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رویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش ها

مهندس محمود اصالنی

رییس جمهورجدید در جلسه ستاد 
از  پس  دولت،  اقتصادی  هماهنگی 
منابع  تامین  بررسی آخرین وضعیت 
ارزی واردات واکسن کرونا، دستور 
الزم  تمهیدات  و  اقدامات  همه  داد 
برای تسریع در تامین منابع الزم برای 
واردات واکسن به میزان مورد نیاز با 

اولویت به کار گرفته شود.
گفتنی است در این جلسه همچنین دو موضوع تامین نیاز ارزی 
سریع  توزیع  و  پزشکی  تجهیزات  دارو،  نیز  و  اساسی  کاالهای 
کاالهای اساسی دپو شده در بنادر، در سطح کشور مطرح و مورد 

بررسی قرار گرفت.
 در این جلسه گزارشی از وضعیت میزان ذخایر کاالهای اساسی 
ارائه و با توجه به وضعیت بسیار مناسب کاالهای موجود در بنادر، 

پیگیری  این کاالها  ارز  تامین  مقرر شد، 
توزیع کاالها در  و  انتقال  شده و جریان 
سطح کشور بدون وقفه به گونه ای ادامه 
بهبود  شاهد  نزدیک  آینده  در  که  یابد 
سراسر  در  کاالها  به  دسترسی  وضعیت 

باشیم. کشور 
نیز  بنادر  از  کاال  انتقال  موضوع  در   
آخرین وضعیت فرآیند ترخیص کاالها و 
مجموعه اقدامات الزم برای سرعت بخشیدن به این امر مطرح و 
مقرر شد دستگاه های اجرایی مربوطه با جدیت موضوع را پیگیری 

و به روند ترخیص و انتقال کاال از گمرکات سرعت ببخشند.
 در این جلسه رییس جمهور بر لزوم اصالح فرآیند تخصیص 
ارز الزم برای واردات کاال و نیز راهکارهای تسریع در ترخیص و 

انتقال کاال به داخل کشور تاکید کرد.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی اعالم شد:

دستور رییس جمهورجدید برای تامین سریع منابع واردات واکسن

معاون  حضور  با  ای  جلسه  در 
مدیران  و  بهداشت  وزارت  درمان 
عامل شرکت های ژاپنی فوجی فیلم 
های  همکاری  توسعه  بر  هیتاچی،  و 
زمینه  در  ژاپن  و  ایران  المللی  بین 
زودهنگام  تشخیص  مراکز  ارتقای 

شد. تاکید  سرطان، 
تشخیص  مراکز  ارتقای  و  توسعه  راستای  در  جلسه  این   
زودهنگام سرطان با حضور مدیر عامل شرکت های فوجی فیلم 
و هیتاچی، نماینده انحصاری آن شرکت در ایران )تهران فوکا( 
و همچنین معاون درمان وزارت بهداشت، رییس مرکز پیوند و 
درمان بیماری ها و کارشناسان بیماری های غیرواگیر در محل 

این معاونت برگزار شد.

 تقدیر از تالش های انسان دوستانه 
ژاپن درخصوص اهدای دستگاه های 

ماموگرافی
 در این نشست از تالش های انسان دوستانه 
ژاپن درخصوص اهدای دستگاه های ماموگرافی 
به مراکز تشخیص زود هنگام سرطان و دستگاه 
سی تی اسکن به مراکز کرونا تقدیر و بر ادامه 
فعالیت ها در راستای همکاری در تجهیز، تکمیل مراکز با هدف 

اجرای برنامه ملی تشخیص زودهنگام سرطان، تاکید شد. 
 در ادامه، هیات ژاپنی نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های 
شرکت های زیرمجموعه خود، نسبت به توسعه همکاری های 
دو کشور در راستای کنترل سرطان به ویژه ارتقای برنامه ملی 

تشخیص زودهنگام سرطان، ابراز امیدواری کرد.

توسعه همکاری های بین المللی ایران و ژاپن در زمینه ارتقای مراکز 
تشخیص زودهنگام سرطان
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مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر داد:

ابالغ آیین نامه تاسیس و تایید صالحیت آزمایشگاه های مجاز و 
همکار کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

رییس سازمان غذا و دارو درباره چرایی کمبود رمدسیویر و 
سرم تزریقی توضیح داد.

دکتر محمدرضا شانه ساز درباره وضعیت تامین رمدسیویر در 
داروخانه ها گفت: تامین دارو انجام می شود، اما وقتی مصرف 
رمدسیویر در خردادماه ۶۰۰ هزار عدد بوده و اکنون در اواسط 
مرداد ماه به دو میلیون و ۲۵۰ هزار عدد می رسد، نشان می دهد 

که گایدالین ها را برای تجویز دارو درست رعایت نمی کنیم.
وی با بیان اینکه اکنون افزایش ۴برابری مصرف رمدسیویر را 
نسبت به خرداد ماه داشتیم، افزود: دارو باید مطابق گایدالین ها 
هیچ  در  شود.  انجام  تجویز  روی  بر  نظارت  و  شود  تجویز 

کشوری در دنیا چنین الگوی مصرفی را نمی بینیم.
شانه ساز درباره موضوع کمبود سرم تزریقی نیز گفت: در 
زمینه سرم هم ما پارسال این موضوع را پیش بینی می کردیم، اما 
تولیدکننده ها به مجلس اعتراض کردند که سازمان غذا و دارو 

می خواهد سرم وارد کند.

وی ادامه داد: یکی از شرکت های بزرگ تولید کننده سرم 
اعالم کرد که دارد تولیدش متوقف می شود و بر همین اساس 
هم ما برای واردات سرم برنامه ریزی کردیم، اما تولیدکننده ها 
به مجلس نامه نوشتند و تعهد تامین کرده و از ما خواسته شد 
اقدامی برای واردات نشود. در حالی که اگر طبق برنامه ریزی 

خودمان پیش می رفتیم، اکنون مشکلی برای سرم نداشتیم.

توضیحات رییس سازمان غذا و دارو درباره چرایی کمبود 
"رمدسیویر" و "سرم تزریقی"

مرجع  های  آزمایشگاه  مدیرکل 
پزشکی  تجهیزات  و  دارو  غذا،  کنترل 
راستای  در  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان 
سیاست افزایش برون سپاری و ضرورت 
تسهیل و تسریع صدور مجوزهای کسب 
و کار، آیین نامه آزمایشگاه های همکار 

گرفت. قرار  بازنگری  مورد  مجاز  و 
 دکتر سید محمود مسیحا هاشمی، با اشاره به تغییر فرآیندهای 
صدور پروانه فعالیت در جهت رفع موانع، تسریع صدور مجوز 
ها با رویکرد نظارت پسینی با رعایت الزامات آزمایشگاه مرجع 
تمرکز  کرد:  اظهار  احکام،  صدور  و  تخلفات  به  رسیدگی  و 
خصوصی،  بخش  ظرفیت  از  استفاده  و  سپاری  برون  بر  بیشتر 
بازنگری شرایط و مقررات فعالیت و نظارت بر آزمایشگاه های 

تابعه در جهت سبک سازی فرایندها به همراه 
اصلی  محورهای  از  نتایج،  کیفیت  تضمین 

نامه است. تغییرات آیین 
از  نامه  آیین  این  بازنگری  در  افزود:  وی   
معاونت  های  آزمایشگاه  مدیران  کلیه  نظرات 
نظارت  ادارات  کل  مدیران  دارو،  و  غذا  های 
و  فنی  کمیته  اعضای  و  دارو  و  غذا  سازمان 
جمعی ازمدیران و متخصصین اداره کل آزمایشگاه های مرجع 
بهره گرفته شده است. کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی 
 به گفته وی آیین نامه جدید بعد از اعمال نظرات کارشناسان 
حقوقی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، به توشیح مقام 

عالی وزارت رسیده و ابالغ شد.
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علوم  دانشگاه  استاد  اللهی  عین  بهرام  دکتر  جمهور،  رییس 
پزشکی شهید بهشتی را به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی به مجلس شورای اسالمی معرفی کرد.

  به گزارش وبدا دکتر بهرام عین اللهی متولد ۱۳۳۷ شهرستان 
استاد  قرنیه و  سراب، متخصص چشم پزشکی، فوق تخصص 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.
گسترش  شورای  دبیر  بهداشت،  وزارت  آموزشی  معاونت 
آموزشی  معاونت  ارزیابی  و  نظارت  دفتر  رئیس  دانشگاه ها، 
چشم  تحقیقات  مرکز  عالی  شورای  عضو  بهداشت،  وزارت 
پزشکی  آموزش  بین المللی  سازمان  مشاور  کشور،  پزشکی 
تاکنون،   ۱۳۸۸ سال  از  پزشکی  چشم   قطب  ریاست   اروپا، 
ریاست مرکز آموزشی پژوهشی درمانی شهید دکتر لبافی نژاد 
هیات  پزشکی، عضویت در  فرهنگستان علوم  پیوسته  و عضو 
و  طب  بینا،  پزشکی  چشم  پژوهشی  علمی  مجالت  تحریریه 

است. وی  اجرایی  و  علمی  سوابق  از جمله  کوثر  و  تزکیه 

وزارت  نیاز  اعالم  به  توجه  با 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به انواع تست های تشخیصی بیماری 
کرونا از ابتدای پاندمی کرونا، هیات 
به  اقدام  ارزی،   امنای صرفه جویی 
تشخیصی  کیت های  رایگان  توزیع 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  برای 
این  که  است  کرده  کشور  سراسر 

روند در پیک پنجم کرونا نیز ادامه داشته است به طوری که 
بطور متوسط در روز  حدود ۱۵۰ هزار کیت در کشور توزیع 

است. شده 
زودهنگام  تشخیص  صورت  در  گزارش،  این  براساس   
و  کووید۱9  به  ابتال  موارد  درمان  و  شناسایی  امکان  بیماری، 
موارد  میزان  کاهش  آن  تبع  و  ویروس  انتقال  چرخه  کاهش 
در  کیت ها  این  تامین  لذا   داشت.  خواهد  وجود  بستری، 
است. اهمیت  حائز  بسیار  کرونا  بیماری  با  مقابله  و  مدیریت 
از  بیماران،  معالجه  در  ارزی  جویی  صرفه  امنای  هیات   
و  تامین  خریداری،  به  اقدام  کرونا  بیماری  گیری  همه  ابتدای 

به  کرونا  تشخیص  کیت های  توزیع 
برای  عبارتی  به  و  کرده  کشور  سراسر 
کیت های  پزشکی  علوم  دانشگاه   ۶۴
این میزان  ارسال کرده که  نیاز را  مورد 
 ۱۵۰ حدود  روزانه  به   جاری  سال  در 

است.  رسیده  کیت  هزار 
امنای  هیات  گذشته  هفته  دو  طی   
بیماران  معالجه  در  ارزی  جویی  صرفه 
برای  کیت  هزار   ۵۲9 و  میلیون  یک  از  بیش  توزیع  به  اقدام 
۳۱ استان در سراسر کشور کرده است که این اقدام در روند 
تشخیصی  بیماران مبتال به کرونا بسیار حائز اهمیت محسوب 

شود. می 
نیز  تاکنون   ۱۴۰۰ سال  ابتدای  از  است،   گفتنی   
حدود ۱۴ میلیون کیت کرونا شامل کیت تشخیص مولکولی، 
هیات  توسط  کرونا  سریع  تشخیص  کیت  و  استخراج  کیت 
امنای صرفه جویی ارزی برای مراکز درمانی دولتی ارسال شده 

است.

 توزیع روزانه ۱۵۰ هزار کیت تشخیصی کرونا به دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی

دکتر بهرام عین اللهی به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی به مجلس معرفی شد
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به  مبتال  بیماران  بیمارستان سیار احسان ویژه پذیرش و درمان 
کووید ۱9 در شهرستان حاشیه ای بهارستان تهران مستقر شده است.

این مرکز سیار شامل ۲ چادر بیمارستانی با ظرفیت ۲۰ تخت بستری 
و قابلیت ۴۰۰ نفر درمان روزانه رمدسیورتراپی برای یاری به بیمارستان 

امام حسین )ع( شهرستان بهارستان اعزام و مستقر شده است.
سعید سلیمانی مدیر عامل بنیاد احسان گفت که پیش از این 
بیمارستان صحرایی احسان در کنار بیمارستان میالد استقرار یافته 
و تاکنون برای هشت هزار نفر خدمات درمانی انجام داده است.
کرونایی  بیمارستان های  در  سیار  بیمارستان  این  افزود:  وی 
هزار  سه  و  است  بوده  مشغول  درمانی  انجام خدمات  به  تهران 
بوعلی ۱۶ هزار  بیمارستان  درمان سرپایی و رمدسیورتراپی در 
رمدسیورتراپی در بیمارستان مسیح دانشوری و ۸۰۰ بستری کامل 

در بیمارستان امام حسین )ع( تهران است.

بنابر اعالم روابط عمومی بنیاد احسان وابسته به ستاد اجرایی 
فرمان امام خمینی از ابتدای شیوع سویه دلتای ویروس کرونا  
احسان  سیار  بیمارستان  بلوچستان،  و  سیستان  استان  ویژه  به 
با  بیمار   ۷۰۰ و  هزار  یک  تاکنون  و  شده  مستقر  زاهدان  در 

شده اند. درمان  سرپایی  و  رمدسیورتراپی 

رییس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: مهمترین ویژگی ویروس دلتا 
پروتکل های  باید  مردم  رو،  این  از  است؛   آن  زیاد  بودن  مسری 
بهداشتی را به دقت رعایت کنند و مراقبت های الزم را به عمل آورند.
این  افزود:  خصوص  این  در  بتازگی  نیا  یادگاری  داود 
ویروس بیش از ۶۰ درصد از ویروس انگلیسی و ۲۲۰ درصد 

عبارتی  به  یا  تر  مسری  چین  ووهان  ویروس  سوش  به  نسبت 
است. تر  کننده  آلوده 

وی اظهار داشت: در هر ترشحات تنفسی افراد مبتال، میزان 
بیشتر است که این موضوع نشان می دهد  برابر  ویروس هزار 

دلتا فوق العاده مسری است.
این متخصص عفونی ادامه داد: همه این موارد نشان می دهد 
و  گرفت  جدی  را  آن  باید  و  ندارد  شوخی  کسی  با  دلتا  که 

پروتکل های بهداشتی را به دقت رعایت کرد.
وی تصریح کرد: دلتا در اکثر کشورهای دنیا، ویروس غالب 
به  ابتال  علل  شایعترین  ویروس  این  هم  ما  کشور  در  و  است 

است. بیماری کرونا 
پیدا  انتقال  سریع  ویروس  این  افزود:  عفونی  متخصص  این 
می کند و تجربیات عینی نشان می دهد در صورت ابتال یکی 
فراوان  احتمال  به  بقیه هم  این ویروس،  به  اعضای خانواده  از 
و  است  مبتال  فرد  تا مشخص شود  عبارتی  به  مبتال می شوند، 
منتقل  خانواده  اعضای  سایر  به  ویروس  کند،  قرنطینه  را  خود 

شد. خواهد 

رویدادها و گزارش ها

رییس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری:

سویه دلتا ویروس کرونا بسیار مسری است

استقرار بیمارستان سیار ویژه کرونا در شهرستان بهارستان تهران
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کمیته  عضو  ناجی  علیرضا  سید  دکتر 
علمی کووید۱9 با بیان این مطلب، اظهار 
یک  وارد  دلتا  واریانت  وقتی  داشت:  
جمعیت می شود، در افرادی که واکسینه 
زیادی  چرخش  تواند  می  اند،  نشده 
اکثر  که  شود  می  مشاهده  و  باشد  داشته 
صورت  به  ها،  بیمارستان  در  ها  بستری 

خانوادگی است. نکته نگران کننده این است که میزان شکست 
ایمنی بدن این جهش در افرادی که واکسینه شده و ایمنی دارند، 
بیشتر از واریانت های دیگر ویروس است. بگونه ای که شکست 
این  در  اما  قبلی حدود ۵/9 درصد  بدن در جهش های  ایمنی 

است.  ۱9درصد  حدود  واریانت 
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی خاطرنشان کرد: جوامعی که واکسیناسیون باالیی 
دارند، واریانت دلتا در فرم شدید بیماری کووید۱9 و مرگ و میر 
ناشی از آن، تاثیر چندانی نداشته اما با توجه به روندی که تغییر 
گردش  جلوی  باید  چون  هستیم.  نگران  دارند،  ها  ویروس 
قانون  باید  با کرونا،  مبارزه  ویروس در جوامع گرفته شود. در 
اما سیاست های خیلی از کشورها،  ویروس را در نظر بگیریم 
نادیده گرفتن قانون ویروس در مبارزه با آن است و واریانت ها 

به همین دلیل، ایجاد می شود.

واکسن ها در برابر واریانت دلتا 
اثربخش هستند

به  توجه  با  ها  واکسن  االن  تا  افزود:  وی   
درصد کفایت و قدرتی که دارند، تا حدودی 
این  اما  اثربخش هستند  برابر واریانت دلتا  در 
یک واقعیت است که تمام واکسن ها نسبت به 
واریانت دلتا، کاهش کفایت و قدرت را دارند. 
اوایل که واکسن های کووید۱9 برای مقابله با ویروس ووهان 
تولید شد همیشه این بحث بود که هدف واکسن ها، جلوگیری 
ها  ها و جهش  واریانت  وقتی  اما  است  دار  بیماری عالمت  از 
ایجاد شدند، به این سمت رفتیم که واکسن ها از بیماری شدید، 
بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه و مرگ و میر بیماران، 

جلوگیری می کنند. 
بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  شناسی  ویروس  استاد 
تصریح کرد: با توجه به تفاوت های ژنتیکی، نوع واکسن های 
مختلف که در جوامع مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین 
برابر  در  ها  واکسن  است  ممکن  ای،  زمینه  بیماری های 
واریانت ها و جهش های ویروس، کارایی بسیار باالیی نداشته 
باشند و حتی ممکن است که تعداد و درصد اندکی از افرادی 
که دو ُدز واکسن نیز دریافت کرده اند، به فرم شدید بیماری 

دچار شوند و یا از بین بروند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

منعی برای واردات واکسن های مورد تایید وجود ندارد
واردات  برای  منعی  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
انواع واکسن کرونا مورد تایید WHO یا سازمان غذا و دارو 

ندارد. و  نداشته  وجود 
در  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی  جهانپور  کیانوش  دکتر   
توئیتر نوشت: منعی برای واردات انواع واکسن کرونا مورد تایید 
WHO یا سازمان غذا و دارو از جمله آسترزنکا، مادرنا و فایزر و 

... )غیر از تولیدی آمریکا و بریتانیا( وجود نداشته و ندارد.
وی ادامه داد: در مورد آسترزنکا این امر محقق شده و در 
منابع  از  برای خرید  نیز کماکان تالش  ها  مورد سایر واکسن 

دارد. ادامه  تایید  مورد 

عضو کمیته علمی کووید۱9:

واریانت دلتا بیشترین قدرت سرایت را در بین جهش ها دارد
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رویدادها و گزارش ها

داروسازی  شرکت  رییس 
شرکت  این  گفت:  آسترازنکا 
هیچ  نمی تواند  همیشه  برای 
سودی دریافت نکند و به زودی 
خواستار  که  کشورهایی  از 
هزینه  هستند  کرونا  واکسن 

کند. می  دریافت  بیشتری 
گروه  شنبه  روز  گزارش  به 
از  ایرنا  آموزش  و  دانشگاه 
رییس  میل،  دیلی  روزنامه 
آسترازنکا  شرکت  اجرایی 
غول  این  که  کرد  اعتراف 
همیشه  برای  تواند  نمی  دارویی 

نبرد. سودی  هیچ  خود  کرونای  ویروس  واکسن  از 
میلیارد  این یک  از  پیش  که  داروسازی  غول  این شرکت 
داده  تحویل  به سراسر جهان  را  از واکسن کرونای خود  دز 
است به زودی از کشورهایی که خواستار این واکسن هستند، 

هزینه دریافت می کند.
اعالم  هنوز  آسترازنکا  داروسازی  شرکت  حال  این  با 
واکسن کووید-  از  را  زمانی سود خود  است که چه  نکرده 

گرفت. خواهد   ۱9
فایننشال  به  آسترازنکا  اجرایی  مدیر  سوریوت  پاسکال 
تایمز گفت: ما نمی توانیم برای همیشه سود نبریم ، اما هرگز 
قیمت  قطعاً  ما  داشت.  نخواهیم  را  کالن  سود  کسب  قصد 
ثروت  به  بسته  که  داشت  خواهیم  ای  صرفه  به  مقرون  های 
کشورهای مختلف قیمت گذاری را در سطوح مختلف تنظیم 

کنیم. می 
شرکت  دیروز  که  شد  منتشر  آن  از  پس  وی  اظهارات 
داروسازی رقیبش »فایزر«  فاش کرد که  انتظار دارد فروش 
 ۲۳.9( میلیارد دالر   ۳۳.۵ به  این شرکت  واکسن کووید-۱9 

برسد. جاری  سال  در  پوند(  میلیارد 
پیش بینی این شرکت نشان می دهد که شرکت آسترازنکا 
می  چقدر  داشت،  قرار  ای  مشابه  مسیر  در  که  صورتی  در 

آورد. بدست  پول  کرونای خود  واکسن  از  توانست 

شرکت آسترازنکا همچنین از گزارش مالی خود برای نیمه 
اول سال ۲۰۲۱ رونمایی کرد.   این شرکت تنها 9۰۰ میلیون 
دالر )۶۴۴ میلیون پوند( فقط از واکسن کرونای خود فروش 

داشته است.
را  خود  کرونای  واکسن  شرکت  این  که  آنجایی  از  اما 
تنها با هزینه حدود ۳ دالر برای هر دز به فروش رساند، هیچ 

نبرد. فروش  این  از  سودی 
خود  کرونای  واکسن  فروش  با  فایزر  شرکت  مقایسه  در 
که هزینه باالتری داشت، ۷.۸ میلیارد دالر )۵.۶ میلیارد پوند( 
با  را  خود  سود  آمریکایی   شرکت  این  کرد.  کسب  درآمد 

کند. می  تقسیم  »بایون تک«  آلمانی خود   شریک 
دوز  تزریق  مورد  در  بالینی  مطالعات  اکنون  فایزر  شرکت 
سوم احتمالی واکسن کووید خود را به عنوان تقویت کننده 
آغاز کرده است. تزریق چنین تقویت کننده هایی می تواند 
به عنوان یک جریان درآمد »با دوام«  برای این شرکت باشد.
مقامات بهداشتی آمریکا تاکنون از تزریق دوز سوم واکسن 
کرونا برای جمعیت وسیع حمایت نکرده اند، اما مقامات در 
نیاز به تزریق دوز سوم و تقویتی واکسن کرونا  حال بررسی 

در افراد با نقص ایمنی هستند.

آسترازنکا به زودی واکسن کرونای خود را گران می کند
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براساس اعالم سازمان غذا و دارو، تمام محموله های پانسمان 
تامین شده بیمارانEB در انبارهای وزارت بهداشت موجود است 
به تناسب  نیاز  بهینه توزیع، پانسمان مورد  و به منظور مدیریت 

تعداد بیماران به صورت ماهانه تحویل خانه EB می شود.
بیماران  پانسمان  تولیدکننده  سوئدی  شرکت  امتناع  به  نظر 
بیماران  و  مردم  علیه  ظالمانه  تحریم های  اعمال  دلیل  به   EB
ایرانی، علیرغم تمام محدودیت ها در تامین این نوع پانسمان ها، 
با تالش وزارت بهداشت یک محموله شامل ۱۲ قلم پانسمان 
وزارت  تحویل  فروردین99  در  یونیسف  سازمان  همکاری  با 

ارزی( شد. امنا صرفه جویی  )انبار هیات  بهداشت 
سازمان  اهدایی  محموله  های  پانسمان  تمامی  اساس  براین   
توزیع  منظور  به  و  شد  ارزی  امنای  هیات  انبار  وارد  یونیسف 
نیاز  میزان  اساس  بر  پزشکی  تجهیزات  کل  اداره  مناسب، 
درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  توسط  اعالمی  بیماران  ماهانه 
به  توزیع  حواله  صدور  به  اقدام  درمان،  معاونت  های  بیماری 
هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران کرده و طبق 
حواله های صادره به مدت ۴ ماه مستقیما تحویل خانهEB شد. 
مراحل  بیماران در  نیاز  پانسمان های مورد  مقرر شد  همچنین 
طریق  از  بیماران  نیاز  با  متناسب  و  روال گذشته  مطابق  بعدی 

شود. تحویل   EBخانه به  ایران  دانشگاه 

 باتوجه به اینکه عرضه  این کاالی پزشکی اساسی به صورت 
لذا   باشد  برای مصرف کنندگان رایگان می  تامین و  یارانه ای 
باید با مدیریت صحیح و دقیق توزیع شود تا ضمن پیشگیری 
مبتال  بیماران  به سهولت در دسترس  استفاده  از هر گونه سوء 
قرار گیرد و این عزیزان در دسترسی دچار مشکل نشوند، لذا 
پانسمان ها به اندازه نیاز ماهانه توسط مرکز مدیریت بیماریهای 
معاونت درمان اعالم و حواله آن از سوی اداره کل تجهیزات 
به  را  پانسمان  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  صادر  پزشکی 

تناسب نیاز بیماران در اختیار خانهEB قرار می دهد.
 دراین راستا تا تیرماه سال جاری 9۷۵۳۶ عدد پانسمان تحویل 
خانهEB شده است، براین اساس تمام اطالعات پانسمان های 
به خانهEB ثبت  انبارها و تعداد تحویلی  وارد شده، موجودی 
شده و به طور شفاف قابل رصد و پایش است؛ بنابراین موضوع 
منطقی هم  و  نداشته  هیچ وجه صحت  به  پانسمان ها  مفقودی 
ها  خانواده  نگرانی  باعث  تنها  موضوع  این  طرح  و  باشد  نمی 

خواهد شد.
 همچنین تامین پانسمان مورد نیاز بیماران EB تا پایان امسال 
نیاز  مورد  پانسمان  از ۱۲قلم  و در حال حاضر  پیش بینی شده 
بیماران، موجودی تعدادی به مدت بیش از یک سال و معدودی 
از انواع آن به مدت ۶ ماه تامین شده است که برنامه ریزی برای 
اداره کل تجهیزات  فراخوان توسط  به صورت  نیز  تامین آنها 

پزشکی در حال انجام است.
 لذا هیچ مشکلی در تامین این پانسمان ها وجود نداشته و به 
خانواده های محترم بیماران پروانه ای این اطمینان را می دهد که 

هیچ دغدغه نسبت به تامین پانسمان نداشته باشند.
نگرانی  موجب  که  مستند  غیر  ادعاهای  است  ذکر  شایان   
خانواده های بیماران در تامین دارو و ملزومات شود، مصداق 
تشویش اذهان عمومی بوده و از سوی وزارت بهداشت قابل 

است. حقوقی  پیگیری 

براساس اعالم سازمان غذا و دارو؛

محموله پانسمان بیماران EB در انبارهای وزارت بهداشت موجود است

رویدادها و گزارش ها
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