
رئیس بیمارستان سینا: 

رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت وزارت بهداشت: 
مهماندارهای قطار و هواپیما در مرداد ماه واکسن 

دریافت خواهند کرد
رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت وزارت بهداشت 
در خصوص واکسیناسیون مهمانداران قطار و هواپیما 
گفت: »این گروه نیز در دسته شغلی وسایل حمل و 
نقل زمینی، ریلی و هوایی قرار دارند که در مرداد ماه 
واکسن دریافت خواهند کرد و به زودی زمان انجام 

واکسیناسیون اطالع رسانی خواهد شد.«
به گزارش سپید، جعفر صادق تبریزی با اشاره به زمان واکسیناسیون گروه مشاغل حساس 
گفت: »طبق برنامه ریزی که داشتیم، تزریق واکسن کووید-۱۹ گروه های شغلی حساس 

برای مرداد ماه پیش بینی شده است و االن برای ۹ گروه شغلی حساس در حال برنامه ریزی 
با عید سعید غدیر خم  انشااهلل واکسیناسیون معلمان در روز پنج شنبه مصادف  هستیم و 

شروع می شود و گروه های شغلی دیگر هم ادامه می یابد.«
وی افزود: »برای هر گروه شغلی یک رابط تعیین شده است تا آن رابط هماهنگی های الزم 
را با مدیران مربوطه در سازمان های ذی ربط انجام دهد، بنابراین بر اساس اولویت بندی 
اتمام  از  که شده، مردادماه تمام گروه  های شغلی حساس تزریقشان شروع می شود، بعد 
این ۹ گروه حساس، گروه های دیگر شامل خبرنگار ان، دانشگاهیان، رانندگان تاکسی و 

اتوبوس و ...واکسینه می شوند.«
به گزارش ایلنا، رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت وزارت بهداشت در پایان در خصوص 
واکسیناسیون مهمانداران قطار و هواپیما گفت: »این گروه نیز در دسته شغلی وسایل حمل 
و نقل زمینی، ریلی و هوایی قرار دارند که در مرداد ماه واکسن دریافت خواهند کرد و 

به زودی زمان انجام واکسیناسیون اطالع رسانی خواهد شد.«

خبـر

غذا و  دارو

بیمارستان سینا گفت: »در حال حاضر  رئیس 
مهم ترین رکن درمان بیمارستان ها اکسیژن است 
از  بیماران غیر کرونایی  با کمک ترخیص  که 
دستور  طبق  پنجم  پیک  شرایط  در  بیمارستان 
وزارت بهداشت و درمان در تمامی بیمارستان ها 

انجام می شود.«
به گزارش سپید، محمد طالب پور در تشریح 
وضعیت فعلی بیمارستان سینا گفت: »درحال 
حاضر تعداد مراجعات بیماران کرونایی به حدی 
افزایش داشته که طی چندین ماه گذشته سابقه 
نداشته است؛ شاید مراجعات روزانه حدود ۲۰۰ 
نفر باشند این در حالیست که هیچگاه مراجعات 
به این تعداد نبوده است، چندین ماه است که 
کادر سالمت درگیر این همه گیری هستند. شاید 
بتوانیم تجهیزات بیمارستانی را برای مقابله با این 
بیماری تامین کنیم اما نیروی انسانی بیمارستان ها 

تحت فشار بسیاری هستند.«
امکانات  خصوص  در  سینا  بیمارستان  رئیس 
بیمارستان گفت: »در حال حاضر مهم ترین رکن 
درمان بیمارستان ها اکسیژن است که با کمک 
ترخیص بیماران غیر کرونایی از بیمارستان در 
شرایط پیک پنجم طبق دستور وزارت بهداشت 
و درمان در تمامی بیمارستان ها انجام می شود، 
دلیل ترخیص بیماران نبود امکانات در بیمارستان 
نیست، هم مخزن و هم اکسیژن ساز به اندازه 
کافی در بیمارستان موجود است ضمن اینکه 
داروهای مورد نیاز از جمله رمدسیویر توسط 
دانشگاه های علوم پزشکی در بیمارستان تامین 
می شود و ما نیز در اختیار افراد قرار می دهیم.«
وی در خصوص قیمت باالی داروی رمدسیویر 
اظهار کرد: »مواد اولیه داروی رمدسیویر از خارج 
به ایران وارد می شود و یک شرکت ایرانی آن 
ایران  به  دارو  اگر اصل  تولید می کند قطعا  را 
کرونا  داروهای  بود.  هم  گران تر  می شد  وارد 
بیمه ای هستند به این معنا که درصدی از آن 
را بیمه تقبل می کند و درصدی از آن را بیمار 
دستگاه   ۳ فعلی  شرایط  در  می کند،  پرداخت 

بیمارستان موجود  در  و ۲ مخزن  اکسیژن ساز 
است در صورتی که در گذشته فقط ۲ دستگاه 
اکسیژن ساز در بیمارستان بود که همیشه یک 
دستگاه آن نیز خراب بود. در حال حاضر شاید 
به هنگام پرکردن، مخازن افت فشار داشته باشند 
اما در شرایط عادی تخت ها و اتاق های عمل را 

پشتیبانی می کنند.«
طالب پور با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از تخت های 
بیمارستان به بیماران کرونایی اختصاص یافته 
است، گفت: »این تعداد تخت کافی نیست و باز 
هم بیمار مراجعه می کند. اختصاص تخت باید 
متناسب با پرسنل و اکسیژن باشد. در شرایط 
فعلی بیمارستان های دانشگاهی بیشترین فشار 
و  ارتش  بیمارستان های  و  شده اند  متحمل  را 
سپاه باید به یاری ما بشتابند و به این حجم از 

بیماران سرویس و خدمات بدهند.«
ترخیص  خصوص  در  سینا  بیمارستان  رئیس 
بیماران غیر کرونایی از بیمارستان سینا تصریح 
کرد: »این امر به دستور وزارتخانه است که در 
اوج بحران بیماران الکتیو را در بیمارستان نگه 
ندارید و بیمارستان سینا نیز تابع دستورالعمل 
ابالغی است، دلیل ترخیص بیماران عدم وجود 
امکانات در بیمارستان نیست، اگر به ما اجازه 

دهند امکان انجام عمل های الکتیو در اتاق های 
عمل و دیگر تخت ها را فراهم می کنیم ضمن 
امکان  دارند و  بیمارانی که عمل جدی  اینکه 
تاخیر در انجام عمل های آنان وجود ندارد در 
حاضر  حال  در  شد.  خواهد  انجام  بیمارستان 
بیماران الکتیو معمولی در حالت استندبای هستند 
تا پیک بیماری کرونا کاهش یابد و امکان عمل 

برای آنان نیز فراهم شود.«
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، 
وی در پایان اضافه کرد: »تصور می کنم حوادثی 
که در بیمارستان ها در حال رخداد است برای 
مردم و جامعه ملموس نیست و افراد در جامعه 
حتی  اینکه  ضمن  می کنند  رفتار  عادی  بسیار 
اجتماعی  فعالیت های  و  نمی زنند  هم  ماسک 
و تفریحی خود را بدون رعایت پروتکل های 
بهداشتی دنبال می کنند این در حالیست که در 
پیک پنجم شدت بیماری بیشتر و تعداد بیماران 
نیز بسیار زیاد است، اگر اطالع رسانی به طور 
وسیع صورت نگیرد و اگر میزان درگیری مردم 
و جامعه در بیماری کرونا اطالع رسانی نشود و 
مردم توجیه نشوند فاجعه به بار می آید. درحال 
حاضر در مقایسه با فضای داخل بیمارستان ها و 

جامعه تناقض مشاهده می شود.«

ترخیص بیماران غیر کرونایی از بیمارستان ها 
دستور وزارت بهداشت است

مدیرکل امور فرآورده های آرایشی 
و بهداشتی سازمان غذا و دارو:

محصوالت آرایشی و 
بهداشتی تولید داخل قابل 

رهگیری می شوند
و  آرایشی  فرآورده های  امور  مدیرکل 
بهداشتی سازمان غذا و دارو از شروع 
فرآورده های  روی  رهگیری  کد  درج 
آرایشی و بهداشتی تولید داخل خبر داد.
به گزارش سپید، محمود آل بویه با اشاره 
به توافق بین انجمن تولیدکنندگان لوازم 
آرایشی و بهداشتی، ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و سازمان غذا و دارو در خصوص 
بر روی محصوالت  درج کد رهگیری 
تولیدی اظهار کرد: »بر اساس این توافق 
درج کد رهگیری در سه فاز و به تدریج 
برای تمام محصوالت آرایشی و بهداشتی 
انجام خواهد شد و مردم به راحتی می توانند 
کیفیت و اصالت فرآورده ها را استعالم 
کنند.« وی افزود: »مقرر شد از پایان شهریور 
سال جاری درج کد رهگیری در فاز اول 
بی بی  پرایمر ها،  پودر،  کرم  انواع  روی 
 CC( سی سی کرم ،)BB cream( کرم
cream(، عطریات و قرص ظرفشویی 

اجرایی شود.«

و  آرایشی  فرآورده های  امور  مدیرکل 
بهداشتی سازمان غذا و دارو با تاکید بر 
ضرورت استعالم اصالت فرآورده های 
آرایشی و بهداشتی گفت: »با درج کد 
طریق  از  می توان  راحتی  به  رهگیری 
پیامکی  سامانه  و   TTAC.IR سامانه 
را  فرآورده ها  اصالت   ۲۰۰۰۸۸۲۲
استعالم و از تولید و توزیع محصوالت 
تقلبی و قاچاق جلوگیری کرد.« باشگاه 
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