خوانندگان

رازی

پشت پرده تدوین آیین نامه تاسیس داروخانه

جنــاب آقای دکتــر هادی احمــدی در مورد آیین
نامه تاســیس داروخانه مطلبی نوشــته اند که با هم
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جهــت جلوگیــری از نــزول نــرخ رشــد جمعیــت در
ســال  ۱۳۹۲طرحــی تحــت عنــوان «طــرح جامــع
جمعیــت و تعالــی خانــواده» بــا هــدف افزایــش
نــرخ بــاروری بــه حداقــل  ۵/۲فرزنــد بــرای هــر
زن بــا  ۵۰مــاده بــه تصویــب رســید .در ایــن
ارتبــاط ،اخیــرا دســتوری بــه شــماره ۶۶۵ /۶۲۴۲۷
بــه تاریــخ  ۱۴۰۰/11/۱۰از ســوی مدیــر کل
محتــرم امــور دارو و مــواد تحــت کنتــرل وزارت
بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی خطــاب
بــه معاونیــن غــذا و دارو دانشــگاههای علــوم
پزشــکی سراسرکشــور صــادر شــد و در ایــن
نامــه بــا عطــف بــه مــاده  ۵۱قانــون «حمایــت
از خانــواده و جوانــی جمعیــت» از آنــان خواســته
شــد بــه شــرکتهای توزیــع دارو و داروخانههــا
ابــاغ کننــد تــا از توزیــع رایــگان و یارانـهای اقالم
مرتبــط بــا پیشــگیری از بــارداری و کار گذاشــتن
اقــام پیشــگیری و تشــویق بــه اســتفاده از آنهــا
در شــبکههای بهداشــتی درمانــی وابســته بــه
دانشــگاههای علــوم پزشــکی خــودداری شــود و
در ادامــه ،بــا ارجــاع بــه تبصــره  ۲ذکــر شــده،
ارایــه هــر گونــه داروهــای جلوگیــری از بــارداری
در داروخانههــای سراســر کشــور و شــبکههای
بهداشــت و کار گذاشــتن اقــام پیشــگیری بایــد با
تجویــز پزشــک باشــد.
نامــه فــوق حکایــت از ایــن داردکــه تشــویقات
مالــی و توصیههــای قبلــی بــرای بــاروری و
فرزنــدآوری موثــر و موفــق نبــوده و بــه ناچــار از
ایــن طریــق وارد شــدند تــا بــه زعــم خودشــان
خانوادههــا را در شــرایطی قــرار بدهنــد تــا از
فرزنــدآوری جلوگیــری نکننــد .خانوادههــا معمــوال
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از دو وســیله متــداول و رایــج بــرای جلوگیــری از
فرزنــدآوری اســتفاده میکننــد:
 .1قرصهای جلوگیری کننده یا ضدبارداری و
 .2کاندوم.
خانوادههــای اقشــار متوســط و فرودســت
جامعــه ایــن فرصــت را داشــتند تــا بــدون هیــچ
مشــکلی از ایــن وســایل اســتفاده بکننــد و بــه
عبارتــی ،در دســترس همــگان قــرار داشــت و
تهیــه آنــان رایــگان و یاران ـهای بــود و از اکنــون
بــه بعــد ،بــا ممنوعیــت و شــرایط محــدود کننــده
روبــهرو خواهنــد شــد .بعیــد اســت قوانیــن و
دســتورالعملهای فــوق بتوانــد تاثیرگــذار باشــند،
زیــرا خانودههــای مرفــه ،تمایــل بــه فرزنــدآوری
ندارنــد و بــرای جلوگیــری بــه هــر شــکل و قیمتی
شــده وســایل جلوگیــری کننــده را تهیــه خواهنــد
کــرد ،اقشــار متوســط هــم بــه بــازار قاچــاق روی
خواهنــد آورد و چــه بســا دارو یــا وســایل جلوگیری
کننــده کــه تاریــخ گذشــته یــا فاســد باشــند و تبعــا
عــوارض بهداشــتی بــه بــار خواهــد آورنــد و
همچنیــن امــکان دارد ســبب افزایــش عفونــت
دســتگاه تناســلی شــوند و زمینــه ناباروری را بیشــتر
کننــد و بــه همیــن دلیــل ،یکــی از مســؤوالن
بهداشــتی وزارت بهداشــت اعــام کــرد :وزارتخانــه
متبوعــش بــا ایــن محدودیــت و ممنوعیــت موافــق
نیســت و پاســخگوی تبعــات آن نمیباشــد.
مطالعــات ســازمان بهداشــت جهانــی نشــان
میدهــد در  ۳۵کشــوری کــه روشهــای پیشــگیری از
بــارداری در آنهــا ممنــوع شــد ،بعــد از یک دهــه میزان
ناهنجاریهــای رفتــاری در آن جوامــع افزایــش پیــدا
کــرد و هیــچ کمکــی هــم بــه افزایــش جمعیــت نکرد.

متاســفانه ،اشــتیاق بــه فرزنــدآوری در
خانوادههــای ایرانــی بــه طــور محســوس کاهــش
پیــدا کــرده و علــت آن را در وجــود مشــکالت
اقتصــادی روز افــزون بایــد ذکــر کــرد .در هــر
خانــواده وقتــی زن و شــوهر از صبــح تــا شــام در
بیــرون خانــه کار میکننــد تــا چــرخ زندگــی را در
حداقــل شــکل ممکــن بگذراننــد ،طبیعــی اســت که
اشــتیاق و تمایــل بــرای فرزنــد وجــود نداشــته باشــد

و اگــر فرزنــدی بــه دنیــا بیاورنــد ،در حداقــل تعــداد
خواهــد بــود و از ایــن رو ،دســتاندرکاران بایــد
در درجــه نخســت مشــکالت اقتصــادی و تــورم و
گرانــی و دیگــر معضــات انباشــته شــده در جامعــه
را حــل کننــد و توازنــی در جامعــه بیــن درآمدهــا
و هزینههــا بــر قــرار کننــد تــا عالقــه فرزنــدآوری
در خانوادههــا احیــا بشــود و گرنــه بــا ممنوعیتهــا
مشــکلی دیگــر بــر مشــکالت افــزوده میشــود »...
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