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 ادامه از صفحه 13
این میزان دو و نیم میلیونی نیز تنها قابل توزیع 
در مراکز درمانی برای گروه های پرخطر است 
کرده اند  اظهار  هم  دارو  پخش  شرکت های  و 
که با این آمار ممکن است واکسن حتی برای 
فروش در داروخانه ها هم در دسترس نباشد.«

باید  حتی  اینکه  بر  تأکید  با  پایان  در  فاطمی 
واکسن  دریافت  و  تهیه  برای  برنامه ریزی 
تخلفات  از  جلوگیری  برای  داروخانه ها  در 
غیرقانونی و بازار سیاه دارو انجام شود، تصریح 
کرد: »ارائه کد ملی در داروخانه ها برای عدم 
بازار  افتادن  راه  به  و  واکسن  مجدد  دریافت 
سیاه دارو عماًل ممکن نیست. ضمن اینکه تا 
به امروز هم سیستمی برای داروخانه ها برای 
جلوگیری از آشفتگی خرید واکسن راه اندازی 
نشده است که الزم است برنامه ریزی الزم برای 

سامانه ای یکپارچه انجام گیرد.«

تنها مرجع رسمی توزیع واکسن 
داروخانه ها هستند

از طرف دیگر نگرانی هایی در خصوص فروش 
غیر داروخانه ای واکسن آنفلوانزا هم به وجود آمده 
است. ریشه این نگرانی خبرهایی درباره فروش 
واکسن در برخی مطب های پزشکی رسانه ای 
بود که چندی پیش در برخی رسانه ها منتشر 

و خبرساز شد.
یداهلل سهرابی، عضو شورای عالی سازمان نظام 
پزشکی کشور با اشاره به نگرانی عموم مردم 
برای دریافت به موقع واکسن آنفلوانزا و خبرهای 
ضدونقیض درباره این واکسن، اظهار داشت: 
»با توجه به شرایط بحرانی پاندمی کووید 19 و 
هم زمانی آن با آنفلوانزا میزان متقاضیان دریافت 
واکسن آنفلوانزا در مقایسه با سال های گذشته 

بسیار باالتر است.«
وی افزود: »بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو 
اختیار  در  آنفلوانزا  واکسن  دوز  میلیون   2.5
معاونت بهداشت وزارت بهداشت قرار می گیرد 
تا به صورت رایگان میان گروه های پرخطر مانند 
مادران باردار، سالمندان، زندانیان، کادر درمان، 
مبتالیان به بیماری های زمینه ای و خاص قرار گیرد.«

سهرابی با تأکید بر اینکه عموم مردم باید در 
وهله اول نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی، 
ماسک زدن و فاصله اجتماعی توجه کافی داشته 
باشند، ادامه داد: »نحوه توزیع واکسن آنفلوانزا 
باید کاماًل هدفمند باشد تا شاهد توزیع آن در 
بازار سیاه دارویی نباشیم. ضمن اینکه تاکنون 
هیچ سامانه ای برای ثبت نام گروه های پرخطر 
و سازوکار دریافت آن از سوی مسئوالن اعالم 

نشده است.«
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی تصریح 
کرد: »تنها مرجع رسمی توزیع واکسن در بین 
عموم مردم داروخانه ها هستند و هر نوع فروش 
آن در فضایی خارج از داروخانه ممنوع است.« 
سهرابی خاطرنشان کرد: »نیازمند نظارت جدی 
مسئوالن  سوی  از  واکسن  توزیع  نحوه  بر 
هستیم تا ایمنی و سالمت گروه های پرخطر 

نیفتد.« مخاطره  به 

سامانه تطبیق کد ملی تحویل 
داروخانه ها شده است

از تحویل  اما خبر  بهداشت  مسئوالن وزارت 
واکسن  دریافت  برای  ملی  کد  تطبیق  سامانه 

الری،  سیماسادات  داده اند.  داروخانه ها  به 
سخنگوی وزارت بهداشت این خبر را اعالم 
کرد و گفته است: »سامانه تطبیق کد ملی برای 
دریافت واکسن آنفلوانزا به داروخانه ها تحویل 
داده شده است، اما چون هنوز واکسنی به آنها 
استفاده  غیرقابل  فعاًل  سامانه  این  نشده  داده 
است.« وی بار دیگر تأکید کرده که ازآنجایی که 
هنوز واکسن در بین داروخانه ها توزیع نشده 
است و ابتدا باید این محصول به داروخانه ها 
داده شود، سامانه مورد نظر پس از انجام این 

روند عملیاتی خواهد شد.

ورود واکسن با ارز نیمایی در 
پارت های بعدی

سازمان  رئیس  شانه ساز،  محمدرضا  البته 
حاشیه  در  و  دوشنبه  روز  صبح  دارو  و  غذا 
بازرسی  نظارت و  از سامانه  مراسم رونمایی 
آنالین بر کاالهای سالمت محور بار دیگر از 
برنامه ریزی های این سازمان برای توزیع منطقی 
واکسن آنفلوانزا گفت و اظهار داشت: »با توجه 
به وجود زیرساخت سامانه تی تک در سازمان 

در  تا  است  این شده  بر  تصمیم  دارو  و  غذا 
توزیع واکسن آنفلوانزا از این سامانه استفاده 
شود. ازاین رو دسترسی های الزم به داروخانه ها 
با کمترین  توزیع واکسن  تا  داده خواهد شد 

مشکل آنفلوانزا صورت  گیرد.«
به  مراجعه  در  افراد  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
همراه  به  را  خود  ملی  کد  باید  داروخانه ها 
کنند،  ثبت  واکسن  دریافت  برای  ملی  کارت 
افزود: »در فاز اول قرار است این واکسن در 
اختیار گروه های پرخطر همچون مادران باردار، 
بیماران خاص، کودکان زیر 5 سال و سالمندان 

باالی ۶5 سال قرار بگیرد.«
می شود  گفته  اینکه  خصوص  در  شانه ساز 
واکسن آنفلوانزا هنوز وارد کشور نشده است، 
تأکید کرد: »اصاًل چنین چیزی صحت ندارد 
و پارت اول واکسن برای گروه های پرخطر 
وارد شده و از طریق معاونت بهداشت وزارت 
قرار  بهداشت  خانه های  اختیار  در  بهداشت 
می گیرد تا برای مادران باردار و کودکان زیر 

5 سال تزریق شود.«
رئیس سازمان غذا و دارو در ارتباط با قیمت 
اول  فاز  »فعاًل در  نیز گفت:  آنفلوانزا  واکسن 
اینکه  به  با توجه  آنفلوانزا  قرار است واکسن 
با ارز ۴2۰۰ تومان وارد شده است به قیمت 
مصوب دولتی عرضه شود.« وی ادامه داد: »اگر 
در ادامه چنانچه مطالبه ای از سوی مردم برای 
دریافت واکسن آنفلوانزا وجود داشته باشد این 
احتمال هست که در پارت های بعدی واکسن 

با ارز نیمایی وارد شود.«

مبلغ ارزی خرید واکسن برگشت خورد
بازار خبر  مدیریت  برای  بحبوبه تالش ها  در 
برگشت مبلغ ارزی اختصاص یافته برای خرید 
واکسن آنفلوانزا و تالش مجدد ایران برای ارسال 
دوباره مبلغ از طریق ترکیه نگرانی هایی را به 

وجود آورده است.
سیدحیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت 
این خبر  اعالم  با  دارو  و  کنترل سازمان غذا 
گفت: »واکسن آنفلوانزا تا آخر اسفندماه قابلیت 
در  که  است  بهتر  اما  داشت،  مصرف خواهد 

مهر و آبان مصرف شود.«
به  واکسن  واردات  در  تأخیر  مورد  در  وی   
کشور نیز اظهار داشت: »در رابطه با واکسن 
ترکیه  از طریق  ارزی  مبلغ  بود  قرار  آنفلوانزا 
به یکی از کشورهای اروپایی منتقل شود که 
متأسفانه برگشت خورد و دوباره این کار را 
انجام دادیم و امیدواریم این مشکل به زودی 

برطرف بشود و واکسن به کشور برسد.«
محمدی ادامه داد: »البته بخشی از واکسن های 
و  است  شده  کشور  وارد  شده  داده  سفارش 
امیدواریم که محموله ها تا آخر مهرماه ترخیص 
و توزیع شود، ولی ما تالش می کنیم تا هفته  اول 
مهرماه بیشتر توزیع ها انجام شود و امیدواریم 

که این اتفاق بیافتد.«
وی در پاسخ به این سؤالی مبنی بر اینکه آیا با 
وجود افزایش نرخ ارز احتمال افزایش قیمت 
وجود دارد، بیان کرد: »وقتی محصولی تولید 
داخل است با قیمت مناسب توزیع می شود و 
اگر قرار باشد داروی خارجی مشابه آن با مقدار 
مختصر وارد شود با ارز نیمایی وارد می شود. 
در حقیقت نمونه وارداتی داروی تولید داخل 

ارز نیمایی می گیرد.«

یداهلل سهرابی، عضو شورای 
عالی سازمان نظام پزشکی: 

تنها مرجع رسمی توزیع 
واکسن داروخانه ها هستند و 
هر نوع فروش آن در فضایی 

خارج از داروخانه ممنوع 
است. البته نیازمند نظارت 

جدی بر نحوه توزیع واکسن 
از سوی مسئوالن هستیم 

تا ایمنی و سالمت گروه های 
پرخطر به مخاطره نیفتد

سیدحیدر محمدی، مدیرکل 
داروی سازمان غذا و دارو: 

در رابطه با خرید واکسن 
آنفلوانزا قرار بود مبلغ ارزی 

از طریق ترکیه به یکی از 
کشورهای اروپایی منتقل 

شود که متأسفانه برگشت 
خورد و دوباره این کار را 

انجام دادیم و امیدواریم این 
مشکل به زودی برطرف بشود 

و واکسن به کشور برسد


