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با حکم وزیر بهداشت خبـر

رییس، دبیر و اعضای کمیته ملی پزشکی از راه دور )پاد( منصوب شدند
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احکام 
جداگانه ای رییس، دبیر و اعضای کمیته ملی پزشکی 

از راه دور )پاد( را منصوب کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن حکم رییس 
کمیته ملی پزشکی از راه دور )پاد( به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی
معاون محترم درمان

پیرو ابالغ آئین نامه اجرایی ارائه خدمات سالمت 
موضوع  پزشکی(  )دورا  دور  راه  از  پزشکی  و 
بخشنامه شماره 100/936 مورخ 1399/05/30 
و در راستای سازماندهی مناسب تر اقدامات و 
افزایش هماهنگی و هم افزایی ظرفیت ها و نظر به 
تعهد و تجربیات ارزشمندتان بدین وسیله جنابعالی 
به عنوان رییس کمیته ملی پزشکی از راه دور 
)پاد( منصوب می شوید. امید است با استعانت از 
درگاه خداوند متعال و اهتمام بر اساس اهداف، 
سیاست ها و برنامه های وزارت بهداشت و سایر 
اسناد باالدستی و همکاری اعضای محترم کمیته در 
انجام وظایف و ماموریت های کمیته ملی پاد مطابق 
با آیین نامه اجرایی و با رعایت قوانین و مقررات 

مربوطه موفق و موید باشید.
متن حکم دبیر کمیته ملی پزشکی از راه دور )پاد( 

به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر رضا گل پیرا  رییس محترم مرکز 

مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
پیرو ابالغ آئین نامه اجرایی ارائه خدمات سالمت 
موضوع  پزشکی(  )دورا  دور  راه  از  پزشکی  و 
بخشنامه شماره 100/936 مورخ 1399/05/30 
و در راستای سازماندهی مناسب تر اقدامات و 
افزایش هماهنگی و هم افزایی ظرفیت ها و نظر به 
تجربیات ارزنده تان بدین وسیله جنابعالی به عنوان 
دبیر کمیته ملی پزشکی از راه دور )پاد( منصوب 
می شوید. امید است با استعانت از درگاه خداوند 
متعال و اهتمام بر اساس اهداف، سیاست ها و 
برنامه های وزارت بهداشت و سایر اسناد باالدستی 

و همکاری اعضای محترم کمیته در انجام وظایف 
و ماموریت های کمیته ملی پاد مطابق با آیین نامه 
اجرایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه 

موفق و موید باشید. 
متن حکم اعضای کمیته ملی پزشکی از راه دور 

)پاد( به شرح زیر است: 
جناب آقای دکتر حمیدرضا جمشیدی، دبیر محترم 

ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
جناب آقای دکتر علیرضا رییسی معاون محترم 

بهداشت، 
جناب آقای دکتر محمدرضا شانه¬ساز معاون 

محترم وزیر و رییس سازمان غذا و دارو
جناب آقای دکتر سید هدایت اله فقیه رییس محترم 

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات
 جناب آقای مهندس طاهر موهبتی معاون امور 

حقوقی و مجلس وزارت بهداشت
رییس  ظفرقندی  محمدرضا  دکتر  آقای  جناب 
محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
جناب آقای دکتر مصطفی ساالری مدیرعامل محترم 

سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر امیر نوروزی مدیر عامل محترم 
سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح
جناب آقای دکتر جلیل حسینی دبیر محترم کمیسیون 

انجمن های علمی گروه پزشکی
جناب آقای دکترعبدالخالق کشاورزی مدیرکل 
محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد 

و تعرفه سالمت
جناب آقای دکتر محمدرضا ملکی رییس محترم 

مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری  
جناب آقای دکتر کیانوش جهانپور رییس محترم 

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
پیرو ابالغ آئین نامه اجرایی ارائه خدمات سالمت 
موضوع  پزشکی(  )دورا  دور  راه  از  پزشکی  و 
بخشنامه شماره 100/936 مورخ 1399/05/30 
و در راستای سازماندهی مناسب تر اقدامات و 
افزایش هماهنگی و هم افزایی ظرفیت ها و نظر 
به تجربیات ارزشمند تان بدین وسیله جنابعالی 
از راه دور  به عنوان عضو کمیته ملی پزشکی 
)پاد( منصوب می شوید. امید است با استعانت از 

درگاه خداوند متعال و اهتمام بر اساس اهداف، 
سیاست ها و برنامه های وزارت بهداشت و سایر 
اسناد باالدستی و همکاری سایر اعضای کمیته 
در وظایف و ماموریت های کمیته ملی پاد مطابق 
با آیین نامه اجرایی و با رعایت قوانین و مقررات 

مربوطه به شرح زیر موفق و موید باشید: 
تصویب ضوابط، مقررات، نظام نامه ها، شیوه نامه ها، 
الزامات اجرایی و استانداردهای پیاده سازی خدمات 

پزشکی از راه دور
تصویب فرایندهای مدیریتی، اجرایی و نظارتی 
پیاده سازی خدمات پزشکی از راه دور در سطح 

کشور
تصویب شاخص های ارزیابی عملکرد نظام ارائه 

خدمات پزشکی از راه دور
سازماندهی تشکیالت و منابع برای استقرار نظام 

بر اساس ضوابط و مقررات جاری کشور
بررسی و پیشنهاد نیازها و اولویتهای ساختاری، 
تشکیالتی، منابع و تسهیالت پیاده سازی برنامه 

مذکور
مطالعه، امکان سنجی و ارائه مدل تعرفه برای 
بسته های خدمات سالمت و پزشکی از راه دور 
به شورای عالی بیمه در موارد فقدان وجود خدمت 

متناظر دارای تعرفه مصوب
تبیین روال تکمیل فرمهای پاد  اسناد مثبته ضمیمه 

و گزارش های الکترونیک مورد نیاز
درون  واحدهای  با  الزم  هماهنگی های  انجام 
آیین  بازنگری  برای  برون سازمانی  سازمانی و 
نامه ها و دستورالعمل های ارائه خدمات و تامین 

تشکیالت، منابع و تسهیالت
انجام هماهنگی های الزم با دستگاه های اجرایی 
قوای سه گانه و اخذ نظر و تاییدیه های الزم از آنها
بررسی مستمر میزان رضایت گیرندگان، خریداران 

و ارائه کنندگان خدمات
تصویب گزارش عملکرد برنامه ارائه شده از سوی 

دبیر خانه کمیته ملی پاد 

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »واکسن های فاقد برچسب اصالت، 
مورد تائید سازمان نبوده و تقلبی است؛ بنابراین توجه به وجود 
برچسب اصالت و استعالم آن از سامانه ttac برای اطمینان از 

اصالت و سالمت آن ضروری است.«
به گزارش سپید، محمد رضا شانه ساز درباره آخرین وضعیت 
واردات و توزیع واکسن آنفلوانزا، گفت: »امسال با توجه به شرایط 

خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا 2 میلیون دوز واکسن برای 
گروه هایی مانند افراد مسن و پرخطر مثل بیماران پیوندی، قلبی-

تنفسی، مادران باردار و... که تزریق این واکسن برایشان ضروری 
است، تحویل معاونت بهداشتی شده است که در اختیار شبکه های 

بهداشت قرار خواهد گرفت.«
وی افزود: »در حوزه تامین واکسن برای سایر افراد هم نسبت به 
سال گذشته که یک میلیون و 600 هزار دوز واکسن آنفلوانزا مصرف 
شده بود، امسال حدود 1۴ میلیون دوز واکسن را پیش بینی کرده ایم.«
رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه واکسن در داروخانه با 
اولویت افراد باالی 65 سال، عرضه خواهد شد، گفت: »از ابتدای 
مهر افراد سالمند باالی 65 سال با ارائه کارت ملی و ثبت کد ملی 
خود در داروخانه ها می توانند واکسن را دریافت کنند و در فاز 
بعدی سایر افراد می توانند برای تهیه واکسن به داروخانه ها مراجعه 

و واکسن را با ارائه کارت و کد ملی تهیه کنند.«

 وی با تاکید بر تالش های صورت گرفته به منظور تامین واکسن آنفلوانزا 
برای افراد پر خطر به میزان نیاز کشور، تصریح کرد: »همان طور که 
بارها اعالم شده، تصور می کنیم که امسال به دلیل رعایت پروتکل های 
بهداشتی نظیر فاصله گذاری اجتماعی، رعایت بهداشت فردی مثل 
ضدعفونی کردن مداوم دست ها، استفاده از ماسک و... احتمال 
آلودگی به ویروس آنفلوانزا بسیار کمتر از سال های قبل باشد؛ 
بنابراین تزریق واکسن برای سایر افراد ضروری نیست. کما اینکه 
در کشورهای نیمکره جنوبی که زمستان را پشت سر گذاشته اند 
شیوع آنفلوانزا به همین دالیل کمتر از سال های گذشته بوده است.«

به گزارش فارس شانه ساز با تاکید بر اینکه واکسن های مورد تائید 
سازمان غذا و دارو دارای برچسب اصالت است، عنوان کرد: »واکسن های 
فاقد برچسب اصالت مورد تائید سازمان نبوده و تقلبی است؛ بنابراین 
توجه به وجود برچسب اصالت و استعالم آن از سامانه ttac برای 

اطمینان از اصالت و سالمت آن ضروری است.«

رییس سازمان غذا و دارو مطرح کرد

نحوه تشخیص واکسن آنفلوآنزای تقلبی


