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و  شده  نایاب  »انسولین 
حرف  این  نمی شود«؛  پیدا 
دیابتی  بیماران  از  بسیاری 
را  دارو  این  باید  که  است 
مصرف کنند ولی آن را پیدا نمی کنند. به گفته 
آنها، مشکل کمبود انسولین از خردادماه شدت 
گرفته اما اتفاق بدی که در حال حاضر رخ 
داده این است که تحریم و عدم توزیع دارو 

موجب نایاب شدن دارو شده است.
به گزارش »سالمت«، بر اساس آمارها، نزدیک 
مبتال  دیابت  بیماری  به  ایرانی  میلیون   5 به 
هستند که از این تعداد بیش از 600 هزار نفر 
اما مدتی  کنند  انسولین مصرف  باید روزانه 
است که نوع پرمصرف انسولین؛ یعنی همان 
انسولین قلمی در کشور کمیاب و حتی نایاب 
شده و قیمت آن افزایش چند برابری داشته 
است، به این معنا که دارو به نرخ دولتی در 

داروخانه ها پیدا نمی شود.

قاچاق معکوس و تحریم، عامالن 
اصلی کمبود

مقامات مسوول علت اصلی کمبود را تحریم و 
قاچاق معکوس دارو می دانند. قاچاق معکوس 
به این معنا که واردکننده با دریافت ارز دولتی 
انسولین وارد می کند و سپس دارو از کشور 
به  آن  هم  می شود،  خارج  قاچاق  به صورت 
قیمت بسیار باالتر. از این  رو، امروز تحریم و 
قاچاق معکوس چنگ بر گلوی بیماران دیابتی 
انداخته و برخی از آنها را که باید روزی 4 
قلم انسولین تزریق کنند، در وضعیت نامعلومی 

قرار داده است.
البته وزارت بهداشت اعالم کرده همه بیماران 
نیازمند انسولین بر اساس سهمیه تجویزی پزشک 
و با ارائه کد ملی می توانند داروی خود را از 
نبود  اما  کنند  منتخب دریافت  داروخانه های 
دارو در داروخانه آنها را مستأصل کرده است.
کمبود  اصلی  علت  برخی  اما  تحریم  کنار   
می دانند.  دارو  معکوس  قاچاق  را  انسولین 
و  غذا  سازمان  جهانپور، سخنگوی  کیانوش 
دارو در این باره می گوید: »علت اصلی کمبود 
مربوط به اختالف قیمت بسیار باالی انسولین 
داخل ایران با کشورهای همسایه است که موجب 
شده افراد غیربیمار به انسولین دسترسی پیدا 
کرده و با توجه اختالف قیمت، آن را به خارج 

از کشور قاچاق کنند.«
محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد 
سالمت اتاق بازرگانی تهران  هم با اشاره به 
اینکه امسال بیش از 1/5 برابر نیاز کشور انسولین 
هیچ  نباید  ساله  هر  روال  طبق  و  شده  وارد 
کمبودی وجود داشته باشد، می گوید: »متأسفانه 
انسولین های واردشده مجدد از کشور خارج 
راه های  از  دارو  به عبارت  دیگر،  و  می شود 

غیرقانونی از کشور قاچاق می شود.«
البته برخی همچنان مشکل تحریم و تبادالت 
ارزی را عامل اصلی کمبودها می دانند. برای مثال 

1 ماه پیش مسوول توزیع دارو در داروخانه های 
سازمان غذا و دارو اعالم کرد انسولین فقط 
در 500 داروخانه تهران توزیع خواهد شد و 

دلیل آن  هم تحریم و مشکالت ارزی است.
حاال که سودجویانی از باال و پایین رفتن قندخون 
بیماران به منفعت می رسند، سوال این است که 
چطور چنین پدیده ای رخ داده و بیماران باید 

گریبان چه کسی را بگیرند؟

قیمت 150 هزار تومان هر قلم انسولین
ریحانه که یک بیمار مبتال به دیابت است این 
همه وجود  با  را  دارو  کمبود  مشکل  روزها 
درک می کند. او در پاسخ به این سوال که از 
چه زمانی کمبود انسولین قلمی شروع شده، 
می گوید: »بیش از یک سال است که من و 
همه بیماران دیابتی نوع یک با کمبود انسولین 
روبرو هستیم اما تا چند ماه پیش می توانستیم 
پس از مراجعه به 2 تا 3 داروخانه انسولین 
مورد نیاز خود را تهیه کنیم ولی امروز حتی 
با مراجعه به 15 داروخانه هم موفق به خرید 

دارو نمی شویم.«
وی اضافه می کند: »اگر انسولین را هم پیدا کنیم 
به دلیل میزان مشخص مصرف، امکان تأمین 
همه نیاز خود را نداریم؛ مثال برخی بیماران 
به 12 عدد انسولین در ماه نیاز دارند که در 
مواردی فقط 2 تا 3 عدد قلم انسولین می توانند 

تهیه کنند که این یک چهارم نیاز آنهاست.«
او با اشاره به اختالف قیمت انسولین قلمی 
دولتی با انسولین آزاد می گوید: »اگر بیمار دیابتی 
بخواهد انسولین قلمی را به نرخ آزاد تهیه کند 
باید 10 برابر قیمت انسولین دولتی هزینه کند 
و برای خرید هر قلم انسولین تا 150 هزار 
تومان پرداخت کند. عالوه بر این امروز دارو 
نمی شود  ارائه  بیمه  بدون پوشش  افرادی  به 
و اگر فردی بدون پوشش بیمه ای باشد باید 
هزینه های بسیار باالیی برای درمان تقبل کند.«
ریحانه در پاسخ به این سوال که هر قلم انسولین 
برای چه مدت کافی است، می گوید: »میزان 
مصرف دارو در هر فرد باتوجه به متابولیسم 
او متفاوت است. برای مثال من ماهانه از هر 
قلم انسولین 3 عدد مصرف می کنم و این میزان 
به احتمال زیاد در کودکان کمتر است. حتی 
مقدار مصرف به میزان حساسیت فرد نسبت 
به انسولین هم بستگی دارد و هرچقدر فرد 
در سنین باالتر باشد، به همان میزان مصرف 

بیشتری خواهد داشت اما به صورت میانگین 
هر فرد باید در ماه 5 قلم انسولین از هر نوع 

انسولین قلمی مصرف کند.«
او ادامه می  دهد: »در حال حاضر هر فرد دو 
نوع انسولین قلمی استفاده می کند که با این 
حساب باید در ماه بین 8 تا 10 قلم را کنار 
تست قندخون مصرف کند. عالوه بر این مشکل 
دیگری که امروز وجود دارد کمبود نوار تست 

قندخون است.«
ریحانه اضافه می کند: »من به دلیل نبود نوار تست 
قندخون دستگاه قبلی خود مجبور شدم 400 
هزار تومان هزینه کنم و دستگاه جدید تست 
قندخون بخرم. همچنین نوار تست قندخون که 
قبال 75 هزار تومان خریداری می کردیم امروز 

300 هزار تومان شده است.«
او در پاسخ به این پرسش که چرا از انسولین های 
»متأسفانه  نمی کنید، می گوید:  استفاده  ایرانی 
انسولین های ویال یا همان انسولین های رگوالر 
کیفیت الزم را به خصوص برای مصرف کودکان 
و نوجوانان ندارند و علت آن  هم این است که 
انسولین های رگوالر اوج اثر دارند و تشنج ایجاد 
می کنند و اگر کوچک ترین اشتباهی در مصرف 
آنها رخ دهد، جان فرد به خطر می افتد، مثال 
اگر فرد دیابتی وعده غذایی خود را در زمان 
معین نخورد یا اگر میان وعده خود را فراموش 
کند، به احتمال زیاد دچار افت شدید قندخون 
خواهد شد که انسولین های ویال اثربخشی الزم 
را برای این افراد نخواهد داشت. عالوه بر این 
مصرف انسولین های قلمی تولید داخل را هم 

پزشکان توصیه نمی کنند.«
درباره  حرف وحدیث ها  به  اشاره  با  ریحانه 
فروش انسولین در داروخانه ها بدون دفترچه 
و به صورت آزاد هم توضیح می دهد: »در ماه های 

گذشته این اتفاق بسیار رایج بود و حتی چند 
ماه پیش که من برای خرید انسولین به یکی 
از داروخانه های تهران مراجعه کردم گفتند که 
توزیع با دفترچه ندارند و وقتی سوال کردم که 
آیا آزاد می دهید، گفتند که چند عدد می توانیم 
داروخانه  از  را  وقتی علت  بدهیم. همچنین 
سوال کردم گفتند به دلیل اینکه بیمه ها پول 
انسولین را با تأخیر چند ماهه پرداخت می کنند 
ترجیح می دهند تا دارو را به صورت آزاد به 
فروش برسانند و منتظر پول بیمه ها نباشند ولی 
متأسفانه امروز حتی انسولین با قیمت آزاد در 
داروخانه کمیاب شده و حتی می توان گفت 

که دارو وجود ندارد.«
او در پایان تأکید می کند: »بیمار دیابتی باید با 
پزشک متخصص خود درباره مصرف هر نوع 
انسولینی مشورت کند چراکه مصرف خودسرانه 
دارو خطرات جدی برای فرد بیمار به همراه دارد.«

انسولین برای بیماران نوع1 حیاتی است
وفا طباطبایی، متخصص غدد و متابولیسم در 
پاسخ به این پرسش که در دسترس نبودن انسولین 
برای بیماران چقدر می تواند خطرآفرین باشد؟ 
می گوید: »نیاز به انسولین در بیمارانی که نوع1 
بیماری را دارند و معموال جوان تر هستند حیاتی 
است. به این معنی که اگر انسولین به آنها نرسد 
احتماال پس از 3 تا 4 روز به کما می روند و 

سالمت آنها به خطر می افتد.«
وی می افزاید: »موضوع دیگری که باید مورد 
توجه قرار گیرد تأثیرات متفاوت انواع انسولین 
در کاهش میزان قندخون است بنابراین وجود 
انسولین برای بیماران نوع1 و بخشی از بیماران 
نوع2 نه تنها حیاتی است، بلکه نوع انسولین 

مصرفی آنها هم بسیار مهم است.«

طباطبایی در پاسخ به این سوال که چند نوع 
انسولین وجود دارد و تفاوت آنها در چیست، 
می گوید: »انواع انسولین بسیار زیاد است. برای 
نمونه دو نوع انسولین به نام های رگوالر یا ویال و 
آنالوگ یا قلمی وجود دارد. همچنین انسولین های 
قلمی را هم حداقل می توان به دو نوع تقسیم کرد. 
نوع اول آن انسولین هایی با اثرگذاری بلندمدت 
است که افراد نوع1 یکبار این نوع انسولین را در 
طول روز تزریق می کنند و نوع دیگر انسولین 
قلمی کوتاه مدت هستند که معموال افراد دچار 
دیابت نوع 1در هر وعده غذایی که دارای مواد 
نشاسته و کربوهیدرات باشد باید آن را تزریق 
کنند بنابراین برخی افراد مبتال به دیابت باید 

بین 1 تا 4 بار در روز انسولین تزریق کنند.«
او می افزاید: »تفاوتی که انسولین های ویال برای 
نمونه رگوالر و ام پی اچ با انسولین های قلمی 
اوج  و  اثرگذاری  مدت  که  است  این  دارند 
اثربخشی آنها متفاوت است. از این  رو، این 
نوع انسولین ها به راحتی قابل تبدیل به یکدیگر 
نیستند و فرد نمی تواند آنها را تغییر مصرف دهد.«
متخصص غدد در ادامه می گوید: »یکی دیگر از 
تفاوت های انسولین ویالی با قلمی در این است 
که چون باید با سرنگ مصرف شوند ذخیره و 
حمل ونقل آنها به خصوص در جوانان به دلیل 
فعالیت های روزمره باال بسیار سخت و حتی 
غیرممکن است. همچنین موضوع دیگری که 
باید به آن توجه شود اینکه این نوع انسولین ها 
بعد  باید در دمای مشخص و زمانی معینی 
از بیرون آوردن از یخچال مصرف شود که 
این محدودیت ها موجب می شود فرد به این 
او  برای  قلمی  انسولین های  که  برسد  نتیجه 

راحت تر است.«
طباطبایی همچنین در تشریح اهمیت نوار تست 

قندخون برای افراد مبتال به دیابت معتقد است: 
»این نوار برای بیماران نوع1 بسیار ضروری است، 
به این دلیل که هر بار که فرد مبتال به این نوع دیابت 
بخواهد غذای دارای مواد نشاسته و کربوهیدرات 
مصرف کند باید قبل از مصرف قندخون خود 
را اندازه بگیرد و سپس مقدار کربوهیدراتی را 
که می خواهد مصرف کند، تخمین بزند و بر 
اساس این اعداد مقدار انسولین کوتاه مدت را 
محاسبه کرده و مقدار مورد نیاز خود را تزریق 
کند پس اگر فرد نتواند قندخون خود را قبل 
از هر وعده غذایی بسنجد مانند این است که 
با چشم بسته مقدار انسولین تزریقی را انتخاب 
کرده است که این احتمال باال رفتن انسولین 
و در نتیجه افت قندخون فرد را در پی خواهد 
داشت بنابراین افراد مبتال به نوع 1 و نیز تعدادی 
از مبتالیان به نوع2 برای اینکه بتوانند مقدار 
از نوار تست  باید  قندخون خود را بسنجند 

قندخون استفاده کنند.«

انسولینی وجود ندارد که 
داروخانه ها ذخیره کنند

به  واکنش  در  هم  تهرانی  داروخانه دار  یک 
شایعاتی درباره اینکه بسیاری از داروخانه ها 
دارو را با بیمه ارائه نمی کنند و ترجیح می دهند 
به صورت آزاد به فروش برسانند، می گوید: 
»من در این مورد نمی توانم اظهارنظری داشته 
باشم اما تا جایی که اطالع دارم این گونه نیست 
چراکه داروخانه ها اگر دارو را داشته باشند در 
اختیار بیماران قرار می دهند و فکر نمی کنم 

این اتفاق مرسوم باشد.«
او می افزاید: »متأسفانه زمانی که کمبود دارو پیش 
می آید مردم تصور می کنند دارو در داروخانه 
موجود است و داروخانه داران دارو را به آنها 

نمی دهند و کم فروشی می کنند.«
این دکتر داروساز با تأکید بر اینکه داروسازان  
همواره به قسم حرفه ای خود پایبند هستند، 
عنوان می کند: »در حال حاضر بیش از یک 
ماه است که برخی از نمونه های انسولین به 
داروخانه ها داده نشده و در این شرایط چگونه 
داروخانه ها می توانند دارو را ذخیره کرده و حتی 

آزاد به فروش برسانند؟«
او با بیان اینکه امروز دارویی وجود ندارد که 
داروخانه ها بخواهند آن را ذخیره کنند، ادامه 
می دهد: »متأسفانه نزدیک به 6 ماه است که کمبود 
انسولین در بازار وجود دارد و مسووالن وزارت 
بهداشت هم اعالم کرده اند  وقفه در واردات 
این محصوالت به دلیل تحریم ها عامل اصلی 

کمبود دارو در کشور شده است.«
این داروساز تصریح می کند: »باید سخنی هم 
با کسانی که در بحث دارو می خواهند با جان 
مردم ایران بازی کنند، داشت و به آنها گفت 
که این کار مصداق جنایت علیه بشریت است 
زیرا آنها به اسم حمایت از حقوق بشر جان 
مردم ایران را به خطر می اندازند و باید در این 

خصوص پاسخگو باشند.«

گزارش »سالمت« درباره کمبود انسولین قلمی در کشور

سوداگری با قندخون بیماران دیابتی
موضوع دیگری که باید مورد توجه 
قرار گیرد تأثیرات متفاوت انواع 
انسولین در کاهش میزان قندخون 
است بنابراین وجود انسولین برای 
بیماران نوع1 و بخشی از بیماران نوع2 
نه تنها حیاتی است، بلکه نوع انسولین 
مصرفی آنها هم بسیار مهم است

سل یکی از 10 علت عمده مرگ 
در جهان و همچنان یک بیماری با 
بار باالست و پیشرفت در مبارزه با 
آن اگر چه چشمگیر است، برای 
بستن شکاف های ماندگار در این 
عرصه به اندازه کافی سریع نبوده 
است. از بیش از نیم قرن پیش تا 
امروز تالش برای کنترل و درمان 
این بیماری مهلک ادامه دارد و یکی از رسالت های 
پزشکی و نظام مراقبت سالمت در سطح جهانی و 
در سطح ملی مقابله با سل است. مهم ترین دستاورد 
پزشکی برای کنترل سل، برنامه درمان کوتاه مدت 
تحت نظارت مستقیم DOTS اشاره است که 
مطالعات انجام شده در مناطق مختلف دنیا حاکی 
از آن است که با اجرای این برنامه میزان دستیابی 
به موفقیت درمانی معادل 90 تا 95 درصد و حتی 
بیشتر است اما این هدف محقق نشده و در بسیاری 
از نقاط جهان سل هنوز مشکل بهداشتی مهم است.
فهم چرایی ناموفق بودن کنترل سل به رغم اجرای 
چنین برنامه ای، نیازمند گذر از رویکرد پزشکی 
زیستی به مساله سالمت و بیماری و رو آوردن به 
رویکردی اجتماعی است که بتواند ابعاد اجتماعی 
شکست مقابله با سل را تبیین کند. در این رویکرد 
اجتماعی سل فقط یک بیماری نیست که به علت 
مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد شده و با 6 ماه 

مصرف مداوم دارو درمان می شود، بلکه بیماری ای 
است که عموما در شرایط اقتصادی و اجتماعی 
خاص بروز می کند و این شرایط ممکن است بر 
پذیرش درمان از طرف بیماران و میزان موفقیت 

درمان تعیین کننده باشد.
مروری بر تاریخچه بیماری سل، نشان می دهد تأثیر 
عوامل اجتماعی در وقوع آن در قرن حاضر متفاوت 
از قرون گذشته بوده است. سل تا پیش از کشف 
درمان آنتی بیوتیکی مؤثر، افرادی از تمام طبقات 
اجتماعی را گرفتار می کرد و حتی چهره های مشهور 
سیاسی و فرهنگی و ادبی بسیاری بر اثر ابتال به آن 
درگذشته اند اما در جهان معاصر بیماری سل، عمدتا 
گریبانگیر طبقات فرودست و مردم کشورهای کمتر 
توسعه یافته شده، به طوری که بیش از 90 درصد 
موارد بیماری و مرگ ناشی از سل در کشورهای 
در حال توسعه رخ می دهد. در واقع اکنون ابتال به 
سل و درمان آن بیشتر از سده های گذشته متأثر از 

عوامل اجتماعی است.
به رغم آن که درمان کوتاه مدت تحت نظارت 
مستقیم در بسیاری از کشورها از جمله ایران به 
صورت رایگان و با مداخله فعال سیستم مراقبت 
سالمت انجام می شود، یکی از مشکالتی که در 
روند درمان رخ می دهد، مشکل قطع درمان و 
پایبند نبودن بیماران به برنامه درمانی است. در 
واقع پایبند نبودن به درمان یک مشکل عمده در 

کنترل بیماری سل است. بیماری سل در شرایطی که 
محصول و آفریده ساختار نابرابر و طبقاتی جوامع 
مختلف است، به وجود می آید. در این شرایط که 
در آن فقر، بیکاری، ناآگاهی، آسیب های اجتماعی 
درهم تنیده شده اند، بیماری سل نیز بخشی از 
آن است که جدا کردنش از زمینه اجتماعی به 
راحتی ممکن نیست و تا وقتی زمینه اجتماعی 
آن  کنترل  برای  باشد، تالش ها  نشده  دگرگون 

چندان ثمربخش نخواهد بود.
آنچه نظام مراقبت سل را در مقابله با سل ناکارآمد 
می کند، این است که همزمان با تالش هایی که 
صورت می دهد، متن اجتماعی به وجود آورنده 
سل بدون تغییر بر جای خود باقی است و تأثیر 
منفی اش را که تداوم بیماری و صعوبت درمان 
آن است، اعمال می کند. وقتی فعالیت های نظام 
مراقبت سالمت با تغییرات اجتماعی مانند کاهش 
نابرابری، فقر و محرومیت و... همراه نباشد، و اجبارا 
به رویکردی صرفا زیست-پزشکی متمایل شود و 
بر اساس آن سعی در درمان بیماری سل به عنوان 
یک بیماری عفونی و نه یک بیماری عمیقا اجتماعی 
داشته باشد، شکست درمان سل دور از انتظار نیست.
 منبع: این مطلب گزیده ای از مقاله »ویژگی های 
جمعیتی و عوامل اجتماعی مؤثر بر قطع درمان 
سل« است که پیش تر در مجله توسعه پرستاری 

در سالمت منتشر شده است.

1. ابن طفیل، طبیب و فیلسوف اندلسی 
در قرن دوازدهم میالدی کتابی نوشت 
یَقظان« که معنای  با عنوان »حّی بن 
آن »زنده، پسر بیدار« است. ماجرای 
این کتاب قصه فیلسوفی است که در 
سفری دریایی »کشتی شکسته« می شود 
و سرنوشت او را به جزیره ای می افکند 
که هیچ تمدنی در آن وجود ندارد. این 
فیلسوف که همچون رابینسون کروزوئه رمان دانیل دوفو 
در آن جزیره جستجو می کند با مردی مواجه می شود 
که در کودکی و در سفری دریایی والدینش را از دست 
داده و مانند فیلسوف به تنهایی به آن جزیره فروافکنده 
شده است. فیلسوف در گفت و گو با این مرد دور افتاده 
از تمدن درمی یابد که او به تمام باورها و دیدگاه های 
فیلسوفانه او رسیده است. نویسنده این قصه می خواهد 
بگوید که آدمیزاد اگر به حال خود رها شود و خود به 
تامل و تفکر و مشاهده بپردازد قادر به کشف حقایق 

بنیادین هستی است.
2. در سال 1798 میالدی شکارچیان در جنگل بولونی 
فرانسه پسر نوجوانی را یافتند که با گذشته ای نامعلوم در 
جنگل تنها مانده بود و بدون مربی و خارج از تمدن موفق 
به بقا در طبیعت شده بود. پزشکی فرانسوی به نام دکتر 
ایتار تربیت این کودک وحشی را برعهده گرفت و تا حدی 
توانست او را اهلی کند اما اهلی شدن کودک وحشی به یاد 
گرفتن پاره ای کارهای ساده روزانه از قبیل لباس پوشیدن 
و شستشوی خود محدود ماند و او تا پایان عمر کوتاهش 

از حد جانوران دست آموز فراتر نرفت.

3. اینکه کدام رفتارهای ما فطری و غریزی هستند و کدام 
رفتارهای ما فرهنگی و مدنی، مورد اختالف نظر جدی است.
گروهی از مردم به شدت طرفدار »زندگی طبیعی« هستند 
و زندگی طبیعی را موجب سالمت و طول عمر بیشتر 
می دانند. این افراد فراموش کرده اند که مسواک زدن و 
واکسیناسیون که به طور قطع سالمت و طول عمر را بیشتر 
می کنند به هیچ وجه »طبیعی« نیستند. به همین صورت هم 
گروهی از نظریه پردازان باور دارند که مردمان بدوی و 
ایلیاتی خردمندتر و حقیقت بین تر هستند چون به طبیعت 
نزدیک ترند و ذهنشان به تمدن »آلوده« نشده اما داده های 
میدانی نشان می دهند مردمان قرون و هزاره های گذشته 
)که طبیعی تر از ما زندگی می کرده ند( طول عمری کوتاه تر 
از ما داشته اند و مردمان بدوی و ایلیاتی نیز از شهرنشینان 

حکیم تر و خردمندتر نیستند!
4. آنچه باعث بیماری و بی خردی در انسان معاصر 
می شود، صنعت و تکنولوژی نیست، بلکه مدیریت غریزی 
و بدوی و ایلیاتی جامعه صنعتی و ابزار تکنولوژی است: 
هدایت هواپیما بیش از راندن گاری نیاز به آموزش دارد 
و تکیه بر غریزه و احساس برای یک خلبان کمتر از یک 

شتربان مفید است.
دم کردن گل گاوزبان کمتر از جراحی چشم نیاز به آموزش 
دارد و شم و احساس و عشق در درمان بیماران با دمنوش 

اهمیت بیشتری پیدا می کند تا در پیوند قرنیه!
بیشتر مشکالتی که انسان شهرنشین با آنها دست به 
گریبان است ناشی از این است که می خواهد با همان 
اصول شترچراندن و گل گاو زبان نوشاندن به مدیریت 

فرودگاه و بیمارستان و کالنشهر بپردازد.

واقعیت هایی درمورد بیماری سل
چرا سل هنوز یک مشکل بهداشتی مهم است؟

تفاوت در مدیریت است، نه در تکنولوژی
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