
واکنش وزارت بهداشت به اظهارات برخی نامزدهای ریاست جمهوری
میداننداماطوردیگروانمودمیکنند

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ادعاهای 
برخی نامزدها در دومین برنامه مناظره تلویزیونی ریاست 

جمهوری واکنش نشان داد.
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، وزارت 
بهداشت اعالم کرد: طرح تحول سالمت، توجه ویژه دولت 
به مهمترین موضوع مغفول در سال های قبل از آن بود و 
البته دستاوردهای آن متعلق به همه ملت است و همان زیرساخت های ایجاد شده خود را بسان 
سنگ بنا در توان مثال زدنی کشور در مقابله با کرونا و ارتقای صنعت واکسن در سخت ترین روزها 
و ماه های تحریم نشان داد. پویش ره سالمت با شعار تداوم توسعه همگام با مهار کرونا در حالی 
رکورد بی نظیر توسعه زیرساختی در نظام سالمت را در ۱۴ ماه گذشته رقم زد که کشور دشوارترین 
روزهای بودجه ای را تجربه می کرد.  ۱۴ ماه مجاهدت، تالش  و ایثار در مسیر مقابله با کرونا، نوسازی 
و بازسازی بیمارستان ها، راه اندازی ۱۴۰ دستگاه سیتی اسکن پیشرفته، رشد ۵۰ درصدی تخت بستری 

ویژه)ICU(، رشد ۱۰۰ درصدی ظرفیت تولید اکسیژن در بیمارستان ها و بهره برداری از ۱۴۰۰ پروژه 
سالمت و بیش از ۱۴۰۰۰ تخت بستری بعنوان یک رکورد برای همیشه نظام سالمت ایران در همین 
بازه زمانی کوتاه را دیدگان منصف خواهند دید و به قضاوت خواهند نشست. پیرامون ادعاهایی در 
مورد واردات واکسن و مشارکت بخش خصوصی هم درحالیکه بیش از ۳۸ مجوز برای شرکت های 
بخش خصوصی صادر شده است و البته تاکنون به ثمر ننشسته، واقعیت های بازار جهانی واکسن 
نیز مشخص است چنانکه برای آن ۳ ماهی که نامزد محترم وعده دادند، هم ریل گذاری شده است. 
می دانند لذا روغن ریخته را نذر امامزاده می کنند. از ۱۸ میلیون دز واکسن در مردادماه گذشته صحبت 
می کنند در حالیکه کشور سازنده مورد ادعا خود تا آبان ماه حتی ۱میلیون دز واکسن نداشته است. 
می گویند در حالیکه نزدیکترین افراد و افکار به ایشان تا دیروز خرید واکسن را همگامی با توطئه 
جهانی علیه جمعیت مردمان اعالم می کردند. می دانند اما جور دیگر وانمود می کنند. وزارت بهداشت 
اما حق خود در پاسخگویی به اظهارات اهانت گونه به مدافعان سالمت و پایمال کردن خون تک تک 
شهدای عزیز سالمت را برای خود محفوظ می داند و قطعا از کمیسیون انتخابات و نهادهای نظارتی 
و رسانه ملی موضوع ارائه وقت الزم برای پاسخگویی به موارد ناصواب و نشر اکاذیب در اظهارات 
برخی کاندیداها و دفاع از حرمت خون شهدای عزیز مدافع سالمت و پاسخ به این قدرناشناسی از 

زحمات، مجاهدت و ایثار ۱۴ ماهه مدافعان سالمت در سراسر کشور را در دستور کار خود دارد.

وزارت بهداشت

شماره ۱9۵2 2۰9 خرداد ۱۴۰۰

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

رییس سازمان غذا و دارو در پاسخ به برخی ابراز 
نگرانی ها درباره نبود واکسن برای تزریق دوز دوم 
در برخی دریافت کنندگان واکسن، گفت: »هیچ 
هموطنی نیست که ُدز اول واکسن را دریافت کرده 
باشد و زمان دریافت ُدز دوم واکسنش گذشته باشد. 
واکسن از مبادی داخلی و خارجی تامین خواهد شد.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در حاشیه 
مراسم روز جهانی غذا در پاسخ به سوالی درباره 
واکسن کرونا گفت: »اطمینان می دهم به مردم عزیز 
که در تامین و تدارک واکسن به سرعت اقدام 
خواهد شد و اکنون هیچ هموطنی نیست که ُدز 
اول واکسن را دریافت کرده باشد و زمان دریافت 
ُدز دوم واکسنش گذشته باشد. واکسن از مبادی 
داخلی و خارجی تامین خواهد شد و همانطور 

که قول داده بودیم از اواخر دهه آخر خرداد ماه ان 
شاءهلل اولین محموله های میلیونی واکسن ایرانی کرونا را 
خواهیم داشت. الزم است عرض کنم که روش تولید 
این واکسن ها در دنیا محدود و ثابت است و پلتفرم 
تولید همه واکسن ها را در داخل داریم و برای دریافت 
ُدز دوم هم از منابع وارداتی و هم از منابع تولید داخل 

قابل تامین و تدارک است.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که ُدز اول 
واکسن خارجی دریافت کردند، می توانند برای ُدز دوم 
واکسن ایرانی تزریق کنند یا خیر؟، اظهار کرد: »یکی از 
واکسن ها که روسی است و آن را هم در داخل تولید 
می کنیم ُدز اول و دوم متفاوتی دارد؛ اما سایر واکسن ها 
خیلی تفاوتی با هم ندارند. در عین حال اطمینان می دهیم 
که حتی اگر نوع وارداتی نباشد واکسن و روش تولید 
همان است اما از منابع وارداتی تامین خواهیم کرد و 

مردم نباید نگران باشند.«
شانه ساز درباره فاصله زمانی بین دو تزریق، افزود: 
»واکسن ها بر اساس نوعشان زمان دریافت ُدز اول و 
دوم متفاوتی دارند و هیچ هموطنی نیست که زمان 

تزریق دوز دومش گذشته باشد.«
شانه ساز درباره مصرف واکسن های داخلی تاکید کرد: »از 
زمانی که مدارک حداقلی که مطابق استاندارد بین المللی 
باشد را دریافت کنیم ظرف 2۴ تا ۴۸ ساعت اعالم 

نظر می کنیم و امیدواریم هفته آینده با تکمیل مدارک 
و تایید کمیسیون ساخت و ورود، اولین واکسن های 
تولید داخل اجازه مصرف داوطلبانه پیدا کند.« وی 
گفت: »بهتر است دوستان با اطالعات دقیق صحبت 
کنند و با بیان حرف خام مثل اینکه گفتند شرکت های 
خصوصی می خواهند واکسن بیاورند ولی سازمان غذا 
و دارو نگذاشته، ذهن مردم را مکدر نکنند. ما حدود ۴۰ 
معرفی نامه به شرکت های مختلف خصوصی داده ایم 
و هیچ کدام تاکنون نتوانستند واکسن وارد کنند. الزم 
است خود آن عزیزان روشنگری می کردند و می گفتند 
علی رغم صدور مجوزها نتوانستند واکسن بیاورند.«

وی افزود: »تامین واکسن کرونا کار دولت ها است. 
بخش خصوصی در هیچ کشوری وارد نشده است 
البته اگر بتوانند بیاورند استقبال می کنیم. سفرای ما هم 
در کشورهایی که کار تولید واکسن در آن ممالک انجام 
می شود به ما تذکر دادند که صدور معرفی نامه ها دارد 
تامین و تداوم و قیمت را افزایش می دهد. چون خیلی 
از شرکت ها می رفتند و برای موفق شدن در واردات 
واکسن قیمت های خیلی باالتر نسبت به آنچه که در دنیا 
بود مطرح می کردند و این امر داشت ارزبری واکسن 
را به شکل منفی تحت الشعاع قرار می داد. در هر حال 
ما دست هرکس که بتواند در واردات واکسن به ما 

کمک کند را به گرمی می فشاریم.«
رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: »در مجموع جوری 

ما  و  گذاشتند  واکسن  انگار  می شود  صحبت 
نمی خریم. در کشورها طرح واکسیناسیون عمومی 
آغاز شده و با وجود اینکه ما با سختی منابع ارزی 
را منتقل کردیم اما به تعهدات خود عمل نکردند 
اما از روز اول ما پلتفرم طراحی واکسن ایرانی را 

آغاز کردیم.«
شانه ساز گفت: »از هفته بعد اولین واکسن های تولید 
داخل را خواهیم داشت و از تیر ماه ۳ میلیون ُدز 
واکسن خواهیم داشت و هر ماه این عدد تصاعدی 
باال می رود و واکسن های بیشتر خواهیم داشت و تا 
پاییز همه گروه هایی که باید واکسن دریافت کنند 
نیازشان با تولید داخل و بخشی خارجی تامین شود.«
وی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره داروهای 
ترک اعتیاد نیز گفت: »برخالف همه دستورالعمل ها، 
بحث فروش دارو به مراکز ترک صورت می گرفت و 
این باعث می شد معاونت های غذا و دارو از وظایف 
حاکمیتی باز بمانند. با برنامه ریزی های صورت گرفته 
اگر داروخانه های منتخب شرایطی را بتوانند احراز کنند، 
اختیار ثبت، ضبط و رصد این داروها به داروخانه ها داده 
می شود. قرار نیست داروها به کسانی که می خواهند 
ترک کنند داده شود فقط به مراکز ترک تحویل می شود 
و فروش مستقیم ندارد. ما از طرف دستگاه های نظارتی 
تحت فشاریم که چرا داروهای ترک انقدر در بازارهای 
قاچاق به فراوانی یافت می شود و با سامانه تی تک 
قابلیت رصد وجود دارد و احتمال خروج این داروها 

از سامانه رسمی منتفی می شود.«
رییس سازمان غذا و دارو درباره تامین انسولین نیز 
گفت: »حدود ۳۰ میلیون قلم انسولین سال قبل وارد 
کردیم و در سامانه بیمه که نگاه می کنیم فردی بوده 
که بیش از ۵۰۰ قلم انسولین دریافت کرده است 
و اینها به دلیل این است که بیمار شناسایی شده 
نیست. از همکاران معاونت درمان خواستیم این 
بیماران رجیستر شده و مشخص باشند. اگر این 
اطالعات به ما داده شود اطمینان می دهیم که مشکلی 
در تامین انسولین قلمی وجود نخواهد داشت . زیاد 
شدن سامانه ها به صالح نیست و داروخانه ها را 

بالتکلیف می کند، رفرنس ما سامانه تی تک است.«

اولین محموله های میلیونی واکسن ایرانی از اواخر خرداد
هیچ هموطنی نیست که زمان تزریق دوز دومش گذشته باشد
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