
رئیس سازمان غذا و دارو:
کمبود شیرهای خشک متابولیک به زودی برطرف می شود 

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »تمام تالش خود را به 
کار گرفتیم تا با استفاده از سیستم حمل و نقل زمینی و 
دریایی شیر خشک های مورد نیاز را تامین کنیم و به زودی 

این کمبودهای جزئی برطرف می شود.« 
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با 
فارس درباره وضعیت تامین شیرخشک های متابولیک 
اظهار داشت: »درحال حاضر کمبود نگران کننده ای در زمینه شیرهای خشک متابولیک وجود ندارد، 
هرچند تحریم ها اثرات منفی زیادی در این خصوص داشت و ما را با مشکالت تامین شیرخشک 

مواجه کرده بود و از سوی دیگر شیوع کرونا باعث شد تا در زمنیه انتقال این محصوالت به کشور 
با چالش هایی مواجه شویم.« وی اظهار داشت: »تمام تالش خود را به کار گرفتیم تا با استفاده 
از سیستم حمل و نقل زمینی و دریایی شیر خشک های مورد نیاز را تامین کنیم و به زودی این 
کمبودهای جزئی برطرف می شود.« وی با بیان اینکه تنها سه درصد از داروهای مورد نیاز کشور 
وارد می شود گفت: » بخش عمده این داروها نیز داروهای مورد نیاز بیماران خاص است. به دلیل 
کم بودن تعداد بیماران از بعد توجیه اقتصادی تولید مشکالتی وجود ندارد و معموال دو الی سه 
شرکت دارویی در دنیا این داروها را تامین می کند؛ به طور مثال دشمن تمام تالش خود را به کار 
گرفت تا با تحریم پانسمان بیماران پروانه ای برای ما مشکل ایجاد کند.«  معاون وزیر بهداشت 
افزود: »متاسفانه دشمن تالش می کند چه از راه فشار و چه از طریق مذاکره شرکت های داروسازی 
را وادار کند که به ما دارو نفروشند اما علی رغم این فشارها بیماران ما آسیب جدی ندیدند و توان 

داخل ما در داخل کشور نشان داد که می توانیم موانع را از سر راه برداریم.«

غذا و دارو

دبیر ستاد استانی مقابله با کرونا در استان 
بوشهر گفت: »به دلیل روند صعودی شیوع 
ویروس کووید 19 در این استان و ضرورت 
اعمال برخی محدودیت ها با موافقت ستاد 
ملی کرونا، محدودیت های جدید در این 
زمینه از فردا ) پنجشنبه 12 تیرماه( به مدت 

یک هفته اعمال می شود.«
به گزارش سپید، سعید کشمیری در گفت 
و گو با ایرنا افزود: »براین اساس بازارهای 
سرپوشیده در شهرهای قرمز  این استان 
شامل بوشهر، کنگان، دشتستان و گناوه 
تعطیل می شود.« وی بیان کرد: »همچنین 
5۰ درصد کارکنان در دستگاه های اجرایی 

خود حاضر و مابقی باید دورکاری انجام دهند و 
خطوط اتوبوس رانی نیز تعطیل است.«

کشمیری اضافه کرد: »افزون بر این همه مقررات و 
دستورالعمل های فرمانداران در زمینه اعمال برخی 
محدودیت ها از جمله جلوگیری از برگزاری مراسم 
عروسی در تاالرها و باغ ها، ختم و تعطیلی پارک ها 

و ساحل نیز در همه شهرها همچنان ادامه دارد.«
وی در باره مرگ و میر ناشی از کرونا در استان 
بوشهر گفت: »شب گذشته یک فرد 4۰ ساله بدون 
داشتن هیچ بیماری زمینه ای به دلیل ابتال به بیماری 

کرونا با وجود سن کم فوت شد.«
کشمیری اظهار داشت: »مرگ و میرهایی از این قبیل 
که در این مدت در استان بوشهر هم کم نبوده است، 
نشان می دهد، هیچ گروه سنی از ابتال به ویروس 

کووید 19 در امان نیست و این ویروس برای هر 
کسی در هر رده سنی می تواند خطرناک باشد.« 

دبیر ستاد استانی مقابله با کرونا در استان بوشهر 
گفت: »آمارها نشان می دهد بیماری کرونا شوخی 
بردار نیست و مردم باید آن را جدی بگیرند چرا که 
افزون بر افراد دارای بیماری های زمینه ای، سالمندان 
و زنان باردار حتی کسانی نیز که در هیچ کدام از 
این گروه ها قرار ندارند ممکن است به این بیماری 

گرفتار و جان آنها به خطر بیافتد.«
وی ادامه داد: »براساس آخرین آمار ثبت شده در مورد 
مرگ و میرهای ناشی از ابتال به بیماری کرونا در 
زمان حاضر ۸5 نفر در استان بوشهر فوت شده اند.« 
در  جدید  بیمار  »همچنین ۶۳  گفت:  کشمیری 
بیمارستان ها بستری شده اند که براین اساس شمار 

کل بستری ها در مراکز درمانی استان بوشهر 
به 2۷۰ نفر می رسد.« رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر اضافه کرد: »از شمار بیماران 
بستری شده در بیمارستان های استان بوشهر به 
علت ویروس کرونا، 4۶ نفر در مراقبت های 
ویژه و از این شمار نیز 24 نفر به دستگاه 

ونتیالتور وصل هستند.«
وی ادامه داد: »به تازگی روزانه 5۰ تا ۶۰ 
نفر در بیمارستان های استان بوشهر بستری 
می شوند که این آمار بسیار باال است هرچند در 
زمان حاضر ورودی و خروجی بیمارستان ها 
در استان به یک اندازه است اما اگر ورودی 
بیش از خروجی شود با مشکل کمبود تخت 
روبرو خواهیم شد.« کشمیری اضافه کرد: »در این 
شرایط مردم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، 
استفاده از ماسک، حضور نیافتن در تجمع ها، بازار 
و میهمانی ها تالش کنند از میزان انتقال ویروس 
جلوگیری شود.« وی تاکیدکرد: »در این شرایط 
با خستگی مداوم کادر درمان از کار شبانه روزی 
در پنج ماه گذشته روبرو هستیم و مردم با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی میزان ابتال به بیماری را 
کاهش دهند و در شرایط کنونی تنها از این راه می توان 

به مدافعان جبهه سالمت کمک کرد.« 
دبیرستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر گفت: »مردم 
باید بدانند راه حل بیماری کرونا در بیمارستان ها 
و مراکز درمانی نیست بلکه در پیشگیری و مبتال 

نشدن است.«

محدودیت های جدید کرونایی در استان بوشهر اعمال می شود 

دولت

معاون کل وزارت بهداشت خبر داد
ابالغ محدودیت های کرونایی 

به ۱۱ استان

معاون کل وزارت بهداشت، از ابالغ اعمال 
محدودیت های کرونایی به استانداران 11 استان 

کشور خبر داد. 
به گزارش سپید، ایرج حریرچی گفت: »اقدامات 
محدودیتی برای مقابله با کرونا به استانداران 
استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، بوشهر، فارس، آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمان، 

تهران و البرز ابالغ شده است.« 

وی افزود: »با توجه به احتماالت شیوع بیشتر، 
برخی اقدامات با دستور رئیس جمهور اجرایی 
می شود.« حریرچی گفت: »عمده مشکالت ما 
مراسم جشن، ترحیم و دورهمی ها است و 
همین باعث شیوع بیشتر کرونا شده است.« وی 
افزود: »خوزستان یک سوم بستری ها و فوتی ها 
را به خود اختصاص می دهد و خواهش ما از 
مردم رعایت موارد بهداشتی است.« به گزارش 
مهر حریرچی گفت: »تنها با توصیه نمی شود، 

باید در مواردی اعمال قانون شود.«
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رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت 
عنوان کرد: »از ابتدای بحران کرونا پوشش واکسیناسیون در سطح 
کشور تقریبا 5 درصد کاهش پیدا کرده است که اگر دامنه این پوشش 
تقویت نگردد منجر به از دست دادن درصدی از دستاورد هایمان 
در حوزه واکسیناسیون خواهد شد.« به گزارش سپید، سید محسن  
زهرایی در سفر به سراوان ضمن تقدیر از خدمات همکاران بهداشت 
ودرمان در بحران کرونا اظهار داشت: »اطالع رسانی گسترده در 
سطح جامعه و بهره مندی از ابزارهایی مدیریتی و قابلیت های  سامانه 

سیب یکی از مهمترین راهکارهای پایش وضعیت واکسیناسیون 
است.« وی افزود: »همکاران ما باید دنبال جمعیت تحت پوشش 
جهت واکسینه نمودن باشند و در عین انجام واکسیناسیون حتما  

فعالیت ها را در سامانه سیب نیز ثبت نمایند.« 
محمد قره بگلو، مدیر شبکه بهداشت ودرمان سراوان نیز با بیان 
این نکته که  واکسیناسیون یکی از اولویت های مرکز بهداشت 
شهرستان سراوان است، اظهار داشت: »با وجود بیماری کرونا 
ویروس برنامه های واکسیناسیون در مراکز جامع سالمت و خانه های 

بهداشت با قوت در حال اجراست.« وی افزود: »برای مناطق مرزی 
و حاشیه شهر که جمعیت های مهاجر پذیری را در درون خود جای 

داده اند بسته های اجرایی خاصی را طراحی کرده ایم.« 
به گزارش وبدا مدیر شبکه بهداشت سراوان یادآور شد: »عدم 
مراجعه  مردم به مراکز  بهداشتي درماني، بخاطر ترس از بیماري 
کووید 19مقداري مارابامشکل مواجه کرده است که این موارد 
توسط بهورز یا مراقب سالمت پیگیري و درصورت عدم مراجعه، 

واکسیناسیون این افراد نیز بصورت اکتیو انجام خواهد گرفت.«

رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت در سراوان:

پوشش واکسیناسیون در بحران کرونا تقریبا ۵ درصد در کشور کاهش پیدا کرده است


