
سخنگوی سازمان غذا  و دارو:
واکسن آنفلوانزا در همه مراکز درمانی توزیع شد

سخنگوی سازمان غذا  و دارو به بیان توضیحاتی در 
بعدی  محموله های  توزیع  نحوه  و  قیمت  خصوص 

واکسن آنفلوآنزا پرداخت.
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو با فارس 
درباره وضعیت توزیع واکسن آنفلوآنزا بین کادر درمان در 
کشور گفت: »این واکسن بین همه افراد واجد شرایط در 
بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی توزیع شده و مورد استفاده قرار گرفته است و نظام پزشکی 
نیز این واکسن ها را در مطب ها توزیع کرده است.« وی با شاره به توزیع واکسن آنفلوآنزا طی 

روزهای آتی گفت: »محموله اول که شامل بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا 
بود، پخش شده است و محموله بعدی در حال توزیع است و به تدریج و ظرف روز های آینده 
محموله های بعدی برای توزیع در شبکه داروخانه ای کشور وارد خواهد شد.« جهانپور در پاسخ 
به این سوال که تا کنون کدام گروه از افراد واجد شرایط واکسینه شده اند، افزود: »تقریبا همه افراد 
واجد شرایط از کارکنان  بخش درمان واکسینه شده اند و برای سایر گروه های در معرض خطر 
نظیر افراد باالی ۶۵ سال و بیماران صعب العالج هم الویت بندی صورت گرفته و آن ها می توانند 
طی روز های آتی و بعد از توزیع در داروخانه و اعالم رسمی، این واکسن را از شبکه داروخانه ای 
تهیه و استفاده کنند.« سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص هزینه واکسن آنفلوآنزا با بیان 
اینکه تنها سری اول این واکسن برای گروه های الویت دار رایگان بود و سایر افراد باید هزینه آن 
را بپردازند، توضیح داد: »هزینه واکسن هایی که با ارز دولتی وارد شده اند ۴۲ هزار تومان است و 

محموله های بعدی که با ارز نیمایی وارد می شوند، هزینه باالتری دارند.«

غذا و دارو

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خبر داد

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از توزیع 
۶۰۰هزار انسولین قلمی در داروخانه ها از روز شنبه خبر داد.
به گزارش سپید، حیدر محمدی در گفت وگو با ایسنا درباره 
وضعیت واردات انسولین قلمی، گفت: »تعداد زیادی انسولین 
در  را  آن  توزیع  شنبه  از  و  شده  ترخیص  گمرک  از  قلمی 

می دهیم.« انجام  داروخانه ها 
وی افزود: »شرکتی که تامین کننده این انسولین ها بود، قرار 
تولید  انبوه  در حجم  را  قلمی  انسولین  داخل کشور  در  بود 
شدیم،  مجبور  و  نکرد  عمل  تعهداتش  به  متاسفانه  اما  کند، 

انجام دهیم.« واردات 
وی گفت: »بنابراین در حال حاضر واردات انسولین قلمی 
بتوانند  داخلی  تولیدکنندگان  که  زمانی  تا  کردیم  آغاز  را 
تولیدشان را انجام داده و کفاف بازار را بدهند، ما واردات 

می دهیم.« انجام  را 
نیاز  انسولین  به  مردم  که  زمانی  تا  اینکه  بیان  با  محمدی 
تولید  و  واردات  از  اعم  طریقی  هر  به  قطعا  باشند،  داشته 
حاضر  حال  »در  داد:  ادامه  می کنیم،  تامین  را  آن  داخل، 
کند،  آغاز  را  قلمی  انسولین  تولید  بود  قرار  که  شرکتی 
هنوز این کار را آغاز نکرده و هنوز به تولید نرسیده و در 
برسد، می تواند  تولید  به  زمان  دارد. هر  قرار  مونتاژ  مرحله 

کند.« تامین  را  بازار  نیاز 
۶۰۰ هزار انسولین قلمی از  وی تاکید کرد: »بر این اساس 

می شود.« توزیع  داروخانه ها  در  جاری  هفته  شنبه 
داروخانه های  در  قلمی  انسولین های  »این  گفت:  محمدی 
منتخب و با قیمت ارزان تر نسبت به گذشته عرضه می شوند. 
سامانه  یا  اپلیکیشن  طریق  از  می توانند  مردم  حال  عین  در 

و  کرده  جست وجو  را  خود  نیاز  مورد  انسولین  نوع  تیتک 
کنند.« پیدا  را  آن  کننده  عرضه  داروخانه  نزدیک ترین 

وی تاکید کرد: »بیماران می توانند با ارائه کارت ملی انسولین 
کنند.« دریافت  داروخانه  از  را  نیازشان  مورد  قلمی 

توزیع۶۰۰هزارانسولینقلمیدرداروخانهها

بیمه  تعداد  تشریح  ضمن  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
شدگان تحت پوشش پنج صندوق بیمه ای این سازمان گفت: 
»اکنون تعداد بیمه شدگان این سازمان در کشور بیش از ۴۱ 

میلیون نفر است.«
به گزارش سپید، محمد مهدی ناصحی در گفت وگو با ایرنا 
درباره آخرین آمارهای بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت به 
تفکیک صندوق های پنج گانه گفت: »بیمه شدگان سازمان بیمه 
سالمت تحت پوشش پنج صندوق این سازمان قرار دارند که 
در مجموع تعداد بیمه شدگان تحت پوشش تا پایان شهریور 

سال ۹۹ برابر با ۴۱ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۳۷۹ نفر است.«
وی ادامه داد: »بیشترین بیمه شدگان این سازمان تحت پوشش 
صندوق روستاییان قرار دارند. بیمه شدگان صندوق روستاییان 

برابر با ۲۰ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۶۴۵ نفر هستند.« مدیرعامل 
سازمان بیمه سالمت افزود: »دومین صندوق از نظر جمعیت 
تعداد  است.  همگانی  بیمه سالمت  پوشش، صندوق  تحت 
بیمه شدگان در این صندوق برابر با ۱۳ میلیون و ۳۶۳ هزار 

و ۶۰۶ نفر است.«
پوشش  نظر  از  دولت  کارکنان  »صندوق  کرد:  بیان  ناصحی 
محسوب  سالمت  بیمه  سازمان  صندوق  سومین  جمعیتی، 
می شود که ۵ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۱۶۶ نفر تحت پوشش 

این صندوق قرار دارند.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: »صندوق سایر اقشار 
از نظر پوشش جمعیتی، چهارمین صندوق این سازمان است 
که ۲ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۴۸۲ نفر در این صندوق تحت 

پوشش بیمه ای هستند.« ناصحی اظهار کرد: »همچنین ۴۱۹ 
سالمت  بیمه  صندوق  پوشش  تحت  نیز  نفر   ۴۸۰ و  هزار 

ایرانیان قرار دارند.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:

بیش از ۴۱ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند
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