
گزارشی از روند تامین و توزیع واکسن آنفلوانزا در کشور

 علی ابراهیمی
این روزها سؤاالت و ابهام ها درباره نحوه و زمان 
توزیع واکسن آنفلوانزا در سطح داروخانه ها و 
شبکه های بهداشت بسیار زیاد است و عده ای 
این شرایط را آزمونی سخت برای سازمان غذا 

و دارو در وضعیت بحران می دانند.
به گزارش سپید، به دلیل هم زمانی بحران کرونا 
با فصول سرد سال که روزهای شیوع بیماری 
بهداشت  وزارت  می شود،  تلقی  نیز  آنفلوانزا 
آنفلوانزا  واکسن  امسال  که  برآمده  درصدد 
بیشتری وارد کشور کند. ازاین رو مسئوالن این 
وزارتخانه این روزها به دفعات تکرار کرده اند 
که برنامه ریزی ها برای واردات بیش از ۱۶ میلیون 

دوز واکسن آنفلوانزا در حال انجام است.
سؤالی که مطرح می شود این است که آیا این میزان 
واکسن جوابگوی نیاز مردم خواهد بود چراکه نگرانی 
از ابتال به کرونا آنچنان مردم را دچار استرس کرده 
که هر پیشنهاد دارویی و درمانی را برای مصون 

ماندن از ویروس کرونا می پذیرند.
البته متخصصین عفونی هم عنوان می کنند که 
نه تنها واکسن آنفلوانزا نمی تواند فرد را در مقابل 
ویروس کرونا ایمن سازد بلکه حتی ایمنی این 
تا 40  درنهایت  آنفلوانزا هم  برابر  در  واکسن 
درصد است، هرچند گوش مردم بدهکار این 
صحبت ها نیست و فقط منتظر توزیع واکسن 

آنفلوانزا در داروخانه ها هستند.
طبق برنامه ریزی و اعالم سازمان غذا و دارو 
امسال با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع 
برای  واکسن  دوز  میلیون  دو  کرونا  ویروس 
بیماران  و  مسن  افراد  مانند  پرخطر  گروه های 
پیوندی، قلبی و تنفسی، مادران باردار و… که 
تزریق واکسن برای آنها ضروری است، تحویل 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت شده است تا 
در اختیار شبکه های بهداشت قرار گیرد، اما این 

کل برنامه ریزی ها برای توزیع واکسن آنفلوانزا 
در کشور نیست و قرار است مابقی واکسن های 
وارداتی در چند فاز و در سطح داروخانه ها توزیع 
و عرضه شود. یکی از فازهای توزیع واکسن، 
عرضه آن از اول مهرماه برای افراد باالی ۶۵ سال 
است که باید با در دست داشتن کارت ملی برای 
تهیه واکسن آنفلوانزا به داروخانه مراجعه کنند.
در همین حال خبر می رسد که تحویل واکسن به 
مردم در سطح داروخانه ها و با نسخه پزشک و ثبت 
آن در »وب سیستم« سازمان غذا و دارو خواهد 
بود و در غیر این صورت امکان دریافت واکسن 

آنفلوانزا از داروخانه وجود نخواهد داشت.

سامانه ای برای ثبت نام گروه های 
پرخطر اعالم نشده است

ازاین رو ابهام در نحوه توزیع و نگرانی از قاچاق 
معکوس واکسن به خارج از کشور هم ازجمله 
سؤاالت و انتقاداتی است که به روند مدیریت بازار 
واکسن وارد است. سیدعلی فاطمی، نایب رئیس 
انجمن داروسازان ایران از منتقدان این تصمیم 
است و معتقد است که این روش توزیع بدون 
قاچاق  و  به هرج ومرج  منجر  نظارتی،  سیستم 

واکسن خواهد شد.
وی ابتدا با اشاره به ادعای مسئوالن سازمان غذا 
و دارو مبنی بر اینکه قرار است داروخانه ها در 
سالمندان  اختیار  در  را  آنفلوانزا  واکسن  ابتدا 
باالی ۶۵ سال قرار دهند، گفت: »تا زمانی که 
سامانه جامعی برای ثبت دریافت واکسن با وارد 
کردن کد ملی اشخاص وجود نداشته باشد، صرفًا 
دیدن کارت ملی مراجعه کننده نمی تواند مشکلی 
را حل کند.« فاطمی اضافه کرد: »تا به امروز 
سامانه ای برای ثبت کد ملی در داروخانه ها برای 
دریافت واکسن آنفلوانزا راه اندازی نشده است.«
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران که در برنامه 

می گفت،  تهران سخن  رادیو  کلینیک«  »تهران 
اظهار داشت: »تمامی سازمان های بهداشتی بر 
این باورند که همه افراد باید واکسن آنفلوانزا 
را در بازه زمانی اواخر شهریور تا اواخر مهرماه 
دریافت کنند و امسال با توجه به همه گیری کرونا 
پیش بینی می شود که حجم تقاضاها نسبت به 

سال گذشته افزایش یابد.«
وی افزود: »مسئله مهم و اصلی در این دوره 
زمانی، نحوه پاسخگویی به تقاضاهاست؛ متاسفانه 
اتفاقی که اسفندماه سال گذشته در خصوص 
کمبود ماسک و مواد ضدعفونی کننده رخ داد، 
نشان داد که به صورت مطلوب نتوانستیم این 

شرایط را مدیریت کنیم.«
فاطمی با تأکید بر اینکه  گروه های پرخطر جامعه 
با پرونده ثبت شده سالمت خود می توانند به طور 
کرد:  تأکید  کنند،  دریافت  را  واکسن  رایگان 
»اولویت واکسن آنفلوانزا همانطور که پیش تر 
هم گفته شده با کسانی است که بیماری های 
زمینه ای دارند و این افراد با ارائه کارت و شماره 
در  سالمتشان  پرونده  به  رجوع  و  خود  ملی 
مراکز درمانی می توانند واکسن را به طور رایگان 

دریافت کنند.«
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: »این 
مکانیسم، مکانیسمی است که سازمان غذا و دارو 
برای دریافت واکسن اعالم کرده است، اما انجمن 
داروسازان بر این باور است که عموم مردم باید 

بتوانند به واکسن آنفلوانزا دسترسی پیدا کنند.«
فاطمی بیان کرد: »بر اساس پیش بینی ها حدود ۱۶ 
میلیون دوز واکسن باید برای تزریق آماده باشد 
که طبق آمار دریافتی انجمن داروسازان ایران تنها 
حدود یک میلیون دوز وارد کشور شده است، 
اما مسئوالن سازمان غذا و دارو در گزارش های 
خود این آمار را دو و نیم میلیون عنوان کرده اند. 
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سیدعلی فاطمی، نایب رئیس 
انجمن داروسازان ایران: 

مسئله مهم و اصلی در این 
دوره زمانی، نحوه پاسخگویی 

به تقاضاها برای واکسن است. 
متاسفانه اتفاقی که اسفندماه 

سال گذشته در خصوص کمبود 
ماسک و مواد ضدعفونی کننده 

رخ داد، نشان داد که به صورت 
مطلوب نتوانستیم این شرایط 

را مدیریت کنیم

سیماسادات الری، سخنگوی 
وزارت بهداشت: سامانه 

تطبیق کد ملی برای دریافت 
واکسن آنفلوانزا تحویل 

داروخانه ها شده است، اما 
چون هنوز واکسنی به آنها 

داده نشده این سامانه فعاًل 
غیرقابل استفاده است

آزمون سخت 
سازمان غذا و دارو


