
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران مطرح کرد

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مطرح کرد 
حمایت وزارت بهداشت از بیش از 3 هزار پروژه تحقیقاتی کرونا

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: »از ابتدای 
تحقیقات  کنون  تا  در کشور  کرونا  شیوع 
انجام شده  با موضوع این بیماری  زیادی 
و بیش از سه هزار پروژه تحقیقاتی مرتبط 
بهداشت  وزارت  حمایت  مورد  کرونا،  با 

قرار گرفته اند.«
به گزارش سپید، رضا ملک زاده در گفت وگو 

با وبدا با اعالم این مطلب، اظهار داشت: »تا کنون بیش از یک هزار مقاله علمی در مورد 
کووید19 از ایران در مجالت معتبر بین المللی چاپ شده است که نشان دهنده توجه محققان 

و اساتید ایرانی برای شناخت بیشتر این بیماری نوپدید است.«
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: »یکی از کارهای 
خیلی مهم ما، مشارکت در پروژه وحدت یا Solidatory است که توسط سازمان جهانی 
بهداشت در حال انجام است و در این پروژه به دنبال این هستیم که به موثرترین روش 

درمانی یا دارویی برای کووید19 دست پیدا کنیم.«
عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا اضافه کرد: »از بین 28 کشوری که در مطالعه وحدت یا 
همبستگی حضور دارند، جمهوری اسالمی ایران با مشارکت سه هزار و 500 بیمار از همه 
کشورها حضور پررنگ تری دارد و خیلی امیدواریم که این مطالعه ادامه دار در آینده بتواند 

به درمان موثری برای بیماری کووید19 برسد.«

خبـر

بیمه

در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهر تهران از طراحی فرآیند واردات بدون 

ارز دارو خبر داد.
به گزارش سپید، در جلسه روز چهارشنبه ستاد 
شورای فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشهر تهران که با حضور جمعی از مسئوالن 
حوزه تولیدات، تجهیزات و واردات دارو برگزار 
شد، علیرضا زالی با اشاره پیچیدگی وضعیت شیوع 
کرونا در تهران خواستار ایجاد کمیته تجهیزاتی 

دارویی مستقل در این ستاد شد.
وی استفاده از خرد جمعی و تجارب گران سنگ 
فعاالن دارو و تجهیزات را برای کنترل ویروس 
کووید 19 مورد تاکید قرار داد و افزود: »بدون 
تردید در شرایط سخت تهران به لحاظ افزایش 
بار مراجعان با عالئم کرونا به بخش های درمانی 
و بهداشتی، استفاده از ظرفیت ها، راهکارها و 

میانبرهای این کمیته می تواند راهگشا باشد.«
زالی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت شیوع کرونا 
در تهران از شکل گیری پیک سوم این بیماری 
در  مبتالیان  »افزایش شمار  افزود:  و  داد  خبر 
مقایسه با بهبودیافتگان، تغییر معنی دار آمارها 
ماندگاری  و  درمان  پروسه  و طوالنی تر شدن 
موج  بروز  از  نشان  درمانی  مراکز  در  بیماران 

گسترده این اپیدمی جهانی دارد.«
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
مراکز  به  افراد  مراجعه  عدم  تهران  کالنشهر 
بهداشتی و درمانی به دلیل ترس و واهمه از 
دیرهنگام  مراجعه  ادامه  در  و  کرونا  به  ابتالء 
برخی دیگر از مبتالیان با وضعیت بالینی وخیم 
و پیشرفت بیماری به مراکز درمانی را از جمله 
دالیل تغییر الگوی ابتالی کرونا در کشور ذکر کرد.
وی مراجعه مبتالیان کرونایی به مراکز جامعه 
سالمت را راه حل مناسبی برای دریافت خدمات 
مؤثرتر و کاراتر ذکر کرد و اتصال بیش از پیش 
بخش خصوصی به مراکز بهداشتی و درمانی 

دانشگاهی را خواستار شد.
واکسن  تأمین  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
آنفلوانزا در پاییز امسال به یکی از چالش های 
پیش روی وزارت بهداشت مبدل شده توضیح 
داد: »تا به امروز آنفلوانزا و تهیه واکسن هرگز به 
عنوان چالش و یا گفتمان اصلی سالمت کشور در 
دستورکار نبوده ولی در پاییز و زمستان پیش رو 

با توجه به افزایش متقاضیان این مشکل می تواند 
به عنوان چالشی جهانی باشد.«

زالی تأمین واکسن آنفلوانزا را برای گروه های 
حساس، کادر درمان، زندان ها، مددجویان سازمان 
بهزیستی، کارکنان بهشت زهرا و سایر گروه های 
در معرض خطر ضروری ذکر کرد و مواردی 
همانند افزایش تراکنش های بانکی، تأمین ارز 
مورد نیاز واردات دارو، تعامل بیشتر با بخش 
خصوصی، استفاده از منابع ارزشمند خیرین، تولید 
و تأمین ماسک، ایجاد محدودیت های بیشتر در 
حوزه دورکاری کارکنان دولت و ترددهای بین 
شهری و ایجاد جرایم بازدارنده برای افراد متخلف 

را تا ریشه کنی کامل کرونا ضروری دانست.
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
بدون  واردات  فرآیند  طراحی  تهران  کالنشهر 
ارز دارو را فصل مشترک این نشست ذکر کرد 
و گفت: »در شرایط فعلی و محدودیت منابع 
این راهکار می تواند در تیراژ محدودتر و یا به 

شکل عددی فرمول بندی شده عرضه شود.«
زالی با اشاره به اعتبارات مناسب اقتصادی و 
نهادهای پرتوان و اثرگذار وارد کننده دارو در 
کشور، بهره مندی از این ظرفیت ها را خواستار شد.
وی در ادامه حمایت از تولیدکنندگان داخلی را مورد 
تاکید قرار داد و ارزبری محدودتر، ایجاد اشتغال 
و مقرون به صرفه تر بودن در مقایسه با تولیدات 
خارجی را وجه تمایز این تولیدات ذکر کرد و 
افزود: »باید سازوکارهای تشویقی و حمایتی از 

تولیدکنندگان داخلی در دستور کار باشد.«

زالی گفت: »تسهیل فرآیندها، باز توزیع ارزی 
داروها  اولیه،  مواد  موقع  به  تکلیف  تعیین  و 
از  می تواند  گمرک  در  وارداتی  تجهیزات  و 
اقدامات مؤثر تشکیل کمیته تجهیزاتی دارویی 

مستقل باشد.«
بخش  پایدار  و  مستمر  حضور  ضرورت  وی 
پاندمی کووید  کنی  با هدف ریشه  خصوصی 

19 را ضروری دانست.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن 
شهر تهران با بیان اینکه عبور از بن بست های 
تأمین و تهیه دارو و تجهیزات، با خرد جمعی و 
همگرایی ممکن خواهد بود تاکید کرد: »با اتکا به 
ظرفیت های دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان، 
مشارکت بخش خصوصی و سرمایه اجتماعی 
کشور  خارج  و  داخل  در  دارو  حوزه  فعاالن 
می توانیم برای مهار کرونا گام های پرتوانی را 

برداریم.«
به گزارش مهر، در جلسه ستاد شورای فرماندهی 
عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر 
تهران مواردی نظیر ضرورت و نحوه تأمین منابع 
دارویی، ارائه پروتکل های جامع تر برای دریافت 
منسجم تر  توزیع  سرپایی،  بیمار  به  خدمات 
داروها، نحوه استاندارد سازی داروها، ضرورت 
تأمین ارز، تصمیم گیری و اطالع رسانی روشن تر 
تعریف  تجهیزات،  و  دارو  به  مربوط  مسائل 
تأمین  و  کمیته ها  المللی  بین  چارچوب های 
استراتژیک  داروهای  تأمین  موقع  به  بودجه 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سرانجام پوشش بیمه ای طراحی فرآیند واردات بدون ارز دارو
واکسن آنفلوآنزا 

دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی 
بیمه سالمت درباره سرانجام پوشش 
بیمه ای واکسن آنفلوآنزا توضیح داد. 
در  رضوی  سجاد  سپید،  گزارش  به 
پوشش  درباره  ایسنا  با  گفت وگو 
گفت:  آنفلوآنزا،  واکسن  بیمه ای 
به  بهداشت  معاونت  که  شد  »قرار 
گروه های در معرض خطر و دارای 
اولویت مانند مادران باردار، بیماران 
های ریسک و کادر بهداشت و درمانی 
واکسن آنفلوآنزا را به صورت رایگان 

ارائه دهد.«
وی افزود: »در عین حال از آنجایی که 
طبق سیاست فعلی واکسن آنفلوآنزا 
برای سایر مردم با ارز ۴200 تومانی 
تامین و عرضه می شود، مشکلی در 
قیمت برای مصرف کننده وجود ندارد. 
اگر در آینده قرار شد که این واکسن با 
ارز نیمایی تامین شود، مجدداً پوشش 
بیمه  عالی  در شورای  را  آن  بیمه ای 

مورد بررسی قرار می دهیم.«

»بنابراین واکسن  تاکید کرد:  رضوی 
بهداشتی  از سوی معاونت  آنفلوآنزا 
گروه های  به  رایگان  صورت  به 
بقیه  می شود.  ارائه  های ریسک 
بناست  هم  آنفلوآنزا  واکسن  موارد 
مشکلی  که  شود  ارائه  دولتی  ارز  با 
ندارد. حال در صورت تغییر سیاست 
نسبت  واکسن،  این  تامین  در  ارزی 
به پوشش بیمه ای آن مجددا صحبت 

شده و موضوع را بررسی می کنیم.«
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