قرنطینــه از حمایــت دولت هایشــان 
برخــوردار بودند؛ نه اینکه مردم نگران قســط 
و بدهــی و خــرج روزانه شــان باشــند و انتظــار 

داشته باشیم در قرنطینه بمانند.«
او معتقد است که هیچ کسی بدش نمی آید 
در خانــه بماند و هم خودش و هــم خانواده و 
دوســتانش از انتقال و درگیری با این بیماری 
در امــان باشــند و بتواننــد بــه زندگــی عــادی 
برگردند؛ اما باید شــرایط و زیرساخت های آن 
فراهم شــود تا مردم نگران مخارج روزانه شان 

نباشند.
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مردم به »شهروند« می گویند:

قرنطینهجوابمیدهد
مردمحمایتکند دولتاز گر ا


