
اطالعیه سازمان نظام پزشکی در خصوص کارت هوشمند واکسن
سازمان نظام پزشکی اعالم کرد: »بدنبال انتشار اطالعیه مرکز 
آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت مبنی بر فاقد اعتبار 
بودن کارت های هوشمند واکسن صادره از سوی هر نهادی 
غیر از وزارت بهداشت که موجب تماس های مکرر همکاران 
در خصوص کارت های صادر شده از سوی سازمان نظام 
پزشکی شده است، اداره کل روابط عمومی این سازمان بر 

خود الزم می داند توضیحاتی را به منظور تنویر افکار جامعه پزشکی ارائه نماید.«
به گزارش سپید، سازمان نظام پزشکی اعالم کرد: »پیرو اطالعیه مرکز مدیریت آمار و فناوری 
اطالعات وزارت بهداشت مبنی بر این که بعضی افراد یا سازمان ها در ازای مبالغی، نامه یا کارت 
کاغذی، پالستیکی یا دیجیتال به زبان انگلیسی خارج از سیستم وزارت بهداشت صادر می کنند که 
فاقد اعتبار است؛ مطالبی جهت تنویر افکار اعضای محترم سازمان نظام پزشکی به استحضار می رسد.
از ابتدای همه گیری کرونا، سازمان نظام پزشکی همواره در کنار مردم و اعضای جامعه پزشکی 
ایستاده و در این زمینه پیشرو بوده است و از تالش برای تهیه و توزیع اقالم حفاظتی برای کادر 

درمان و تاسیس سایت corona.ir به منظور آگاهی بخشی به مردم تا اصرار بر واردات واکسن 
معتبر و واکسیناسیون اعضای سازمان و کادر درمان، و نیز تاسیس سامانه عوارض سنجی و نوبت 
دهی واکسیناسیون دریغ نکرده است و در بسیاری از آن ها سازمان نظام پزشکی پیش تر از وزارت 
بهداشت و سایر نهادهای مرتبط فعالیت خود را آغاز کرد. صدور کارت دیجیتال واکسیناسیون هم 
از کارهای فراموش شده ای بود که به دلیل اصرار اعضای سازمان نظام پزشکی برای همکارانی 

که در کنگره های بین المللی شرکت می کنند، توسط سازمان و برای نخستین بار صورت گرفت.
خوشبختانه برخورد مثبت با کارت مذکور در خارج از کشور که به سبب جایگاه برتر سازمان های 
نظام پزشکی در دنیا است، موجی از درخواست همکاران برای صدور کارت برای خود و 

خانواده هایشان را ایجاد نمود.
اطالعیه مرکز آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت از حیث تاکید بر اعتبار کارت دیجیتال 
صادره از سوی آن وزارتخانه متین  و موجه است، لکن از آنجا که به نوعی بی اعتبار نشان دادن 

کارت صادره از سوی سازمان مهم نظام پزشکی است، جای تأمل و تأسف دارد.
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران برای آن دسته از همکارانی که صدور کارت 
هوشمند واکسیناسیون از سوی سازمان متبوعشان اولویت دارد؛ همچنان در حال خدمت رسانی 

است.«روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

نظام پزشکی

دبیر علمی سی و یکمین کنگره انجمن چشم پزشکی 
به تشریح شایع ترین بیماری های چشم پرداخت و 
گفت: »ضعف بینایی، یکی از موارد شایع در کودکان 

و نوجوانان است.«
به گزارش سپید، علی طباطبایی در آستانه برگزاری 
سی ویکمین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران اظهار 
داشت: »از موارد شایع بیماری های چشم این است 
که افراد با شکایت سوزش و احساس جسم خارجی 
در چشم مراجعه می کنند که به علت تغییر اشک، 
غلیظ شدن اشک و کم شدن آن یا به عبارتی خشکی 
چشم است.« وی با عنوان این مطلب که از قطره های 
اشک مصنوعی و پمادهای مناسب برای خشکی 
چشم استفاده می کنیم، گفت: »وجود مژه در چشم 
یا کج شدن مژه به داخل چشم، اجسام خارجی 
گیاهی یا فلزی سبب اشک ریزش می شوند که باید 

به چشم پزشک مراجعه نمود.«
طباطبایی ادامه داد: »خارش و قرمزی همراه با سوزش 
و تا حدودی احساس جسم خارجی به علت موارد 
آلرژی و حساسیت است که نوع بهاره آن به علت 
آزاد شدن گرده گل ها یا مواد گیاهی است و از 
اواخر اسفند تا اوایل تابستان ادامه دارد و توصیه 
می شود افراد در تماس با مواد حساسیت زا نباشند 
و از عینک های مناسب استفاده کنند و استفاده از 
قطره و پمادهای ضد حساسیت و آلرژی نیز توصیه 

می شود.« وی افزود: »نوع دیگر واکنش به موارد 
حساسیت زا در هوا است که در تمام فصل های 

سال کم و زیاد مشاهده می شود.«
طباطبایی گفت: »مورد شایع دیگر کمی دید در 
بچه ها و نوجوانان و جوانان است که عمدتاً به علت 
ضعف بینایی است که با تجویز عینک و لنز تماسی 
و در شرایطی الزک و لیزیک قابل اصالح است.«
وی با عنوان این مطلب که صدمه به چشم ضربه و 
تروما از علل کاهش دید است و پیشگیری اهمیت 
زیاد دارد، افزود: »برای مواردی مثل جوشکاری، 
کار با فلزات، تعمیرات و چکش کاری، باید از 

عینک های محافظ استفاده شود که متأسفانه کم 
استفاده می شود و سبب ورود جسم خارجی به 
خصوص فلزی به چشم شده و آسیب های جبران 

ناپذیری به دنبال دارد.«
طباطبایی در ادامه به برگزاری سی و یکمین کنگره 
سالیانه چشم پزشکی ایران اشاره کرد و افزود: »این 
کنگره با هدف ارتقا سطح علمی و عملی چشم 
پزشکان و ارائه پیشرفت های جدید چشم پزشکی، 
قرار است مهر ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شود.«
وی گفت: »آنچه مسلم است، همبستگی و دوستی 
بین چشم پزشکان داخلی و خارجی، منجر به داد 

و ستد علمی و ارتقا سطح علمی چشم پزشکان 
کشور شده و سبب ارائه خدمات بهتر به بیماران 
و معرفی چشم پزشکی کشور به دنیا و سرافرازی 

بیشتر به کشور است.«
طباطبایی گروهای هدف در این کنگره را متخصصان 
پزشکی،  چشم  رزیدنت های  پزشک،  چشم 
فلوشیپ ها، اپتومتریست ها، انترن و دانشجوهای 
پزشکی عنوان کرد و افزود: »محورهای مورد بحث 
در این کنگره شامل بیماری های قرنیه و جراحی های 
آن، عمل شایع آب مروارید )کاتاراکت(، لنزهای 
داخل چشمی، اصالح عیوب انکساری و… است.«
وی اظهار داشت: »از دیگر موارد مورد بحث در این 
کنگره پیشگیری و درمان اثر دیابت بر روی چشم، 
پیشگیری و درمان انسداد عروقی شبکیه، بیماری ها 
و جراحی های شبکیه، درمان التهاب های اربیت و 
کاسه چشم، جراحی پلک، تومورها، فشار چشم، 
پیشگیری و تشخیص و درمان افزایش فشار چشم و 
همچنین موارد ارثی و ژنی به بحث گذاشته می شود.«

طباطبایی ادامه داد: »التهاب های داخل چشم )یووئیت( 
که عموماً کمتر مورد توجه قرار می گیرد و باعث 
صدماتی برای چشم می شود، استرابیسم، تشخیص 
و درمان انحراف های چشم )نوروافتالمولوژی( در 
کودکان و تشخیص و درمان عصب محرکه چشم از 

دیگر موارد مهم مورد بحث در این کنگره خواهد بود.«

شایع ترین بیماری های »چشم« را بشناسیم
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مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
از واردات 8۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا به کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیدحیدر محمدی از واردات 8۰۰ هزار دز 
واکسن آنفلوآنزا به کشور خبر داد و گفت: »این واکسن ها 
گروه های  و  سالمندان  باردار،  زنان  گروه های خاص،  برای 
آسیب پذیر به صورت رایگان تزریق خواهد شد.« وی با بیان 

اینکه حدود ۴۰۰ هزار دوز واکسن نیز در داروخانه ها توزیع 
شده است، افزود: این واکسن ها با قیمت ۱55 هزار تومان به 

فروش خواهد رسید.«
محمدی بیان کرد: »الباقی نیاز تا سقف 2 میلیون دوز را نیز از 
تولید داخل استفاده خواهیم کرد و اولین  بخش آن با تعداد 2۰۰ 

هزار دوز به زودی تحویل وزارت بهداشت خواهد شد.«فارس

مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از واردات ۸۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوانزا خبر داد 

واکسن آنفلوآنزا برای گروه های آسیب پذیر رایگان است
قیمت فروش داروخانه ای، 155 هزار تومان


