
مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور تاکیدتاکید کرد

لزوم تزریق دوز دوم واکسن کرونا به کادر درمان
مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی بر اهمیت 
تزریق واکسن کرونا به پزشکان تازه کار که به تازگی نظام 

پزشکی خود را دریافت کرده اند تأکید کرد.
به گزارش سپید، حسین کرمانپور در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان درباره تزریق دوز اول و دوم واکسن 
کادر درمان اظهار کرد: »وضعیت فعلی ما زیاد خوب 

نیست، زیرا با یک موجی از امید وارد میدان شده ایم، اما به بن بست خوردیم.«
وی افزود: »با رایزنی ها برای افراد باالی ۵۰ سال دوز اول را تزریق کردیم اما ما خانه بهداشت نداریم 
که بتوانیم هر زمانی که شد، واکسن را تزریق کنیم. به همین دلیل مجبور هستیم یک بازه زمانی را 

برای انجام این کار تعیین کنیم و کادر درمان هم موظف هستند در وقت مشخص شده اقدام کنند.«
کرمانپور ادامه داد: »در زمان دریافت واکسن در نوبت دهی های تعیین شده، برخی  افراد مبتال به 
کرونا شدند یا بیماری خاصی داشتند که نمی توانستند واکسن بزنند، به همین دلیل در گروه اول 
برای زدن واکسن قرار نگرفتند. این افراد حدود ۵ الی ۶ هزار نفر هستند که هنوز واکسن دوز اول 
را دریافت نکردند چه برسد به مرحله دوم تزریق.« وی تصریح کرد: »در این باره نامه ای به وزارت 
بهداشت نوشتیم که کادر درمان به شدت در معرض خطر هستند اما پاسخ آنها طوالنی شده است.«
وی گفت: »یک عده از این افراد پزشکان جوان یا تازه کار هستند که به تازگی نظام پزشکی خود 
را دریافت کردند و عمال نمی توانند واکسن بزنند. اغلب این افراد که واکسن نزده اند در  بخش 
اوژانس بیمارستان ها مشغول به کار هستند.« کرمانپور بیان کرد: »اسامی منشی ها و کارمندهایی که 
در بیمارستان های تهران مشغول به کار هستند را به وزارت بهداشت اعالم کرده ایم اما نتیجه ای 
ندیده ایم.« وی یادآوری کرد: »امیدواریم که هر چه زودتر به این موضوع نگاه اساسی شود و دوز 

دوم واکسن به کادر درمان هرچه سریعتر تزریق شود.«

نظام پزشکی

رئیس مرکز پیوند وزارت بهداشت گفت: »بیماران 
خاص برای تزریق واکسن کرونا باید به سامانه های 

وزارت بهداشت مراجعه کنند.«
به گزارش سپید، مهدی شادنوش در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت 
واکسیناسیون بیماران خاص، نادر و صعب العالج 
اظهار کرد: »۵۴۰ هزار بیمار نادر و صعب العالج 
در ایران شناسایی شده اند که از این تعداد بیش از 

١٩۰ هزار نفر واکسن دریافت کرده اند.«
رئیس مرکز پیوند و درمان بیماری های وزارت 
بیماران  »واکسیناسیون  داد:  ادامه  بهداشت 
صعب العالج و نادر بر اساس سند ملی در  بخش 
از  بعد  ایران  فاز ۲ واکسیناسیون کرونا در  دوم 
سالمندان قرار داشت اما با تشریح شرایط، از کمیته 
فنی واکسیناسیون درخواست کردیم با توجه به 
حساسیت بیماران صعب العالج و نادر، توزیع و 
تزریق واکسن برای این گروه از بیماران هم صورت 
گیرد و بیماران خاص و صعب العالج سهمی از سهم 

کلی واکسیناسیون کشور داشته باشند.«
فنی  کمیته  موافقت  »با  کرد:  تصریح  شادنوش 
واکسیناسیون از ابتدای سال ١۴۰۰ از هر محموله  

واکسنی که وارد کشور شد، درصدی برای سهمیه 
واکسیناسیون بیماران نادر و صعب العالج اختصاص 
پیدا کرد؛ به دنبال این موضوع ما هم واکسیناسیون این 
گروه  از بیماران را از فروردین ١۴۰۰ آغاز کردیم.«
رئیس مرکز پیوند و درمان بیماری های وزارت 
بهداشت با اشاره به افزایش سرعت واکسیناسیون 
بیماران نادر و صعب العالج در تابستان گفت: »در 
تابستان حجم بیشتر واکسن با تسریع واردات و تولید 

واکسن های ایرانی در دسترس خواهد بود و پس از 
واکسیناسیون سالمندان، تزریق واکسن به بیماران نادر 
و صعب العالج با سرعت بیشتری صورت می گیرد.« 
شادنوش به بیماری های خاص، صعب العالج یا 
نادری که در اولویت تزریق واکسن نسبت به سایر 
گروه های بیماران هستند، اشاره کرد و گفت: »بیماران 
دیالیزی، تاالسمی، هموفیلی، پیوند عضو،  ام اس 
و اوتیسم جزو اولویت های اول واکسیناسیون در 

گروه های بیماری های نادر و صعب العالج هستند 
چرا که بیماران مبتال به این بیماری ها با توجه به 
شرایط جسمانی نیازمند تردد به مراکز درمانی هستند 
و در معرض خطر ابتال به کرونا و عوارض ناشی 

آن قرار دارند.«
رئیس مرکز پیوند و درمان بیماری های وزارت 
بیماران خاص و  بهداشت درباره واکسیناسیون 
نحوه اطالع رسانی ها گفت: »به تدریج با توجه به 
اطالعات وزارت بهداشت برای بیماران خاصی که 
موعد واکسیناسیون شان فرا می رسد، پیامک ارسال 
می شود تا بیماران در ساعت و روز مشخص به 
مراکز واکسیناسیون اعالم شده مراجعه کنند و تزریق 
واکسن برای آنها انجام شود.« وی درباره شناسایی 
بیماران خاص و نادر و اینکه ممکن است اطالعات 
بیماری در سامانه بیماران خاص و نادر وزارت 
بهداشت ثبت نشده باشد، گفت: »اطالعات تمام 
بیماران خاص و نادر در سامانه وزارت بهداشت 
ثبت شده است اما اگر اطالعات بیماری در سامانه 
ثبت نباشد می تواند به امور بیماری های معاونت 
درمان دانشگاه های علوم پزشکی مراجعه و برای 

ثبت اطالعات خود اقدام کند.

بیماران خاص برای تزریق واکسن کرونا  به کجا مراجعه کنند؟ 

شماره ١٩۵7 ۲۶7 خرداد ١۴۰۰

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به تشریح دالیل 
کمبود برخی اقالم دارویی در بازار همچون داروهای اعصاب 

و فلوکسیتین و فاموتیدین پرداخت.
به گزارش سپید، ملک فاضلی در گفت و گو با خانه ملت با تایید 
خبری که عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران داده است 
مبنی بر اینکه برخی داروهای اعصاب و داروهایی مانند فلوکسیتین 
و فاموتیدین در بازار کمیاب شده اند، گفت: »میزان مصرف داروهای 
اعصاب و داروهایی همچون فاموتیدین که برای درمان گاستریت 

معده به کار می رود در کشور بیش از میانگین دنیا است.«
نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و مهرستان در مجلس ادامه داد: 
»این داروها به این دلیل به میزان باالیی مصرف می شوند که به راحتی 
در دسترس جامعه قرار دارند، بنابراین گاه سوءمصرف می شوند.«
وی تصریح کرد: »مصرف فاموتیدین در زمان شیوع کرونا افزایش 

بیشتری نیز داشته و در نهایت متاسفانه توزیع این دارو و نظارت بر 
این روند مثبت نبوده است کما اینکه داروهایی که گاه در داخل تولید 
شده یا وارد می شوند به شکل عدالت محوری توزیع نمی شوند و 
این معضل در مناطق محروم و روستاها بیشتر مشاهده می شود.«

فاضلی اظهار کرد: »هم اکنون باید داروهای مورد نیاز بیماران به 
ویژه در مناطق محروم و روستاها به طرز مطلوبی توزیع شوند و 
در کنار آن سیستم نظارتی خود را تقویت کنیم که اساس هر کاری 
است. بنابراین الزم است که یک بازنگری در امر نظارت بر تولید 
و توزیع دارو و میزان شیوع بیماری ها در جامعه صورت بگیرد.«
وی افزود: »وقتی میزان شیوع بیماری در کشور مشخص نباشد، 
برآورد دقیقی از سطح نیاز به داروها نیز وجود نخواهد داشت، 
همچنین وقتی بحرانی همچون کرونا ایجاد می شود باید تولید 

داروهایی که برای درمان آن استفاده می شود، افزایش پیدا کند.«

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: »البته نباید این موضوع 
را هم فراموش کرد که اعمال تحریم های ظالمانه نقش بسیار مهمی 
در کمبود دارو در کشور داشته است و هرچند گفته شده که دارو 
تحریم نشده است، اما همین که نتوانیم تبادل ارزی با دنیا داشته 
باشیم باعث می شود که نتوانیم داروهای مورد نیاز را وارد کنیم.«

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی یادآور 
شد: »در تمام جوامع وقتی یک بحرانی همچون شیوع کرونا ایجاد 
شود تعدادی افراد سودجود وجود دارند که مشکالتی را در بازار 

دارو ایجاد می کنند که در پی آن مردم متضرر می شوند.«

فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد

دالیل کمبود برخی داروها در کشور


