
سخنگوی کمیته اطالع رسانی ستاد مقابله با کرونا 
در وزارت بهداشت در خصوص ممنوع شدن 
تجویز داروی »تامیفلو« برای بیماران کرونا، 

توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش سپید به نقل از مهر، در حالی که معاون 
درمان وزارت بهداشت با ابالغ دستورالعملی 
علوم  دانشکده های  و  دانشگاه ها  رؤسای  به 
پزشکی کشور خواستار ممنوع شدن تجویز 
داروی »تامیفلو« برای بیماران مبتال به کرونا 
شده است، سرپرست جمعیت هالل احمر از 
واردات دو میلیون کپسول تامیفلو خبر داده 
است. چنین تصمیم گیری هایی در دو دستگاه 
دولتی و عمومی، این ابهام را به همراه داشته 
که چرا همان زمان که تجویز این دارو برای 
بیماران مبتال به کرونا از سوی وزارت بهداشت 
ممنوع می شود، سرپرست جمعیت هالل  احمر 

از واردات دو میلیون کپسول تامیفلو برای توزیع 
در داخل کشور خبر می دهد. کیانوش جهانپور، 
سخنگوی کمیته اطالع رسانی ستاد مقابله با کرونا 
در وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه چرا این دو خبر در یک بازه زمانی اعالم 
می شود، گفت: »درست که وزارت بهداشت، 
تجویز این دارو را برای بیماران مبتال به کرونا 
ممنوع اعالم کرد، اما این مسئله دلیلی بر ممنوع 
شدن واردات این دارو نیست.« وی با عنوان این 
مطلب که سفارش این داروها مربوط به گذشته 
بوده و یک شبه تصمیم به واردات گرفته نشده 
است، افزود: »قطعاً واردات این دارو مورد نیاز 
خواهد بود، چراکه تاریخ مصرف این داروها دو 
سال بوده و برای سال آینده که دوباره شاهد موارد 
ابتالء به آنفلوانزا خواهیم بود، استفاده می شود.« 
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 

بهداشت گفت: »آنچه مسلم است تامیفلو برای 
بیماری کرونا تأثیری ندارد و از پروتکل دارویی 
این بیماری حذف شده است.« در همین حال، 
قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت 
در نامه ای به رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی کشور دستور داد که داروی تامیفلو 
از لیست داروهای تجویزی بیماری کرونا حذف 
شود. بر اساس آنچه که معاون درمان وزارت 
بهداشت به آن استناد کرده است، شواهد علمی 
و اثبات شده است که نشان می دهد مصرف 
»اوسلتامی ویر« بر اساس راهنمای بالینی آنفلوانزا 
صرفاً در خدمات درمان بستری و سرپایی این 
بیماری قابل تجویز است؛ لذا با توجه به روند 
کاهش موارد ابتالء به آنفلوانزا در حال حاضر 
مصرف این دارو در سایر موارد اندیکاسیونی 

نداشته و مجاز نیست.

نخستین محموله ماسک از چین وارد کشور شد و این واردات 
تا روز جمعه ادامه دارد.

به گزارش سپید، طبق آنچه گمرک جمهوری اسالمی اعالم کرده است 
 N95  این محموله شامل دو میلیون ماسک سه الیه، سه میلیون ماسک
و ۱۰ هزار تب سنج و دو میلیون گان محافظ پزشکی است. دبیر شورای 
اطالع رسانی گمرک با بیان اینکه صبح دیروز اولین محموله تجاری 
ملزومات مقابله با کرونا وارد کشور شده  است، گفت: »این محموله 
تجاری در سه مرحله از امروز تا جمعه با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان 
از چین به کشور وارد می شود.« سیدروح اهلل لطیفی درباره محموله های 

تجاری ثبت سفارش شده برای مقابله با کرونا نیز گفت: »تا کنون برای 
واردات ۸۰ میلیون ماسک از سوی تجار ثبت سفارش شده است که 
از ابتدای سال جدید عملیات تجاری و واردات آن انجام می شود.« به 
گفته وی، با هماهنگی های صورت گرفته این کاالها به صورت حمل 
یکسره با کمترین توقف در گمرکات و کنترل های وزارت بهداشت 
وارد کشور می شود؛ همچنین بر اساس آنچه به گمرک ابالغ شده، 
مقرر شده کاالهای مورد نیاز ۲۰ واحد تولیدکننده ماسک در کشور 
بدون نوبت و در اسرع وقت، تشریفات گمرکی شان انجام و از گمرک 
ترخیص شوند. با توجه به تأکید بر هماهنگی و همکاری کلیه دستگاه ها 

و سازمان های مرتبط به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا و 
فراهم کردن امکان تولید ماسک تنفسی توسط واحدهای تولیدی با 
حداکثر ظرفیت برای تأمین نیاز سیستم درمانی کشور، به گمرکات ابالغ 
شده که ضمن احراز مالکیت کاالهای وارده توسط ۲۰ مرکز تولیدی 
که اسامی آن به گمرک ابالغ شده، مواد اولیه و قطعات و ماشین آالت 
خط تولید به صورت خارج از نوبت و ترخیص با حداقل اسناد و بدون 
هیچگونه ایستایی و مشکل انجام شود؛ همچنین مقرر شده در صورت 
راه اندازی واحدهای جدید یا تغییر در خطوط فعلی تولید ماسک 

تنفسی، فهرست تکمیلی واحدهای تولیدکننده مجددا ارسال شود.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
خواستار  تهران  شهردار  به  نامه ای  طی  تهران 
ممنوعیت فروش ماهی قرمز ویژه عید نوروز در 

سطح شهر تهران شد.
به گزارش سپید به نقل از  روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی شهیدبهشتی، علیرضا زالی در این 
نامه با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با سازمان 
رفتار  »هنوز  کرد:  خاطرنشان  کشور،  دامپزشکی 
بیولوژیکی ویروس کرونا شناخته شده نیست و 
احتماال این بیماری بین انسان و حیوانات مشترک 
تلقی می شود.« فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا 
در کالنشهر تهران با توجه به بحران پیش آمده و 
به منظور پیشگیری و کنترل شیوع بیماری کرونا 
ویروس پیشنهاد کرد  فروش ماهی قرمز ویژه عید 

نوروز در سطح شهر تهران ممنوع شود.

چرا تجویز داروی آنفلوانزا برای درمان کرونا ممنوع شد؟

گمرک اعالم کرد؛

واردات ۵ میلیون ماسک از چین، ثبت سفارش واردات ۸۰ میلیون دیگر

درخواست زالی از حناچی 
برای ممنوعیت فروش ماهی قرمز

شماره 8۱6۱7 ۲۸ اسفند ۱39۸

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران :

تهرانیهاهنوزکروناراجدینگرفتهاند
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران 
با بیان این که متاسفانه تهرانی ها هنوز کرونا را 
جدی نگرفته اند، گفت: »کرونا یک بیماری مهلک 

و بسیار جدی است.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی با اشاره به وضعیت 
کرونا در تهران گفت: »به نظر من رسانه ها به 
اندازه کافی در زمینه کرونا به شکل های مختلفی 
اطالع رسانی کرده اند و هشدارهای گروه پزشکی 
به آحاد مردم منتقل شده است اما هنوز مردم به 
اندازه کافی شرایط را جدی نگرفته و حساسیت 

بسیار مهم این بیماری را درک نکرده اند.«
وی با بیان این که کرونا یک بیماری مهلک و 
بسیار جدی است، گفت: »هیچ کس از این ویروس 
مصون نیست و نمی توان هیچ تضمینی داد که اگر 
هر فردی امروز به این بیماری مبتال شد، عالمت دار 

باشد، بلکه ممکن است بی عالمت باشد.«
زالی تاکید کرد: »یادمان باشد اگر امروز به ویروس 
مبتال شویم، ممکن است آن را به فردی در خانواده 
یا پدر و مادر سالخورده منتقل کنیم که در آنها 

شدت بیماری بیشتر خواهد بود.«

وی همچنین گفت: »نظرسنجی ما و آن چه در 
سطح شهر می بینیم، نشان می دهد که متاسفانه 
کماکان فعالیت ها جاری است و شب عید امسال 
با سال گذشته هیچ تفاوتی ندارد. در حالی که 

باید توجه کرد که امسال عید متفاوتی داریم.«
زالی با اشاره به صف های تشکیل شده برای خرید 
آجیل و ...  از سوی مردم گفت: »باید توجه کرد 
که مردمی که در موارد غیر ضروری بیرون رفته 

و در صف های خرید آجیل و ... قرار می گیرند، 
خودشان را در مهلکه خطر و مرگ قرار می دهند. 
این شهامت نیست؛ بلکه به استقبال مرگ رفتن 
است. ما در جامعه با هر اشتباه می توانیم قربانی 
باشیم و تضمینی نیست که ما  ویروس کرونا 
و  حیات  بحث  بنابراین  نباشیم.  بعدی  قربانی 

جان است و شوخی ندارد.«
از همه شهروندان  تاکید کرد: »خواهشم  وی 
این است که توجه کنند. آمار روزانه در تهران 
که  می دهد  نشان  این  و  است  افزایش  به  رو 
مردم در تهران توجه الزم را نداشته اند. هر 
روز آمارها و تعداد بستری ها رو به افزایش 
اختراعی  تصور  شهر  داخل  در  مردم  است. 
از کرونا دارند و تصویر بیمارستان های ما را 
ندارند. در حالی که اگر حجم بیماران بستری 
در بیمارستان ها را ببینند و بیماران بدحال را 
می شوند.  ماجرا  عمق  متوجه  کنند،  مشاهده 
آگهی های  خودمان  اطراف  در  حال  عین  در 
ترحیم را شاهدیم این نشان می دهد که مساله 

جدی است.«

خبـر


