
یکشنبه  22 تیر 1399 4
20 ذی القعده 1441   12 جوالی 2020   شماره 3699

Society.Kaenat@gmail.com  

واردات 5 برابری واکسن آنفلوانزا در 
سال جاری

 رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه امسال پنج برابر سال گذشته واکسن آنفلوانزا تامین 
خواهیم کرد، گفت: اگر بتوانیم امسال تولید داخلی این واکسن را هم به عرضه برسانیم، اصال هیچ 
نگرانی برای تامین آن نخواهیم داشت.  دکتر محمدرضا شانه ساز درباره وضعیت تامین واکسن آنفلوانزا 
برای پاییز سال جاری، گفت: پیش بینی کرده ایم که واکسن آنفلوانزا را به میزان چهار تا پنج برابر سال 
قبل تامین کنیم. منتها بحث و تمرکز اصلی مان بر این است که هر چه زودتر واکسن آنفلوانزای تولید 
داخلی وارد بازار شود. وی با بیان اینکه داریم بر روی تولید داخلی واکسن انفلوانزا کار می کنیم، افزود: 
امیدواریم این واکسن بتواند برای امسال در کشور تولید شود. تولیدکننده اعالم کرده که می توانند 
واکسن را برای امسال به بازار عرضه کنند. البته باید مستندات و نتایج کلینیکال آن به ما ارایه شود تا 
بتوانیم به طور قطعی اظهار نظر کنیم. به نظر می آید که نباید مشکل خاصی برای تولید داخلی واکسن 
آنفلوانزا وجود داشته باشد. شانه ساز با بیان اینکه در عین حال واردات مان در حوزه واکسن آنفلوانزا از 
چندین کشور انجام می شود، گفت: بازار واکسن آنفلوانزا امسال بازاری جدی و پر تالش است و همه 
دنیا می خواهند این واکسن را تامین کنند. این در حالیست که منابع تامین واکسن همان منابع قبلی 
و محدود است. بر همین اساس ما واردات واکسن آنفلوانزا را از کشورهای مختلف در نظر می گیریم. 

8۰ درصد جوانان آلوده به کرونا عالئمی از بیماری 
ندارند

 نتایج اولیه یک مطالعه جدید حاکی از آن است که در بیش از ۸۰ درصد از جوانان آلوده 
به کروناویروس، عالئمی از بیماری مشاهده نمی شود.  نتایج اولیه این تحقیق نشان می دهد که در 
بیش از ۸۰ درصد افراد ۲۰ سال و جوان تر پس از آنکه به کروناویروس جدید آلوده می شوند، عالئمی 
از بیماری ظاهر نمی شود. بررسی متخصصان علوم پزشکی در ایتالیا نشان می هد بیش از ۸۰ درصد 
از جوانان آلوده به کروناویروس جدید از ناقالن خاموش بیماری به حساب می آیند. در این مطالعه 
محققان ایتالیایی ارزیابی کردند که چه میزان از افراد آلوده به کروناویروس جدید عالئمی از بیماری 
را از خود بروز می دهند. آنان اطالعات مربوط به ۵۴۸۴ نفر را که در ارتباط نزدیک به افراد آلوده به 
کروناویروس جدید بودند مورد بررسی قرار دادند. از این تعداد، ابتالی حدود ۲۸۲۴ نفر در بررسی های 
آزمایشگاهی تایید شد. به گزارش مدیکال نیوز تودی، بررسی اطالعات فوق نشان داد از میان ۲۸۲۴ 
نفر فرد آلوده به کروناویروس، تنها ۸۷۶ نفر حدود ۳۱ درصد عالئمی از بیماری را از خود نشان دادند. 
همچنین بررسی سن مبتالیان حاکی از آن بود که در ۸۱.۹ درصد از افراد ۲۰ سال و جوان تر، عالئمی 
از بیماری پس از آلوده شدن به کروناویروس مشاهده نشده است. همچنین در میان افراد ۸۰ سال یا 

بیشتر تنها در ۳۵.۴ درصد از افراد آلوده عالئمی از بیماری مشاهده نشده است.

سازمان جهانی بهداشت:
شیوع کووید-۱۹ در جهان تحت کنترل نیست

 سازمان جهانی بهداشت (WHO) هشدار داد: موارد ابتال به بیماری کووید-۱۹ در جهان 
همچنان رو به افزایش است و شرایط فعلی نشان می دهد که این بیماری تحت کنترل نبوده و همه گیری 
آن با سرعت رو به گسترش است.  طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت، بیماری کووید-۱۹ در بیشتر 
نقاط جهان تحت کنترل نیست و شیوع آن در حال تشدید است. «تدروس آدهانوم قبریسوس» دبیر 
کل سازمان جهانی بهداشــت در این باره گفت: مجموع موارد ابتال به بیماری کووید-۱۹ در سراسر 
جهان طی شش هفته گذشته دو برابر شده است. همچنین شواهد حاکی از آن است که شیوع این 
بیماری در کشورهای ایاالت متحده آمریکا، برزیل و هند که بیشترین آمار مبتالیان و تلفات را گزارش 
کرده اند کاهشی نداشته است. وی افزود: زمانیکه کشورها بر اساس تدابیر و اقدامات بهداشت عمومی 
رویکردهای جامعی از قبیل شناسایی افراد آلوده به کروناویروس، قرنطینه آنان، انجام تست تشخیصی 
و شناسایی افراد مرتبط با بیماران را اتخاذ کنند می توانند شیوع بیماری را تحت کنترل داشته باشند 
اما در بیشتر نقاط جهان این ویروس همچنان تحت کنترل نیست و وضعیت شیوع آن تشدید شده 
است. تاکنون بیش از ۱۲ میلیون نفر در جهان به کروناویروس جدید آلوده شده و بیش از ۵۶۲ هزار 
نفر نیز بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ جان خود را از دست داده اند. به گزارش اسکای نیوز، درحالیکه 
در بسیاری از کشورها توجهات به سمت بروز احتمالی موج دوم بیماری هدایت شده، سه کشور ایاالت 

متحده آمریکا، برزیل و هند همچنان با بحران موج نخست این بیماری دست به گریبان هستند.

 آرزو مدنی- کرونا روز به روز جدی تر می شــود. 
این را بگذارید کنار خبرهای ناامیدکننده ای که هر روز از پایان 
ناپذیری این ویروس منتشر می شود. برای همین هم مسئوالن 
بار دیگر در تالش اند تا با اعمال محدودیت های بیشتر و نظارت 
گســترده از باالرفتن آمار افراد مبتال با کرونا جلوگیری کنند. 
در آخرین اقدام استاندار تهران با اشاره به افزایش روند ابتال به 
کرونا در استان تهران در ممنوعیت برگزاری مراسم عروسی در 
تاالرها و مراسم عزا در مساجد تاکید کرد. انوشیروان محسنی 
بندپی در حاشیه جلسه ســتاد ملی مبارزه با کرونا با اشاره به 
افزایش تعداد مراجعین، بســتری ها و بیماران بخش ویژه در 
استان تهران گفت: در حال حاضر ۳۱۰۰ بیمار مبتال به کرونا 
در بیمارستان های استان تهران بستری هستند که ۲۲۰۰ نفر 
در بخش عادی و ۶۸۰ نفر در بخش ویژه هستند. وی با اشاره 
به تصمیمات مهمی که در اســتان تهران اتخاذ شــده است، 
افزود: برگزاری هر گونه مراسم عروسی در تاالرهای پذیرایی و 
برگزاری مراسم عزا در مساجد ممنوع است. بر اساس بخشنامه 
ابالغی به دستگاه های اداری باید از برگزاری هر گونه سمینار، 
جشنواره و همایش پرهیز شود و نسبت به استفاده از ماسک 
برای کارمندان و مراجعین اقدام شود. استاندار تهران تاکید کرد: 
هر کارمند و ارباب رجوعی که از ماسک استفاده نکند حق ورود 
به اداره و دریافت خدمات را ندارد.  عالوه بر این نظارت نسبت 
به رعایت پروتکل های بهداشتی باید به صورت جدی در دستور 
کار قرار گیرد.رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز با بیان اینکه 
۱۳۳۳ نفر مبتال به کرونا در مراکز نگهداری شبانه روزی و دیگر 
مراکز بهزیستی شناسایی شدند، گفت: تاکنون ۱۰۴ مرکز نیز 
از بین ۲۵۳۱ مرکز آلوده شده اند. وحید قبادی دانا درنشست 
خبری خود  درباره اقدامات بهزیستی همزمان با شیوع کرونا 
در کشور گفت: یکی از گروه های در معرض آسیب در بیماری 
کرونا سالمندان، افراد دارای معلولیت و بیماران خاص هستند 

و از همین رو توجه ما به مراکز نگهداری شبانه روزی دو چندان 
شد. از ۵ بهمن ماه اولین بخشنامه برای همه استان ها ارسال 
شد. گرچه بخشنامه وزارت بهداشــت با تاخیر بود، اما شروع 
زودهنگام و ابالغ بیش از ۸۰ دستورالعمل تخصصی به تفکیک 
مراکز مختلف صورت پذیرفت.وی با بیان اینکه به این ترتیب 
مهدهای کودک و مراکز روزانه تعطیلی شد و طبق مصوبه ستاد 
ملی کرونا پس از بازگشایی پذیرش با محدودیت انجام شد، ادامه 
داد: براین اساس قرنطینه بیماران مشکوک را پیگیری کردیم. 
همچنین در ارتباط با مراکز ســعی کردیم که اتاق های ایزوله 
ایجاد شود. پذیرش توانخواهان جدید نیز ممنوع شد و همچنین 
ممنوعیت مالقات نیز پیش بینی شد.رییس سازمان بهزیستی 
با اشاره به کل مبتالیان به بیماری کرونا در کشور تصریح کرد: 
در مراکز نگهداری شبانه روزی و دیگر مراکز بهزیستی ۱۳۳۳ 
نفر مبتال به بیماری کرونا شناسایی شدند که از این تعداد ۴۵۶ 
نفر در حال درمان هستند و همچنین از ابتدای کرونا تاکنون 
۱۳۳ نفر از این افراد جان خود را از دست داده اند.وی افزود: در 
خصوص تعداد فوتی ها از حدود ۱۲ هزار و ۴۴۷ نفر که در کشور 
فوت شده اند رقم ۱۳۳ نفر حدود یک درصد از کل فوتی ها را 
تشکیل می دهد. این رقم در کشورهای اروپایی ۴۰ تا ۵۰ درصد 
است.به گفته وی، تاکنون ۲۰ نفر از فرزندان بهزیستی به کرونا 
مبتال شده اند و تاکنون موارد فوتی در بین فرزندان بهزیستی 
گزارش نشده است. از این تعداد ۱۴ نفر در حال درمان هستند 

و ۶ نفر نیز که ابتالی قبلی داشتند و بهبود یافته اند.
همچنین معاون اجتماعی پلیس فتا نیز ضمن هشدار به مبلغان 
دروغین داروهای درمان کرونا در فضای مجازی گفت: هیچ گونه 
سایت فروش دارو به صورت آنالین در فضای مجازی نداشته و 
نخواهیم داشت و اگر کسی بخواهد از این فضا سوءاستفاده کند و 
دارو یا روش درمانی خاصی را بدون مجوز وزارت بهداشت اعالم 
کند با او برخورد می شود. سرهنگ پاشایی با اشاره به شروع کرونا 

و کنترل فضای مجازی از اواخر سال ۹۸ به منظور جلوگیری از 
تخلفات و سوءاستفاده ها، گفت: مواردی از دستگیری متخلفان و 
معرفی به مرجع قضایی را داشته ایم ؛ کسانی هم بودند که داروی 
قطعی درمان کرونا یا شیوه درمان کرونارا اعالم کرده بودند.وی 
افزود: الزم است یادآوری کنم داروخانه آنالین در فضای مجازی 
نداریم و تاکنون هیچ گونه مجوزی در این زمینه صادر نشده است 
و فروش دارو صرفا  در داروخانه ها انجام می شود. متاسفانه این 

افراد یک سری مجوزها را هم اعالم می کنند که دروغین است و 
ما قطعا با آنها برخورد می کنیم.معاون اجتماعی پلیس فتا با بیان 
اینکه هیچ گونه ســایت فروش دارو به صورت آنالین در فضای 
مجازی نداشته و نخواهیم داشت گفت: تاکنون داروخانه آنالین 
نداشته ایم و اگر کسی بخواهد از این فضا سوءاستفاده کند و داروی 
خاص یا روش درمانی خاصی را بدون مجوز وزارت بهداشت اعالم 

کند با او برخورد می شود.

کائنات از آخرین اقدامات برای مقابله با کرونا خبر می دهد

از هشدار تا ممنوعیت
خبرنامه

 سخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی ۲۳۹۷ بیمار جدید کووید ۱۹ در کشور خبر داد.دکتر الری سخنگوی وزارت بهداشت گفت: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۳۹۷ بیمار جدید مبتال به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که  ۱۷۳۹ نفر از آنها بستری شــدند. وی ضمن تاکید بر لزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، فاصله گذاری اجتماعی و لزوم استفاده از ماسک هنگام خروج از منزل، گفت: 

استانهای خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، هرمزگان و خراسان شمالی در وضعیت قرمز قرار دارند.

15 استان در شرایط قرمز و هشدار جامعه

افزایش قیمت پیش ساز داروهای ترک اعتیاد
 براساس اعالم دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور، تعرفه خدمات سرپایی 
درمان اعتیاد در سال ۹۹ معادل ۱۵ درصد افزایش یافته، این درحالیست که به گفته رئیس 
کانون سراسری انجمن های صنفی مراکز درمان اعتیاد کشور اگرچه تعرفه های درمانی امسال 

افزایش یافته، اما تورم و دیگر هزینه های مراکز بسیار بیشتر از این ۱۵ درصد است.
 مجتبی غالبی با بیان اینکه خدمات مجاز در مراکز درمان سوء مصرف مواد شامل ۹ خدمت 
است، اظهار کرد: تعرفه درمان با متادون که اصلی ترین خدمت این مراکز است برای بخش 
خصوصی ۱۷۸هزارتومان اعالم شده است. در واقع براساس تعرفه های ابالغی سال جاری در 
مراکز خصوصی، فرد بیمار باید ماهانه برای خدمات درمانی، مشــاوره بیمار و خانواده وی، 
روانشناسی، آزمایشات مورفین و شیشــه، ویزیت های پزشک و همچنین هر میزان داروی 
متادون که نیاز داشته باشــد، مجموعا ۱۷۸ هزارتومان پرداخت کند که این نرخ در بخش 
دولتی حدود ۲۰ درصد کمتر است. ناگفته نماند که بیشترین بار درمان اعتیاد برعهده بخش 
خصوصی است و حدود ۹۵ درصد مراکز سرپایی درمان اعتیاد توسط سرمایه گذاری بخش 

خصوصی راه اندازی شده است. 
وی افزود: در تعرفه های اعالم شــده چند مشــکل وجود دارد؛ اولین مشکلی که تمامی 
گروه های پزشکی با آن مواجه اند این اســت که اگرچه تعرفه های درمانی سال ۹۹، معادل 

۱۵ درصد نســبت به ســال ۹۸ افزایش یافته اما تورم و هزینه هــای مراکز مانند حقوق 
پرسنل، اجاره بها و... بسیار بیشتر از این ۱۵ درصد است. 

غالبی با بیان اینکه داروهای بوپرنورفین، اوپیوم و متادون جزء داروهایی هستند که برای 
درمان اعتیاد تجویز می شوند، به مشکل دوم مراکز درمان اعتیاد با تعرفه های سال ۹۹ اشاره و 
تاکید کرد: مشکل دوم درمانگران این است که تعرفه های خدمات درمان اعتیاد سال ۹۹ باز 
هم با احتساب داروی متادون که عمده ترین داروی درمانی اعتیاد است درنظر گرفته شده 
است. ظاهرا اکنون که ارز گران شده و احتماال ارز دولتی جهت تامین داروها پرداخت نشود، 
شرکت ها به دنبال افزایش قیمت داروی متادون هستند و این یعنی با افزایش قیمت متادون، 
مقدار دریافتی درمانگران کم می شود. کما اینکه در سال گذشته ۱۰درصد به تعرفه مراکز 
درمان اعتیاد افزوده شد اما از آنجا که هزینه داروها حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت، درعمل 
درآمد مالی مراکز به شدت کاهش یافت و تعداد زیادی از مراکز در حد ورشکستگی اقتصادی، 
متضرر شدند. رئیس کانون سراســری انجمن های صنفی مراکز درمان اعتیاد کشور ادامه 
داد: سومین مشکل نیز این است که در برخی سال ها مراکز درمان سوء مصرف مواد، مورد 
کم لطفی مسئولین قرار گرفته و تعرفه درمانی جهت مراکز، ابالغ نشد و همکاران ما اجبارا با 

تعرفه سال قبل به ارائه خدمت پرداختند )مانند سال۹۵ و سال ۹۷(.

البته رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی مراکز درمان اعتیاد کشور این را هم گفت که 
اگر قرار باشد هزینه داروهای مخدر و تعرفه ها افزایش باالیی داشته باشد با ریزش بیماران 
مواجه می شویم زیرا معتادان بضاعت مالی ندارند، لذا باید به دنبال راهکارهای بهتری از جمله 

کاهش هزینه داروهای مخدر بود.

خبر


