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معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا: 

هفته آینده مشکل کمبود انسولین قلمی حل می شود 
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان با اشاره 
به کمبود »انسولین قلمی« برای بیماران دیابتی اعالم کرد: »در حال 
حاضر در کل کشور با کمبود انسولین قلمی مواجه هستیم و این 

فقط مختص استان همدان نیست.«
به گزارش سپید، ایرج خدادادی کهالن در گفت وگو با ایسنا درباره خبر 
کمبود دارو برای بیماران دیابتی توضیح داد: »فقط کمبود انسولین های 
قلمی را داریم و انسولین های رگوالر در بازار موجود است اما اغلب 
بیمارن تمایل دارند انسولین قلمی استفاده کنند چراکه استفاده از آن 

راحت تر است.«
وی ادامه داد: »انسولین های قلمی وارداتی هستند و توزیع آنها در کل 
کشور به علت مشکالت تحریم ها، انتقال ارز، جابه جایی دارو، حمل 
بار و ترابری از طریق پروازهای هوایی با مشکل مواجه شده است.«
خدادادی کهالن تصریح کرد: »وقتی دارو وارد کشور می شود، توزیع شده 
و سهمیه های استان ها داده می شود به طوریکه مقداری از سهمیه استان 
همدان هم هفته گذشته توزیع شد و هر هفته به همین منوال است.«
وی در رابطه با علت دیگر کمبود انسولین قلمی مضاف بر کمبود 
دارو توضیح داد: »بخشی دیگر از کمبود این نوع انسولین به این 
علت است که بیماران تمایل دارند مصرف یک ماهه خود را یکجا 
تهیه کنند به طوریکه اگر مقدار دارو کم باشد و برخی دیگر بخواهند 
مصرف یک ماهه خود را یکجا خریداری کنند، ما با مشکل اساسی 

مواجه می شویم.«
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان ادامه داد: 
»بیماران باید احتیاج حداقلی به داروی مورد نیاز خود را تهیه کنند تا 

بقیه نیز مشکلی برای دسترسی به دارو نداشته باشند.«
وی در رابطه با پیگیری حل این مشکل بیان کرد: »تالش وزارت 

بهداشت این است هر چه زودتر این کمبود رفع شود و با توجه به 
پیگیری هایی که مکرراً انجام می دهیم تالش برای توزیع همچنان 
ادامه دارد که با وعده داده شده به مرور و در هفته آینده سهمیه ها 

توزیع خواهد شد.«
خدادادی کهالن یادآور شد: »امیدواریم با توجه به اینکه یک کارخانه 
تولید انسولین قلمی در ایران یک ماه پیش راه اندازی شد، به مرور 
محصوالت آن در کشور عرضه و بتواند جایگزین انسولین های قلمی 

وارداتی شود یا بخشی از نیاز بازار را تأمین کند.«
وی با اعالم نظارت بر داروخانه های منتخب عرضه انسولین قلمی، 

توضیح داد: »تعداد بیماران برای ما مشخص است و با توجه به 
نظارت های ما بر داروخانه ها، امکان خروج دارو از چرخه قانونی 

در استان وجود ندارد.«
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان در 
پایان در رابطه با داروهای بیماران مبتال به کروناویروس نیز توضیح 
داد: »برای درمان این ویروس هیچ داروی مشخصی وجود ندارد و 
فقط پزشکان با توجه به عالئم بالینی بیمار داروهای عالمتی تجویز 
می کنند و خوشبختانه از ابتدای شیوع کروناویروس تاکنون هیچ 

کمبودی در این داروها نداشته ایم.«
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معاون درمان وزارت بهداشت در نشست ستاد استانی کرونا 
در استان بوشهر اظهار داشت: »امروز دنیا با ویروسی سروکار 
دارد که تاکنون هیچ درمان قطعی برای آن کشف نشده است.«

به گزارش سپید، قاسم جان بابایی گفت: »با توجه به حمایت و 
اعتماد دولت به شرکت های دانش بنیان جوان داخلی، وزارت 
بهداشت هزینه خرید دو هزار دستگاه ونتیالتور را تقبل کرده است.«
دستخوش  عرصه  این  در  تاکنون  »ایران  کرد:  تصریح  وی 
تصمیم گیری های غلط نشده و جزو کشورهای پیشرویی در 

زمینه تحقیقات مربوط به این بیماری است.«
جان بابایی ادامه داد: »تمام مطالعات و پیشرفت های پزشکی در 
خصوص کرونا جمع آوری و این باعث شده تصمیم گیری ها 

عجوالنه نباشد.«
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »در حال حاضر همه روش های 
مؤثر در کشور وجود دارد و داروی های احتمالی توصیه شده 
که روی این ویروس می تواند مؤثر باشد به جهت ساخت به 

شرکت های دارویی توصیه  خواهد شد.«
جان بابایی اضافه کرد: »با شرایط موجود، همه داروهای توصیه 
شده در درمان کرونا در استان یوشهر نیز وجود دارد. پالسما 
درمانی نیز یکی از روش های درمانی است که تالش می شود 

که این روش نیز در استان اجرا شود.«
وی با بیان اینکه حمایت تنفسی در درمان کرونا موثر است افزود: 
»سرمایه گذاری ما در راستای توسعه تخت های ویژه و آی سی یو، 
دستگاه کمک تنفسی و دستگاه های اکسیژن ساز است که تالش 

شده نیاز استان هایی ازجمله بوشهر در این خصوص برطرف 
شود.« وی ادامه داد: »دولت در قالب طرح تحول نظام سالمت، 
گام های مؤثری در استان بوشهر برداشته و اگر توسعه تخت های 
بیمارستانی نبود امروز وضعیت بدتر و مرگ ومیرهای بیشتری 
مورد انتظار بود. با این وجود ظرفیت تخت های بیمارستانی 
استان ها نیز محدود است و مردم باید مراقبت های الزم را در 

زمینه پیشگیری از ابتال به بیماری انجام دهند.«
معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
»اقدامات خوبی در خصوص مدیریت بیماری انجام  شده و با 
توجه به اینکه استان بوشهر جزو استان هایی است که میزان 
لزوم توسعه  زیاد است،  بیماران بدحال آن  مراجعه مردم  و 

تخت ها مورد تاکید است.«
جان بابایی اضافه کرد: »تالش می شود تجهیزات الزم بیمارستان 
شهدای هسته ای عالوه بر تجهیزات اورژانس، تخت های ویژه و 
دستگاه سی تی اسکن تامین و تا قبل از مهرماه به بهره برداری برسد.«
وی ادامه داد: »همچنین با توجه به خستگی کادر درمان تالش می شود 
نیروهای جایگزین و کمکی به کادر درمان استان تزریق شود.«

بیماری  زمان حاضر  »در  بهداشت گفت:  درمان وزیر  معاون 
کرونا در کشور در حال مدیریت است. وفاق، همدلی و اتحاد 
در رعایت موارد بهداشتی و روش های پیشگیری از کرونا سبب 

کنترل بیماری خواهد شد.«
وی ادامه داد: »هرچند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به عنوان خط مقدم در بیماری کرونا به شمار می رود اما همه 

دستگاه ها در کنار این وزارتخانه بودند و تاکنون به خوبی این 
بیماری در کشور مدیریت شده است.«

جان بابایی افزود: »در ابتدا ساده انگاری مردم نسبت به کرونا باعث 
شد که بیماری تشدید شود اما امروز با تبلیغات و هشدارهایی 
که داده شده توجه به این بیماری بیشتر شده است. مردم شیوه 
زندگی خود را تغییر داده اند و با رعایت مسائل بهداشتی در 

جهت کاهش ابتال تالش می کنند.«
به گزارش وبدا، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با تأکید بر اینکه بیماری کرونا فرسایشی است خاطرنشان 
کرد: »در این شرایط دلجویی از کارکنان بهداشت و درمان می تواند 

خستگی را از تن آنها بیرون آورد.«

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد
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