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رئیس سازمان غذا و دارو:
عرضه داروهای بیماران مبتال به کرونا در ۱۰ داروخانه تهران آغاز شد

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »طبق دستور مقام عالی 
وزارت، عرضه داروهای بیماران مبتال به کرونا در 1۰ 
داروخانه تهران آغاز شد، توصیه می کنیم شخص بیمار 
از مراجعه به داروخانه خودداری کرده و تنها همراه 

بیمار برای دریافت دارو به داروخانه ها مراجعه کند.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، محمدرضا شانه ساز 

با اشاره به اینکه عالوه بر مراکز بهداشتی و درمانی، 1۰ داروخانه دیگر، تحویل داروی نسخ 
بیماران مشکوک و مبتال به کرونا را بر عهده گرفته اند، اظهار کرد: »داروخانه های 29 فروردین، 
هالل احمر شهرری، هالل احمر جشنواره، هالل احمر طالقانی، دکتر علیزاده هشی اسالمشهر، 
سرپایی مدرس، شهید کاظمی، سوم خرداد، دکتر هوشمند ولیعصر و دکتر کریمی نژاد شهران 
با تحویل نسخ ثبت شده در قالب فرم های استاندارد داروی سرپایی، داروی بیماران مبتال به 

کرونا را عرضه می کنند.«
رئیس سازمان غذا و دارو در پایان با تاکید براینکه داروی بیماران صرفا با ارائه نسخه پزشکان 
متخصص و ثبت شده در سامانه تحویل می شود، گفت: »توصیه می کنیم شخص بیمار از مراجعه 

به داروخانه خودداری کرده و تنها همراه بیمار برای دریافت دارو به داروخانه ها مراجعه کند.«

خبــر

خبـر

دو تن از اساتید اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در واکنش به این 
ادعا که همه ویروس کرونا را خواهند گرفت و 
همچنین میزان مرگ و میر این بیماری، توضیحاتی 

ارائه دادند.
به گزارش سپید، اظهارات مهرناز اسدی، فوق 
تخصص ریه و دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران در برنامه تلویزیونی فرمول یک، با 
واکنش دو تن از اساتید رشته اپیدمیولوژی دانشکده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران مواجه شد.
اکبر فتوحی و مسعود یونسیان دو استاد اپیدمیولوژی 
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
در واکنش به این مطلب که همه گرفتار ویروس 
کرونا خواهند شد، عنوان داشته اند: »اینکه همه 
نظر  به  درستی  بگیرند حرف  را  ویروس  باید 
نمی رسد، کما اینکه برای سایر بیماری های عفونی 
و واگیر که در گذشته و قبل از پیدایش واکسن 
سالمت انسان ها را به مخاطره می انداخت نیز 

چنین استداللی پذیرفته نبود.
اوالً هر چقدر که نسبت بیشتری از مردم را در 
برابر آلودگی به این ویروس در این زمان محافظت 
کنیم، امید بیشتری به پیدا شدن واکسن و یا درمان 
اختصاصی برای آن در آینده وجود خواهد داشت. 
حتی بدون هیچ گونه اقدامی، ضرورت ندارد همه 
مردم مبتال شوند تا اپیدمی خاموش شود و در 
بدترین حالت، با توجه به رفتار ویروس کووید 
-19 به نظر می رسد آلودگی 6۰ تا 7۰ درصد مردم، 

 )herd immunity( منجر به ایجاد ایمنی جمعی
شود و اپیدمی را خاموش کند.

دقت شود بین آلودگی و ابتالء به فرم عالمت دار 
و باز بین ابتالء به فرم عالمت دار و فرم شدید 
بیماری اختالف وجود دارد. حداقل سه چهارم 
از موارد عفونت با این ویروس منجر به عالئمی 
در حد سرما خوردگی معمولی شده و خطر مرگ 

بسیار پایینی دارد.
اینکه حدود دو سوم جامعه باید آلوده شوند نیز 
به این معنی نیست که نباید با آن برخورد کرد. 
االن استراتژی توصیه شده برای کشورهایی مثل 
آرام کردن  ما که ویروس گسترده شده است، 
اپیدمی )mitigation( است تا هم فرصت به سیستم 
درمان بدهد، هم تلفات را کمتر کند و هم امید به 
دسترسی به روش های درمانی و در نهایت تولید 

واکسن را افزایش دهد.
نکته بعدی در خصوص صحبت های مهرناز 
اسدی فوق تخصص ریه، ذکر این نکته است 
که قرار نیست ما در مورد هر بیماری نوظهوری 
صرفاً با مشاهدات و مباحثات مان با همکاران 
به بهترین نتیجه برسیم و می توان مطالعه کرد و 
بر اساس بررسی متون، از تجربیات و دانش همه 
متخصصان دنیا استفاده کرد و به بهترین نتیجه رسید.
تعبیر مجری برنامه دال بر اینکه این بیماری درمان 
ندارد و همه خواهند مرد هم تعبیر درستی نیست و 
ایجاد نگرانی بی مورد در جامعه خواهد کرد. البته 
مرگ و میر آن نسبت به سایر بیماری های عفونی 

باال است و در مواردی که بیماری شدید آشکار 
می شود احتمال مرگ آن حدود ۴ درصد است.

موضوع بعدی مقایسه کشندگی این بیماری با 
آنفلوانزا است و اعالم اینکه این بیماری از آنفلوآنزا 
کشندگی کمتری دارد هم سخن درستی نیست. 
واقعیت این است که ویروس کووید -19 بیش از 
1۰ برابر آنفلوانزای فصلی )و بسته به ترکیب سنی 
جوامع و فراهم نبودن امکانات درمانی کافی تا ۴۰ 
برابر بیشتر از آنفلوانزای فصلی( کشندگی دارد.

خالصه کالم اینکه این اپیدمی بسیار مهم است 
و اثرات آن با توجه به درصدی از افراد جامعه 
از  بگیرند و درصدی  بیماری را  که می توانند 
ازجمله  درمانی  پیشرفته  خدمات  به  که  آنها 
می کنند  پیدا  نیاز  ویژه  بخش های  در  بستری 
در جامعه قابل توجه است. در عین حالی که 
درصد زیادی از افرادی که به این بیماری مبتال 
می شوند بی عالمت بوده و یا با عالئم خفیف 
شبیه به سرماخوردگی آن را تجربه می کنند، با 
توجه به اهمیت جان تک تک افراد جامعه و 
بیش از 1۰ برابر بودن خطر مرگ این بیماری 
در مقایسه با آنفلوانزای فصلی، نباید آن را دست 
کم گرفت. نه باید ترس بی جهت در مردم ایجاد 
داد و  آنها  به  بی جهت  آرامش  باید  نه  و  کرد 
بهتر است موضوعات به طور تخصصی توسط 
متخصصین مربوطه مورد بحث قرار گیرد و با 
بیان واقعیات، مردم را متناسب با خطر واقعی 

پیش رو آماده مراقبت از خود و جامعه کرد.

اظهارات دو استاد اپیدمیولوژی؛ 

از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی مرگ و میر کرونا ۱۰ برابر آنفلوانزای فصلی است
اعالم شد؛

سهمیه بندی و توزیع 
ماسک های پزشکی صرفا 

برای مراکز درمانی
رییس  و  وزیر  معاون  بخشنامه  پیرو 
سازمان غذا و دارو، برنامه سهمیه بندی 
پزشکی و صدور  ماسک های  توزیع  و 
و  تجهیزات  کل  اداره  سوی  از  حواله، 
مراکز  برای  صرفا  پزشکی،  ملزومات 

درمانی اعالم شد.

به گزارش سپید، اطالعیه اولویت تامین 
ماسک های پزشکی به شرح زیر است؛
بدینوسیله به اطالع می رساند، باعنایت 
به بخشنامه شماره 665/117533 مورخ 
22/12/1398 معاون محترم وزیر و رییس 
سازمان غذا و دارو و با توجه به اینکه قانونا 
کلیه واحدهای صنفی، توزیع کنندگان و 
شرکت های پخش دارویی و همچنین، 
داروخانه های شهری مجاز به توزیع و 
لذا  است؛  پزشکی  ماسک های  عرضه 
ماسک های  تامین  اولویت  به  توجه  با 
سراسر  درمانی  مراکز  برای  پزشکی 
پزشکی  تجهیزات  کل  اداره  کشور، 
توزیع  و  سهمیه بندی  برنامه  صرفا 
حواله  صدور  و  پزشکی  ماسک های 
اجرا  را  مذکور  درمانی  مراکز  برای 
نموده و از تاریخ ابالغ بخشنامه فوق 
و  دولتی  های  سازمان  و  نهادها  کلیه 
غیردولتی می توانند، نیازهای خود را از 
اصناف و سایر توزیع و عرضه کنندگان 
مجاز تامین  و تهیه نمایند. لذا توصیه 
مراجعه  و  مکاتبه  هرگونه  از  می گردد 
گردد.  پرهیز  اکیدا  خصوص  این  در 
همچنین شایان ذکر است عرضه کلیه 
دستکش های نایلونی و غیرپزشکی، قابل 

تامین از کلیه فروشگاه های کشوراست.


