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آگهى موضوع ماده  3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد  سند رسمى                           
دراجراى مواد مذکوربدینوسیله امالکى که برابرآراء هیأتهاى  حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى گلباف که ادامه عملیات ثبتى آنها مطابق 

قانون مذکورتجویز گردیده است به ترتیب شماره پالك وبخش و محل وقوع ملک و مشخصات مالک واقع در بخش27 کرمان بشرح ذیل:
1-متقاضیان خانم بتول خواجوئی فرزند احمد بشماره شناسنامه 166 صادره از گلباف و آقاي محمد عاقلی فرزند احمد بشماره شناسنامه 58 صادره از گلباف  باالمناصفه  درششدانگ  یک باب خانه به مساحت 320 

مترمربع پالك 13فرعی از 88-اصلی مفروز و مجزي شده از پالك 88- اصلی واقع در بخش 27کرمان گلباف خیابان شهید رجائى جنب دبیرستان سمیه نبش کوى فرهنگیان خریداري از مالک رسمی آقاي محمد نقیب 
زاده گوکى

2- متقاضی آقاي عباس علی رضائی زاده گوکی فرزند شکراهللا بشماره شناسنامه 35 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 240مترمربع پالك 2فرعی از192- اصلی مفروز و مجزي شده از پالك 
یکفرعی از 192- اصلی  واقع در بخش 27کرمان گلباف خیابان ولیعصر کوچه شهید جعفرى خریداري از مالک رسمی شکراله على رضائى زاده گوکى و فاطمه على رضائى زاده گوکى

3-متقاضی آقاي حسین کمالی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 6 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 381 مترمربع پالك2 فرعی از 1379-اصلی مفروز و مجزي شده از پالك1379- اصلی  
واقع در بخش 27کرمان گلباف میدان امام حسین (ع) خیابان امام کوچه4 خریداري از مالک رسمی غالمحسین کمالى و معصومه مهدى زاده

4-متقاضی خانم سارا زاهدي گوکی فرزند جواد بشماره شناسنامه 48 صادره از گلباف درششدانگ یک باب خانه به مساحت 609 مترمربع پالك 3فرعی از 220 -اصلی مفروز و مجزي شده از پالك 220- اصلی  
واقع دربخش 27کرمان گلباف خیابان شهید باهنر کوچه 10خریداري از مالک رسمی آقاى جواد زاهدى

5-متقاضی آقاي محمد محمدعلی نژادگوکی فرزند رمضان بشماره شناسنامه 108 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت514/30 مترمربع پالك یکفرعی از 1641-اصلی مفروز و مجزي شده از پالك 
1641- اصلی  واقع در بخش 27کرمان گلباف خیابان طالقانى محله کوش کوچه شهید میرتاج الدینى خریداري از مالک رسمی آقاي محمد محمدعلى نژاد گوکى

6-متقاضی خانم طاهره شهیدي فرزند حسن بشماره شناسنامه 4594 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 281/42 مترمربع پالك 2فرعی از1641- اصلی مفروز و مجزي شده از پالك 1641- 
اصلی  واقع در بخش 27کرمان گلباف خیابان طالقانى محله کوش کوچه شهید میرتاج الدینى خریداري از مالک رسمی آقاي اکبر صالحى

7- متقاضی آقاي سیدرسول اولیائی فرزند سیدعباس بشماره شناسنامه 4643صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 677مترمربع پالك یکفرعی از2074- اصلی مفروز و مجزي شده از 
پالك2073-اصلى و2074- اصلی  واقع در بخش 27کرمان گلباف خیابان شهید مدنى جنب قنات مهدى آباد خریداري از مالک رسمی سیدعباس اولیاء گوکى و فاطمه مهدى زاده گوکى

8-متقاضی آقاي ماشاءاهللا مرتضوي فرزند نعمت اهللا بشماره شناسنامه 3 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 27/25مترمربع پالك 4فرعی از2191- اصلی مفروز و مجزي شده از پالك 2191- 
اصلی  واقع در بخش 27کرمان گلباف خیابان انقالب  خریداري از مالک رسمی ماشاءاهللا مرتضوى

9- متقاضی خانم رقیه نگارستانی فرزند علی بشماره شناسنامه 2769 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 408مترمربع پالك یکفرعی از 2725-اصلی مفروز و مجزي شده از پالك 2725- اصلی  
واقع دربخش 27کرمان گلباف بلوار دستغیب محله عقبه خریداري از مالک رسمی آقاي على اکبر اسدى

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 1397658 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/08/16                                                                                                                                                                                                    محمد مقصودى                                                       تاریخ انتشار نوبت اول:1401/08/01

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   رئیس اداره ثبت اسناد وامالك گلباف 

«شرق» از مشکالت تأمین دارو برای برخی بیماران گزارش می دهد؛

سرگیجه در بازار داروهای صرع و تشنج
ســمیه جاهدعطائیان: نوجوان ۱۳ ساله ای کنار خیابان تشنج کرده است. او ممکن است در طول روز حدود ۲۰ بار حمالت تشنجی داشته باشد. قبال داروی تگرتول ۴۰۰ که یک داروی خارجی برای کنترل تشنج است، 
مصرف می کرده و حاال پزشک معالجش از روی اجبار و به  خاطر نبود دارو، «کار بامازپین» را تجویز کرده  است. مادر این نوجوان که فرزندش به بیماری نادر «توبروز اسکلروزیس» مبتال است، به خبرنگار «شرق» می گوید: 
«تشنج دخترم مقاوم به درمان است، زمانی  که داروی خارجی «تگرتول» مصرف می کرد، شاید هفته ای یک بار تشنج داشت اما حاال با داروی ایرانی «کاربامازپین» هر روز تشنج دارد. این داروی ایرانی تأثیری نداشته، 
تشنج ها برگشته و نگرانی ما بیشتر از همیشه شده  است». این مادر نگران است که تشنج ها ادامه دار باشد؛ «اگر نبود دارو ادامه  داشته باشد، داروی ایرانی روی تشنج های مقاوم به درمان پاسخ نمی دهد. کنترل نشدن 
تشنج  هم بسیار خطرناک است. من و دخترم وقتی در مطب پزشک هستیم، بسیاری از بیماران از نبود و کمیابی داروهای ضدتشنج و صرع حرف می زنند. همه درحال پرسیدن آدرس داروخانه و تماس با دوست یا آشنا 
هستند که دارو تهیه کنند. دکتر هم در جریان تمام این مشکالت قرار دارد اما کاری جز تجویز داروی ایرانی نمی تواند انجام دهد». این مادر می گوید: «آخرین بار خیلی اتفاقی ۲۰ عدد قرص خارجی «تگرتول» را به مبلغ 
۲۰۰ هزار تومان در شهر رشت پیدا کردیم و بعد از آن دیگر دارویی پیدا نشد. تمام داروخانه  ها را پرس وجو کردیم، تماس گرفتیم یا حضوری رفتیم اما خبری از داروهای خارجی کنترل تشنج در داروخانه ها نبود؛ متأسفانه 
داروی «کاربامازپین» هم در تمام داروخانه ها موجود نیست. یک بار دارو را به صورت تلفنی از داروخانه ای رزرو کردیم و پیک به داروخانه فرستادیم. پیک تماس گرفت که می گویند دارو کامل نیست. با داروخانه حرف 

زدیم که گفتند خانواده ای از شهر خوزستان آمدند و مجبوریم که نیمی از دارو را به این بیمار بدهیم، ما هم مخالفتی نکردیم».

سفر به شهرهای دیگر برای تهیه دارو
پزشــکان متخصص و داروخانه داران می گویند که 
چنــد قلم از داروهــای مهم در کنترل تشــنج و صرع 
ســهمیه  بندی شــدند و در تمــام داروخانه ها موجود 
نیســتند. نه تنها داروهای صرع و تشنج بلکه برخی از 
داروهای دیگر هم کمیاب شده است. بیماران می گویند 
که پزشک معالج، داروهای ایرانی را در مواقعی تجویز 
می کند که داروی خارجی پیدا نمی شــود؛ درحالی  که 
داروهــای ایرانی به برخی از بیماران ناســازگار بوده و 
عوارض جانبی نشان داده است. «ه.م» بیمار ۳۸ ساله 
دیگری اســت که بــرای پیدا کردن دارو از شهرســتان 
به تهــران آمده، در خیابان تشــنج کرده و اســتخوان 
کتفش هم شکســته  اســت. او به  خاطر تشنج، داروی 
«فنوباربیتــال» ۶۰ مصــرف می کنــد که ایــن دارو در 
داروخانه های شهرســتان محل ســکونتش پیدا نشده  
اســت. این بیمار حاال باید عالوه  بر جســت وجو برای 
پیداکردن دارو برای کنترل تشنج، صدمات و آسیب های 

ناشی از شکستگی دست را هم تحمل کند.
این بیمار به خبرنگار «شــرق» می گوید: «داروهای 
ضدتشنج تجویز شده توسط پزشک را یک بار در اصفهان 
یک بار در مشــهد و حاال در تهران پیدا کردم. نه تنها من 
بلکه بیماران زیادی را می شناســم که برای خرید یک  
قلم دارو به شهر های دیگر سفر می کنند؛ آخرین بار هم 
که پزشک شرایطم را دید، از داخل جعبه اش در مطب، 
چنــد قرص بیــرون آورد و به من داد تا چند ســاعتی 
تشــنج نکنم و بتوانــم دارویم را در شــهر غریب پیدا 
کنم! پزشک معالجم می گوید که می داند شرایط تهیه 
دارو خراب اســت. در مطبش بیماران زیادی از شهر و 

شهرســتان هایی مثل ابهر، گرگان، دارآباد، خوزســتان، 
کهگیلویه و بویراحمــد بــرای تهیه دارو یــا ویزیت به 
تهران می آیند. پزشــک هم مقصر نیســت اما بیماران 
تمام توقعشــان از پزشــک معالج اســت. مثال همین 
روزها همراه با داروی تشــنج، داروی «ممانتین» برای 
بیماران آلزایمری هم به شدت نایاب شد. پدر و مادری 
می آیند و برای پیدا کردن یک قلم دارو و گرفتن آدرس 
داروخانه التماس می  کنند؛ پدری گرفتار تهیه دارو برای 
پدر یا مادر اســت، مادری فرزند بیمــار دارد، فقط درد 
تشنج نیست، آسیب های بعد از آن بسیار جبران ناپذیر 

و خطرناک است».
یــک میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان بــرای تهیه یک 

شیشه داروی خارجی
«نســترن» بیمار دیگری است که تشنج های مقاوم 
به درمان دارد؛ مدتی شــربت «لیسکانتین» که دارویی 
خارجی و کمیاب برای کنترل حمالت تشــنجی صرع 
بزرگ اســت، مصرف کــرده و حاال خانــواده به  خاطر 
گران بــودن دارو و مهم تــر از آن نایاب بودنش توان و 
امکان خرید این شــربت را ندارند. مــادر این بیمار به 
خبرنــگار «شــرق» می گوید: «فقط یک شیشــه از این 
شــربت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که دخترم 
باید در ماه دو شیشه از آن مصرف کند. پزشک به جای 
این دارو، قرص ایرانی «پیریمیدون» را تجویز کرده  است 
کــه جویدن دخترم را با مشــکل مواجه کرده  اســت. 
خواب آلودگی شــدید دارد و دائــم می خوابد. داروی 
خارجی مشــابه آن مثل «اپیلیم» عــوارض این  چنینی 
نداشت. این شربت ها دیگر پیدا نمی  شوند؛ درحالی که 
نمونه  هــای ایرانی آنهــا آنزیم های کبــدی را باال برده 

و مشکل ساز شــدند. با این داروها نه  تنها تشنج کنترل 
نمی شــود بلکه دخترم روزی دو، سه بار تشنج، گیجی 
و خواب آلودگی هم دارد. دخترم چهار ســال است که 
داروی تشنج مصرف می کند و حاال باید جایگزین شود 
اما طبق اعالم پزشــک معالج، هیــچ جایگزین مؤثری 

برای آنها وجود ندارد».
تهیه ۱۰۰ عدد قرص ضد تشنج از بازار آزاد

«افســون» دختربچه دیگری اســت که تشنج های 
مقاوم به درمان دارد. تشــنج ایــن بیمار که هم زمان با 
یک بیماری نادر دیگر دست و پنجه نرم می کند، فقط با 
قرص «ســابریل» کنترل شده  است. این قرص خارجی 
در هیچ یــک از داروخانه های ایران یافت نمی شــود و 
کودکان زیادی در ایران به خاطر نبود آن با چالش های 
فراوانی روبه رو شــدند. مــادر این بیمار بــه خبرنگار 
«شرق» می گوید: «بعد از خون دل خوردن های فراوان، 
قرص ۱۰۰ عددی سابریل را حدود یک ما ه و نیم پیش به 
قیمــت یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از بازار آزاد تهیه 
کردیم... البته نام و محل دقیق (بازار آزاد) را نمی دهم 
تا مشــکلی برای ما پیــش نیاید و بتوانیــم این دارو را 

همچنان از این منبعمان تهیه کنیم».
چرا مسئوالن برای واردات دارو کاری نمی کنند؟

او ادامــه می دهد: «همین منبــع به ما توصیه کرد 
کــه داروی «ســابریل» را با قیمت ارزان تری از کشــور 
ترکیــه تهیه کنیــم، آدرس داروخانــه ای را هم داد. از 
طریــق یکی از آشــنایان دارو را به قیمت یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان از اســتانبول خریدیم و حتی نســخه 
پزشــک را هم تحویل ندادیم؛ ســؤال و خواسته ما که 
بچه مریض داریم، این اســت که چطور داروها به این 

راحتی از کشــور ترکیه خریداری می شوند اما مسئوالن 
وزارت بهداشت برای واردکردن این دارو به کشور اقدام 
نمی  کنند؟ این دارو برای کودکان زیر ســه ســال بسیار 
حیاتی است. تشنج های دخترم با این دارو تثبیت شده  
اســت و تجویز و توصیه متخصص بــر ادامه مصرف 
این قرص خارجی اســت. افراد دیگری که قرص های 
مشــابهی مثل «کلونازپــام» یا «پریمیدون» اســتفاده 
کردند، از نتیجه نهایی برای کنترل تشنج راضی نبودند  
اما چاره ای جز مصرف نمونه ایرانی اش ندارند. بچه ها 
جلوی چشــم پدر و مادر عذاب می کشــند و آنها توان 
خرید داروی وارداتی ندارند. تکلیف این خانواده ها که 
به کشور ترکیه دسترسی ندارند و پول میلیونی هم برای 

هزینه کردن دارو ندارند، چه می شود؟». 
کمیاب شدن موقتی دارو آسیب زاست

در ادامــه گــزارش میدانی از مشــکالت بیماران 
مبتــال به صرع برای تهیــه دارو، «مرتضی رضوانی»، 
نورولوژیســت کــودکان و نوجوانــان، در گفت وگو با 
خبرنــگار «شــرق» از مشــکالت روزافــزون بیماران 
می گوید: «صرع و تشــنج برای کــودکان و نوجوانان 
بسیار معضل ســاز بوده و درمان مناســب آنها برای 
پیشــگیری از مشــکالت بعدی بســیار اهمیت دارد؛ 
پزشــکان با تجربه فراوانی در این زمینه فعال هستند 
که کمتریــن خواســته و مطالبه شــان موجود بودن 
داروهای مورد نیاز در این حوزه اســت؛ کمیاب شــدن 
دوره ای ایــن داروهــا حتی بــرای مدت زمان محدود 
می  تواند صدمات جبران  ناپذیری روی بیماران داشته 
و خانــواده را با معضالت  زیادی روبه رو کند؛ چنان که 
موج کمبود داروهای مهــم بیماران در حوزه صرع و 

تشنج بســیاری از خانواده ها و پزشــکان را با نگرانی 
روبه رو کرده  اســت». او با بیان اینکه درصد زیادی از 
داروهای ضد تشــنج در داخل ایران تولید می شود و 
داروهای تولید خــارج نیز باید در دســترس بیماران 
باشد، ادامه می دهد: «داروهای تشنج، داروی لوکس 
و قابل جایگزینی نیست که به  سادگی قابل  تغییر باشد؛ 
به همین دلیل برای کنترل تشــنج بیمــاران به هر دو 
گروه دارویی ایرانی و خارجــی نیازمندیم تا بهترین و 
مناسب ترین درمان را انتخاب کنیم. برای نمونه داروی 
«اتوسوکســوماید» برای کودکان و بالغان قابل  تغییر 
و جایگزینی با داروی دیگری نیســت و نبود این دارو 
باعث می شود که تشنج ها برگشته و یک بیمار آسیب 
جدی ببیند. متأســفانه این معضل درمورد داروهای 
تمرکــزی، رفتاری و بســیاری از داروهای دیگر وجود 

دارد».
تجربه های ناخوشایند از مصرف 

برخی داروهای ایرانی
این پزشک نورولوژیســت کودکان تصریح می کند: 
«از تحریم داروها صحبــت نمی کنیم؛ بلکه منظور ما 
یک داروی تولید ایران مثل داروی «فنی تویین کامپاند» 
اســت. از طرفی کیفیت برخی از داروهای تولید داخل 
پایین آمده و بیماران مصرف  کننده در این زمینه تجربیات 
ناخوشایندی را گزارش کرده اند. مثل نمونه های ایرانی 
از شــربت های خارجــی که فاقد کیفیــت الزم بوده و 
بیماران را با برخی مشــکالت گوارشی روبه رو می کند. 
تشــنج بیماری با داروی «والپروات سدیم» - «اپیلیم» 
وارداتی کنترل می شــد؛ اما حاال مشابه ایرانی آن مثل 
«رهــا کین» بــرای بعضی افــراد عوارضی بــه دنبال 
داشته اســت. قیمت نمونه خارجی این شربت ها مثل 
«اورفیریــل» که در دوران تحریم هم یافت می شــد، از 
شیشه ای ۳۰، ۴۰ هزار تومان به شیشه ای یک  و نیم تا دو 

میلیون تومان در بازار آزاد رسیده  است».
«رضوانی» پزشــک نورولوژیســت با بیان اینکه 
نام داروهای تشــنج میان گروه کودکان و بزرگساالن 
مشابه است و برای کودکان شربت و برای بزرگساالن 
قــرص تجویز می شــود، می افزاید: «آشــفته  بازاری 
در حوزه داروهای تشــنج احســاس می شود که این 
آشــفتگی جان بیمــاران را تهدید کرده اســت. این 
داروها بسیار مهم هستند و امکان سوءاستفاده از آنها 
از ســوی افراد و بیماران وجود ندارد؛ به همین دلیل 
برطرف کردن مشکالت داروهای حوزه تشنج و صرع 

بسیار حیاتی است».
آسیب بازار آزاد و زیرزمینی برای تهیه دارو

این پزشــک درباره مشــکالت می گوید «صرع های 
مقاوم به درمانی در میان کودکان و حتی بزرگســاالن 
وجود دارد و خانواده های زیادی از کل کشور برای مداوا 
و درمان به مطب می آیند که نگرانی های زیادی دارند. 
خیلی از این خانواده ها از بازار آزاد و زیرزمینی برای تهیه 
دارو سر در آورده اند و داروهای تاریخ مصرف گذشته یا 
تقلبی تهیــه کردند. بعضی از بیماران هم تجربه هایی 
از مال باختگــی در این زمینه دارند که مســئوالن الزم 
است به  خاطر اهمیت محافظت از جان مردم در حوزه 
تأمین داروهای اساســی، تدبیر جدی بیندیشــند؛ عدم 
حمایــت بیمه از این داروها معضل دیگری اســت که 
خانواده های زیادی را نگران کرده  اســت. وقتی قیمت 
داروهای ایرانی هم افزایش چندین برابری داشته است، 
حداقل انتظار این اســت که بیمه ها از بیماران حمایت 
کنند. مراجعانــی به مطب می آیند کــه از هزینه های 

چندین برابری دارو به ستوه آمده اند و حتی قصد دارند 
دارودرمانی را متوقف کنند که با راهنمایی، آنها را از این 

اقدام خطرناک مطلع می کنیم».
ریتالین ایرانی بی کیفیت است

این پزشک نورولوژیست به قرص «فنو باربیتال» نیز 
اشاره می کند «قرص فنو باربیتال تولید ایران از نوع ۱۵ 
میلی گــرم و ۱۰۰ میلی گــرم آن در داروخانه ها موجود 
اســت؛ اما ۶۰ میل آن پیدا نمی شود. متأسفانه در این 
زمینه حدود یک  سال است که مشکالتی برای بیماران 
ایجاد شده  اســت. نبود داروی «نیترازپام» و «ریتالین» 
خارجی هم مشکل دیگری است که نمونه های ایرانی 
آن عوارض زیادی به  همراه داشته  است. براساس این 
گزارش، عموم بیماران تشــنجی با مشــکالت رفتاری 
و تمرکــزی روبــه رو می شــوند کــه داروی «ریتالین» 
بســیار به آنها کمــک می کند؛ درحالی کــه این داروی 
خارجی در ایران موجود نیســت. نمونه ایرانی آن مثل 
«استیمدیت» هم بی  کیفیت بوده و بیمارانی با مصرف 
آن درگیــر عوارضی شــدند. «رضوانی»، فوق تخصص 
مغز و اعصاب کودکان، می گوید: «متأسفانه نبود داروی 
«فنی تویین کامپاند» که داروی قدیمی و ساخت ایران 
است، بیماران را با مشکالتی روبه رو کرده  است. تولید 
ایرانی این دارو یعنــی «کاربامازوتین» هم از داروهای 
پرعارضه دیگری اســت که تشنج های بیمار را به روال 
قبــل برمی گرداند و کیفیت نمونه خارجی را ندارد؛ اما 

مجبور هستیم آن را برای بیماران تجویز کنیم».
داروی بیماران صرع نباید تغییر کند

بر اســاس این گــزارش، «داریوش نســبی تهرانی»، 
مدیرعامل انجمن صرع، نیز در گفت وگویی با خبرنگار 
«شــرق» از کمبود داروهای کنترل کننده تشنج در ایران 
انتقاد و نگرانی هایی را مطرح کرده بود «ممکن اســت 
دارویی به یک نام اما از یک شــرکت خــاص، در روند 
درمان بیمار مؤثر باشــد؛ اما همان دارو با تولید شرکت 
دیگری، بیمار را با عوارض جدی از جمله تشنج روبه رو 
کند. پزشکان ترجیح می دهند که حتی داروی بیماران 
را از این نظر هم تغییر ندهند؛ چرا که وابستگی بیماران 
صرع به یک داروی خاص بسیار زیاد است. در حالی که 
معضــل دارو در ایران آن قدر زیاد اســت که پزشــکان 
مجبــور به تغییر و تعویض دارو می شــوند. اگر در یک 
روســتا دارویی موجود نباشد، می توان عالجی کرد؛ اما 
وقتی در یک شــهر دارویی به ندرت یافت شود یا ثبات 
نداشته باشد، بسیار آسیب زا است». او در این گفت وگو 
تأکید کرده اســت که ارتباط مســئوالن سیستم وزارت 
بهداشــت با پزشکان به خصوص پزشــکان انجمن ها 
ازجمله انجمن صرع، برقرار نیســت. پزشکان از طریق 
بازخورد تأثیر دارو بر روی بیماران شان، اطالعات بسیار 
مفیدی دارند که اســتفاده از ایــن اطالعات و تجربه ها 
ارزشمند است. مسئله فعلی تنها مربوط به تولید دارو 
نیست، پخش دارو هم مشکالت فراوان دارد. به عنوان 
نمونه دارویی در یک شــهر نایاب اســت؛ اما در شهر و 
شهرســتان دیگری به دلیل تجویزنشدن، موجود است 
که به بیمار پیشنهاد می دهیم برای تهیه دارو به فالن 
شهر برود. پزشکان و بیماران با نگرانی دائمی درمورد 
دارو و تهیــه آن روبــه رو هســتند، این اتفــاق بدترین 
معضلی است که می تواند در یک کشور به خصوص در 
حوزه درمان رخ دهد. به گفته مدیر عامل انجمن صرع، 
داروی بیماران صرع داروی ســرماخوردگی نیست که 
به راحتی جابه جا شود، وقتی پزشک ناچار به تغییر دارو 

است، جان بیماران شدید به خطر می افتد.
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