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هالل

رئیس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با »شهروند«:

بازنگری در تشکیالت به چابک سازی 
هالل احمر کمک می کند

بــا انتصاب دکتــر پيرحســين کوليونــد به عنوان رئيــس جمعيت 
هالل احمــر و تعريــف اهــداف و برنامه هــای جديــد ايــن نهــاد 
ســاماندهی  و  پيشــگيری  حــوزه  در  بين المللــی  عام المنفعــه 
بحران هــای طبيعــی و غيرطبيعــی قرار اســت در اين ســتون ضمن 
گفت وگو با مســئوالن، کارشناسان و پيشکســوتان حوزه بحران و 
امدادونجات، از آنها درباره ضرورت های فعاليت و افق های پيش  
روی هالل احمر در اين حوزه بپرســيم. صحبت هايی که می تواند 
راهگشــای تحقق اهداف جمعيت در دوره مديريت جديد باشد. 
اين بــار رئيــس کميســيون بهداشــت، درمــان و آمــوزش مجلــس 

شورای اسالمی ميهمان اين ستون است.

گفــت:  کمیســیون بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی  رئیــس 
»بازنگری در تشکیالت جمعیت هالل احمر به چابک سازی این نهاد 

عام المنفعه بین المللی کمک می کند.«
حســین علی شــهریاری ضمــن تبریــک انتصــاب دکتــر پیرحســین 
کولیوند به عنــوان رئیس جمعیت هالل احمــر از او به عنــوان مدیری 
توانمنــد در حوزه بحــران یاد کرد و افزود: »تجارب و ســوابق ارزشــمند 
دکتــر کولیونــد در اورژانــس کشــور می توانــد بــه او در ماموریت هــای 

گسترده جمعیت هالل احمر کمک کند.«
او با اشاره به گستره ماموریت های جمعیت هالل احمر در حوزه های 
مختلف امداد و مشــارکتی گفــت: »از آنجا که ایران یکی از کشــورهای 
بالخیــز دنیاســت، تقویت بنیــه نرم افــزاری و ســخت افزاری جمعیت 
هالل احمــر به عنوان اولین نهادی کــه بعد از وقوع هــر حادثه یا بالی 
طبیعــی در محــل حادثه حضــور می یابنــد، می تواند موجــب حضور 
موثرتــر و ســریع تر نیروهای امــدادی زمــان وقــوع بحــران در حوادث 
شود.« رئیس کمیســیون بهداشت ودرمان مجلس شــورای اسالمی 
کیــد بر ضــرورت تقویــت انبارهــای امــدادی و تجهیــز پایگاه های  با تا
امدادونجــات جمعیــت هالل احمــر بــه بالگــرد ادامــه داد: »مجلس 
همواره به عنوان پشتیبان و حمایت کننده هالل احمر بوده و هست و 
امیدواریم بودجه هایی که به منظور حمایت از این نهاد عام المنفعه 
در مجلس صورت می گیرد از سوی دولت به موقع تخصیص یابد تا در 

زمان بحران ها دغدغه زیادی نداشته باشیم.«

حضور فعال تیم بهداشتی ودرمانی 
هالل احمر در سیرالئون

تیــم بهداشــتی ودرمانی جمعیــت هالل احمــر جمهــوری اســالمی 
ایران در راســتای مقابله با ســرایت بیماری تیفوئید و ماالریا در کشــور 

سیرالئون فعالیت خود را آغاز کرد.
با توجه به شیوع باالی بیماری تیفوئید و ماالریا در شرق قاره آفریقا، 
تیــم بهداشــتی ودرمانی جمعیــت هالل احمــر در راســتای مقابلــه با 
کز درمانی منتقل  سرایت این بیماری، موارد مشکوک را کنترل و به مرا

کرد.
تیــم بهداشــتی ودرمانی جمعیــت هالل احمــر در دوره آموزشــی 
مراجعه کننــدگان  بــه  و  حاضرشــده  نیــز  ایــران  صنایع دســتی 
خدمت رســانی می کنــد. بــا توجه به شــیوع بــاالی بیمــاری تیفوئید و 
ماالریا مرکز سالمت هالل احمر جمهوری اســالمی ایران در سیرالئون 
ضمن آموزش بهداشــت فردی، یک تیم بهداشتی با تجهیزات کامل 
مســتقر کرده و ضمن مراقبت های بهداشــتی، در کالس دانشجویان 
حاضر شــده و افراد با عالئم تب، ســردرد، تهوع و اســهال را به کلینیک 
درمانی ارجاع می دهند و به صورت رایگان خدمات درمانی به آنها ارایه 
می شــود. الزم به ذکر اســت در این مدت توزیع ماســک و الــکل نیز در 
دستور کار قرار گرفته است. این ماموریت بهداشتی ودرمانی به مدت 
دوهفته با موفقیت توسط تیم جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی 

ایران انجام شد.

شهروند | تب وتاب شــلوغی داروخانه در 
پیــک پنجم کرونــا افتــاده اســت. مراجعان 
با مکثــی کوتــاه در »تونل ضدعفونــی« پا به 
داروخانــه مرکــزی هالل احمــر می گذارنــد. 
نوبــت می گیرند و منتظر اعالم شماره شــان 
کــردن  پیــدا  بــرای  اغلــب  می نشــینند. 
ایــن  از  ســر  خــاص  بیمــاران  داروهــای 
داروخانــه درآورده انــد؛ بیمــاران دیالیــزی، 
پیونــدی، دیابتی ها، مبتالیان بــه ام. اس و 
... داروخانه مرکزی هالل احمــر تنها یکی از 
36 داروخانه ای اســت که زیرنظر جمعیت 
هالل احمــر اداره می شــود و در ســال های 
بــرای  را  خــود  تمرکــز  بیشــترین  گذشــته 
تامیــن داروهــای کمیــاب موردنیــاز مــردم 
انجام داده اســت. بازدید دکتر پیرحســین 
از  هالل احمــر  جمعیــت  رئیــس  کولیونــد، 
ایــن داروخانه بهانه ای اســت بــرای گذر به 
این مرکــز و مرور آنچــه در داروخانــه مرکزی 

هالل احمر رخ می دهد. 

روزهای پيک
پیــک پنجــم کرونا که آغاز شــد، بخشــی از 
داروخانه داروهای تک نســخه ای به توزیع 
داروهــای کرونایــی اختصــاص داده شــد تا 
متقاضیــان دریافــت این داروهــا در فضای 
مشترکی با دیگر مراجعان نباشند و شانس 
شــود؛  کمتــر  داروخانــه  در  کرونــا  انتقــال 
داروخانــه از همــان روزهــا بــا تغییــر روش 
نوبت دهــی و انتقــال بخشــی از مراجعــان 
کمــی آرام تــر و خلوت تــر  بــه بخــش دیگــر 
شــد. با گذر از روزهــای پیک و کمتر شــدن 
مراجعانــی کــه داروی کرونــا نیــاز داشــتند، 
اصلــی  بــه داروخانــه  ایــن بخــش دوبــاره 
گر در یکی  برگشته اســت. با این حال هنوز ا
دو ماه گذشــته گذرتان به داروخانه مرکزی 
افتاده باشــد بــا وجــود مراجعه باال، شــاهد 
هســتید.  داروخانــه  در  بیشــتری  آرامــش 
دکتر »فراز امامی« رئیــس داروخانه مرکزی 
مراجعــان  »وقتــی  می گویــد:  هالل احمــر 
داروهای کرونا در داروخانه زیاد شد خیلی 
زود بخشــی مجــزا بــرای ارایــه ایــن داروهــا 
درنظــر گرفتیــم. چــون خیلــی از ایــن افــراد 
خودشــان بــه کرونا مبتــال بودنــد و از طرفی 
اغلــب مراجعــان دیگــر مــا، بیمــاران خاص 
بودنــد. بــا کــم شــدن مراجعه مــردم بعــد از 
پاییــن آمدن پیــک و همچنیــن توزیع بهتر 
، ایــن بخش  داروی کرونــا در سراســر کشــور

دوباره به حالت قبل برگشت.«

استيصال نبود دارو
در  هالل احمــر  فعالیت هــای  اهمیــت 
حوزه دارو و تدارکات پزشــکی در سال های 
گذشــته بیش ازپیــش خــود را نشــان داده 
مشــکالت  به دلیــل  کــه  روزهایــی  اســت؛ 
دارویــی  اقــالم  دارو،  واردات  و  ارز  تامیــن 
موردنیــاز برخــی بیماران بــا کمبــود مواجه 
بــه  شــده و چشــم امیــد بیمــاران خــاص 
هالل احمــر دوختــه شــده اســت. همیــن 
در  را  کولیونــد  دکتــر  کــه  اســت  اهمیــت 
نخســتین روزهای حضورش در هالل احمر 
به داروخانه مرکــزی هالل احمر در خیابان 
طالقانــی کشــاند تــا از نزدیــک بــا مراجعــان 
گلــه از  و پرســنل داروخانــه صحبــت کنــد. 
ســردرگمی بــرای پیــدا کــردن برخــی اقــالم 
دارویــی، درددلی بــود که یکــی از مراجعان 
هالل احمــر  جمعیــت  رئیــس  گــوش  بــه 
رســاند و از تالش برای پیدا کــردن این دارو 
گفــت.  پایتخــت  بــزرگ  در داروخانه هــای 
ایــن روزها کــه نبــود برخــی اقــالم دارویی یا 
کمبود آن در داروخانه های کشــور بیماران 
کــرده اســت،  و خانــواده آنهــا را مســتاصل 
تلفن هــای 1490 بــرای جســت وجوی دارو 
همچنیــن  و  دولتــی  داروخانه هــای  در 
در  دارو  جســت وجوی  بــرای   41651
داروخانه هــای هالل احمــر بیشــتر از قبــل 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
در این بازدید رئیس جمعیت هالل احمر 
کیــد بــر تــالش بــرای تامیــن داروهــای  بــا تا
بــا همــکاری ســازمان غــذاودارو،  کمیــاب 
هالل احمــر  در  مــا  حضــور  »شــأن  گفــت: 
به منظــور خدمت به مردم اســت. بنابراین 
تالش شــود درخصوص برخــی کمبودهای 
دارویــی مراجعــان را راهنمایــی و اطالعات 
اســتقرار  گیــرد.  قــرار  آنــان  اختیــار  الزم در 
دیگــر  در  هالل احمــر  داروخانه هــای 
شهرســتان ها نیز جزو برنامه های جمعیت 

اســت، بایــد مراحــل قانونــی آن طــی و بــا 
الزم  هماهنگی هــای  غــذاودارو  ســازمان 

انجام شود.«

مراجعه 2 هزار نفری روزانه
هالل احمر 36 داروخانه در سراســر کشــور 
در اختیــار دارد کــه 3 داروخانــه آن زیرنظــر 
ســازمان تــدارکات پزشــکی جمعیــت اداره 
می شوند؛ داروخانه شماره 1 که به داروخانه 
مرکزی هم معروف است، داروخانه شماره 2 

تهرانپارس و داروخانه کیش. 
در  مرکــزی  داروخانــه  رئیــس  گفتــه  بــه 
کرونــا روزانــه بالــغ بــر 2 هــزار  روزهــای اوج 
داروخانــه  و  مرکــزی  داروخانــه  بــه  نفــر 
می کردنــد.  مراجعــه  هــالل  تک نســخه ای 
ایــن آمــار در روزهــای خــارج از پیــک کرونا 
به عــددی بیــن هــزار تــا 1500 نفر می رســد. 
داروخانــه  کــه  اســت  مراجعــات  همیــن 
کنــار داروخانه هــای 13آبــان و  هــالل را در 
داروخانه 29 فروردین، به یکی از مهم ترین 
داروخانه های پایتخت تبدیل کرده اســت 
کــه مراجعانــی از ســایر اســتان های کشــور 

کــه بــا اعتمادشــان بــه  هــم دارد؛ افــرادی 
هالل، بــرای پیدا کردن داروهــای مورد نیاز 
بیمــاران خــاص خــود بــه تهــران می آینــد. 
کولیونــد در بازدیــد ســرزده خــود از  دکتــر 
داروخانــه مرکــزی هــالل بــه لــزوم تجهیــز و 
نوســازی داروخانه هــای هالل اشــاره کرد و 
گفت: »یکــی از الزامــات برای ارتقــای کیفی 
تجهیــز  هــالل،  داروخانه هــای  خدمــات 
از  بســیاری  اســت.  داروخانــه  نوســازی  و 
مــردم از شهرســتان ها بــرای تهیــه دارو بــه 
ایــن داروخانــه مراجعــه می کننــد و صحیح 
نیســت که عالوه بر درد بیماری، برای تهیه 

دارو هم با مشکلی مواجه شوند.«
بازدیــد از بخش های مختلــف داروخانه، 
داروخانــه تک نســخه ای، انبــار دارویــی و 
واحد بیمه گری از دیگر برنامه های کولیوند 
در حضــور ســرزده اش در داروخانــه مرکزی 

هالل احمر بود. 

داروخانه تک نسخه ای
داروخانــه تک نســخه ای سال هاســت بــا 
دریافت تک نســخه های بیماران، به تامین 
داروهای موردنیاز و کمیــاب برای مراجعان 
کمــک می کنــد. امامــی، رئیــس داروخانــه 
مرکــزی هالل احمــر می گویــد: »برخــی اقالم 
دارویــی موردنیــاز به صورت سفارشــی برای 
بیماران خریداری می شــود. ایــن داروها که 
به داروهای تک نســخه ای معروف هستند، 
بایــد تامیــن ارز شــوند و با ســفارش از کشــور 
مبــدا، به کمک جمعیت وارد کشــور شــوند. 
تعداد ایــن داروهــا محــدود اســت و معموال 
بــه  گرانقیمتــی هســتند. بســته  داروهــای 
نســخه  بیمار، ممکن اســت انجام روال الزم 

برای تهیه این دارو تا یک ماه طول بکشد.«
داروخانه تهرانپارس یا داروخانه شماره2 
بــا  مشــابهی  وضعیــت  هــم  هالل احمــر 
داروخانه مرکزی دارد؛ اعتماد مردم به این 
داروخانه و تالش برای تامین اقالم دارویی 
موردنیــاز مــردم، پــای بســیاری از بیمــاران 
نیازمند داروهای خاص را به این داروخانه 

کشانده است.
 دکتر کولیوند در پایان این بازدید ســرزده 
و  تقدیــر  داروخانــه  کارکنــان  خدمــات  از 
تشــکر کــرد و ضمــن خداقــوت بــه پرســنل 
داروخانه گفــت: »درخصــوص کمبودهای 
دارویی تدبیرهــای الزم اندیشــیده خواهد 
شــد تا مردم عزیز ایران بتوانند به ســهولت 
ع وقت و  داروهــای موردنیاز خود را در اســر

با کیفیت مطلوب تهیه نمایند.«

رو در رو3

خبر3

گزارشی از بازديد سرزده دکتر کوليوند  از داروخانه مرکزی هالل احمر

رنج بیماران را کم کنیم

دکتر کولیوند : یکی از 
الزامات برای ارتقای کیفی 

خدمات داروخانه های 
هالل، تجهیز و نوسازی 

داروخانه است. بسیاری از 
مردم از شهرستان ها برای 
تهیه دارو به این داروخانه 
مراجعه می کنند و صحیح 

نیست که عالوه بر درد 
بیماری، برای تهیه دارو هم با 

مشکلی مواجه شوند


