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نمایندگان بیماران نادر در گفت وگو با سپید مطرح کردند

  یاسر مختاری
پنج هزار بیمار نادر بیش از شش ماه است که 
در انتظار واکسیناسیون کرونا هستند. اکنون نیز 
که قرار شده است واکسیناسیون آنها همزمان با 
بیماران دیابتی مصرف کننده انسولین انجام شود 
نحوه ثبت نام آنها به مشکل خورده است. این گروه  
از بیماران که عمدتا دارای نقص ایمنی هستند 
قرار بود همزمان با بیماران خاص و برخی بیماران 
صعب العالج دیگر تحت پوشش واکسیناسیون 
گروه های دارای اولویت قرار بگیرند اما چنین 
نشد و بنیاد بیماری های نادر به نمایندگی از آنان 
چندین مرتبه به وزارت بهداشت نامه نوشتند تا 
این افراد هرچه زودتر در برابر بیماری ایمن شوند.

رنج بیماران
سندرم  به  مبتال  اسکندری،  عباس  امیر 
ودارای وی اس دی  ریوی  آیزنمنگرهایپرتنشن 
در گفت وگو با سپید، اظهار کرد: »از چهار ماه 
قبل، بنیاد بیماری های نادر نامه ای به وزارت 
کردند  ارسال  بهداشت  معاونت  و  بهداشت 
وقرار شد و در این رابطه گفته شد، خردادماه 
متاسفانه  اما  می شوند،  واکسینه  بیماران  این 
در این تاریخ واکسینه شدن ما محقق نشد و 
اوایل تیرماه این کار صورت  قول دادند، که 
پذیرد که بازهم هیچ خبری نشد، و قول اول 
هیچ  هم  مردادماه  اول  که  دادند  را  مردادماه 

بیماری واکسینه نشد.«

وی افزود: »دراین مدت کرونا بسیاری از بیماران 
نادر به دلیل ترس از ابتال به بیماری بیماری کرونا 
نتوانستند در اجتماع و محل کار حضور پیدا کنند 
و به همین دلیل دچار مشکالت متعددی شده اند.«
اسکندری یادآور شد: در این مدت بسیاری به 
بیماری کرونا مبتال شدند و به سختی بیماری 
را رد کردند. عمده بیماران نادر دچار مشکالت 
سیستم ایمنی هستند و کرونا موجب عفونت ها 

ومرگ های زیادی در بین آنها می شود.«

دستور وزیر بهداشت
با این حال کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط 
در  بهداشت  وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی 
پاسخ به علت تأخیر در انجام واکسیناسیون این 
گروه از بیماران به سپید، گفت: »واکسیناسیون 

بیماران خاص در حال انجام است و در بیماران 
زمینه ای نیز اولویت با بیماران دیابتی مصرف 
کننده انسولین است که واکسیناسیون آن ها آغاز 
شده است.دستور اجرای واکسیناسیون بیماران 
بیماران  و  صعب العالج  بیماران  سایر  و  نادر 
از  پس  است  قرار  و  شده  صادر  نیز  زمینه ای 

احصای موارد انجام شود.«
جهانپور افزود: »پس از بیماران زمینه ای و به 
ویژه بیماران دیابتی واکسیناسیون بیماران قلبی 

نیز قرار است انجام شود.«
وی در مورد تأخیر در واکسیناسیون بیماران نادر، 
اظهار کرد: »تأخیری در کار نبوده و اولویت بندی 
انجام شده است. بر اساس سند ملی واکسیناسیون 
بیماران زمینه ای پس از گروه های سنی پر خطر 
هستند که در این راستا واکسیناسیون بیماران 
دیابتی مصرف کننده انسولین آغاز شده و سایر 

بیماران زمینه ای نیز واکسینه می شوند.«

اختالل در ثبت نام واکسن
روز یازدهم مردادماه سامانه سالمت برای ثبت نام 
بیماران نادر فعال شد اما این گروه از بیماران نتوانستند 
ثبت نام کنند و با این پیام مواجه می شوند: »هنوز زمان 
ثبت نام شما بر اساس سن و استان محل سکونت 
نشده است. اگر جزو بیماران نادر یا بیمار دیابتی 
مصرف کننده انسولین هستید به معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی محل سکونت خود مراجعه 
کنید.« اسکندری در این رابطه اظهار کرد: »تقریبا 
عمده ما با این پیام مواجه شده ایم وقتی به پشتیبان 
سایت مراجعه تماس گرفتیم گفتند یا اسامی و یا 
کد ملی هنوز ارسال   نشده است و یا باید سمت 
مراکز بهداشتی مراجعه کنید و در آنجا ثبت نام کنید.«
وی افزود: »من امروز به مرکز بهداشت محل سکونتم 
مراجعه کردم، نامه بنیاد بیماری های نادر و مدراک 
خود را به آنها نشان دادم، اما پاسخی که دادند این بود 
که بیماری شما فعال به واکسن تعلق نمی گیرد و به 
شخصی نیز زنگ زدند و آن شخص هم گفت فعال 
قرار نیست به این بیماران واکسن تزریق کنیم. این 
در حالیست که ما مشکالت عفونی و نقص ایمنی 
داریم.« اسکندری گفت: »بارها با معاونت درمان 
دانشگاه  علوم پزشکی تماس گرفتیم و کسی پاسخ 
ما را نداد تا اینکه با مدیرعامل بنیاد تماس گرفتیم 
و ایشان گفتند که ما پنج بار است که اسامی و کد 
ملی را برای وزارت بهداشت ارسال کردیم و هنوز 

این اسامی را وارد لیست نکرده اند.«
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چشم انتظار واکسن کرونا  هستیم
علی رغم دستور وزارت بهداشت مبنی بر ثبت نام بیماران نادر برای دریافت واکسن کرونا 

هنوز هیچ بیماری نتوانسته است واکسن خود را دریافت کند

یک بیمار نادر: دراین مدت 
کرونا بسیاری از بیماران 

نادر به دلیل ترس از ابتال 
به بیماری بیماری کرونا 

نتوانستند در اجتماع و محل 
کار حضور پیدا کنند و به 

همین دلیل دچار مشکالت 
متعددی شده اند

جهانپور: دستور اجرای 
واکسیناسیون بیماران نادر 
و سایر بیماران صعب العالج 

و بیماران زمینه ای نیز صادر 
شده و قرار است پس از 

احصای موارد انجام شود


