
آنفلوآنزا  بیماری  بهداشت در خصوص شیوع  وزیر 
در کشور گفت: »آنفلوآنزا شیوع باالیی در سال ۹۴ با 
ویروس H1N1 داشت که یک نوع ژنوتایپ کشنده و 
پرمشکل نسبت به ویروس آنفلوآنزاهای دیگر است. در 
سال ۹۵ ، ۹۶ و ۹۷ نوع N2H3  داشتیم که تهاجمش 
کمتر است. امسال دو هفته زودتر از آنچه پیش بینی 

می شد گرفتار موجی از ویروس H1N1 شدیم.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، سعید نمکی در حاشیه 
نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره بیمه 
ناباروری و برنامه این وزارتخانه برای این موضوع گفت: 
»برای درمان ناباروری به تمام استان ها و دانشگاه های 
علوم پزشکی ابالغ کردیم که باید هر کدام از استان ها 
یک مرکز مجهز درمان ناباروری داشته باشند و اینها 
را تحت پوشش بیمه رایگان قرار دادیم و قرار است 
تا سه نوبت داروهای آن ها به طور مجانی داده شود.«

وزیر بهداشت در خصوص تاثیر تحریم ها بر بخش دارو 
و راهکار این وزارتخانه در این باره گفت: »بزرگترین 
کمک ما این است که در شرایط سخت امروز داروها 
را با دور زدن تحریم ها فراهم کردیم و ارز را روی 

۴2۰۰ نگه داشتیم تا داروهای اساسی گران نشود.«
وی در خصوص شیوع بیماری آنفلوآنزا در کشور افزود: 

 H1N1 آنفلوآنزا شیوع باالیی در سال ۹۴ با ویروس«
داشت که یک نوع ژنوتایپ کشنده و پرمشکل نسبت 
به ویروس آنفلوآنزاهای دیگر است. در سال ۹۵ ، ۹۶ 
و ۹۷ نوع N2H3  داشتیم که تهاجمش کمتر است. 
امسال دو هفته زودتر از آنچه پیش بینی می شد گرفتار 

موجی از ویروس H1N1 شدیم.«
نمکی گفت: »از بین بیماران تنفسی بیش از ۴۰۰۰ نفر 
بستری شدند که در تعدادی از آنها H1N1  مثبت بود. 
آمار ابتال و مرگ و میر را سخنگوی معاونت بهداشت 
هفتگی اعالم می کند ولی در حال حاضر بیماری قابل 
کنترل است و تا حدود هشت تا 1۰ روز دیگر این 
بیماری فروکش می کند.«  وزیر بهداشت در پایان اضافه 
کرد: »با رعایت اصول بهداشتی مثل شستن دست ها 
و استفاده از ماسک و خودداری از روبوسی نگرانی 
عمده ای در زمینه ابتال به آنفلوآنزا نداریم. واکسن بیش 
از 2۸ تا 3۰ درصد نمی تواند مانع انتقال بیماری شود. 
بهترین راه های جلوگیری از انتقال بیماری این است 
که مردم آموزش ببینند و واکسن را برای گروه های 
پرخطر توصیه می کنیم و ما این را در اختیار مراکز 
درمانی و بیمارستان ها قرار دادیم و داروخانه ها نیز آن 

را تامین کردند و می توانند در اختیار مردم قرار دهند.«

بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

درحوزه تجهیزات پزشکی 
و دندانپزشکی رصد تخلفات 

دشوار است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »در حوزه تجهیزات 
پزشکی مصرفی و دندانپزشکی، هنوز به نقطه ای نرسیدیم که 

بتوانیم این اقالم را به صورت لحظه به لحظه رصد کنیم.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، بهروز بنیادی در واکنش به 
خبرکشف حدود3 میلیارد تومان ایمپلنت تقلبی داشت: »در رابطه 
با تجهزات پزشکی مصرفی از قبیل پالک ها، پین ها، پروتزها، 
استنت ها، ایمپلنت ها، نوارهای تست قند و سایر اقالم مشابه، 
یکی از مهمترین حقوق و خواسته های بیماران، اطمینان خاطر 

نسبت به اصالت تجهیزات پزشکی  است.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: »بیمار، وقتی 
به مراکز درمانی مراجعه می کند باید مطمئن باشد که کاالیی که در 
فرایند درمان استفاده می شود، اصالت دارد. اصالت کاال اهمیت 
بسیار حیاتی و سرنوشت ساز در مسیر درمان دارد و در همین 
روند، وزارت بهداشت باید از تمام امکانات و ظرفیت های قانونی 
خود استفاده کند تا بتواند اصالت کاالها را تحت نظارت داشته 
»با  افزود:  به اجرای طرح تحول سالمت  اشاره  با  باشد.« وی 
اجرای طرح تحول سالمت، داروخانه های بیمارستان های دولتی، 
اطمینان  این صورت  به  این تجهیزات شدند و  تامین  مسؤول 
خاطر پزشک و بیمار در مقایسه با زمانی که  بیمار به خارج از 
بیمارستان ارجاع می شد، بسیار افزایش یافت ولی اتفاق مهمی 
که متاسفانه در بازار کاالهای مصرفی در سرفصل های تجهیزات 
دندانپزشکی و پزشکی در حال رخ دادن است، این است که 

هیچ کس نمی داند در کانال توزیع، چه اتفاقی روی می دهد.«
بنیادی گفت: »در واقع پس از اینکه یک سری شرکت ها، کاالهای 
مصرفی دندانپزشکی و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را با 
مجوز و نظارت وزارت بهداشت تولید یا وارد کردند، متاسفانه 
وزارت بهداشت نمی تواند فاصله میان تامین کننده تا بازار و تا 
مصرف کننده نهایی را دنبال کند و نمی داند که در این فاصله 
و  پزشکی  تجهیزات  حوزه  که  چرا  دهد،  می  رخ  اتفاقی  چه 
دندانپزشکی، فاقد یک شبکه توزیع رسمی، شفاف و قابل رصد 

مانند آنچه که در حوزه دارو وجود دارد، است.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به عملکرد 
بهینه  کنترل  بر  اثر آن ها  دارو و  شرکت های پخش در حوزه 
دلیل وجود شرکت های پخش  »به  کرد:  اظهار  داروها  اصالت 
رسمی، تمام زنجیره توزیع از ابتدا تا انتها تحت نظارت وزارت 
بهداشت است و اگر تخلفی رخ دهد، به راحتی می توان رسیدگی 
کرد که تخلف در کدام مرحله رخ داده و ابعاد تخلف چقدر بوده 
است. در واقع همه چیز کامال قابل رصد است. اما متاسفانه در 
حوزه تجهیزات پزشکی مصرفی و دندانپزشکی، هنوز به نقطه 
ای نرسیدیم که بتوانیم این اقالم را به صورت لحظه به لحظه 
رصد کنیم، در این رابطه باید سامانه جامع تجارت هم هرچه 
زودتر راه اندازی شود تا سامانه های گمرک، بانک مرکزی، وزارت 
صمت، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی  و ...به یکدیگر اتصال 
پیدا کنند تا ورودی ها و خروجی های سیستم تجهیزات پزشکی 

و دندان پزشکی، کامال روشن و قابل رصد شود.«
وی با اشاره به نقشی که شرکت های پخش تجهیزات پزشکی 
و دندان پزشکی می توانند در زمان هایی که کشور با کمبود کاال 
مواجه می شوند، ایفا کنند تصریح کرد: »اگر شبکه توزیع رسمی 
و تحت نظارت وزارت بهداشت در حوزه تجهیزات پزشکی و 
دندانپزشکی بمانند حوزه دارو بوجود آید، قطعا می تواند در 
زمان هایی که کشور دچار کمبود کاال می شود، نقش بسزایی 
در توزیع هدفمند و اجرای درست سهمیه بندی این اقالم در 
ایفا کرده و  همچون یک دژ مستحکم  مناطق مختلف کشور 
مانعی برای سوء استفاده واردکنندگان یا تولیدکنندگان یا دالالن 

برای قاچاق معکوس کاال به خارج کشور شود.

سوء  و  قبلی  دردناک  تجربه های  به  اشاره  با  پایان  در  بنیادی 
پزشکی  تجهیزات  بازار  از  سوداگران  که  مختلفی  استفاده های 
و دندان پزشکی می کنند افزود: »متاسفانه شاهد آن بوده ایم که 
گاهی کاالیی وارد کشور می شود و ناگهان کمبود می شود و در 
این مقاطع حساس، کاال توسط واسطه ها خریداری شده و آرام 
آرام به قیمت چند برابر در  بازار داخل  فروخته شده یا به خارج 
کشور قاچاق می شود و  قطعا این موضوع خصوصا در رابطه 
با مناطق دوردست، از شدت بیشتری خواهد داشت، اگر شبکه 
توزیع اقالم تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی به صورت رسمی 
و تحت نظارت وزارت بهداشت ایجاد شود و رصد کاالها در 
زنجیره توزیع از ابتدا تا انتها شکل گیرد، بدون تردید می توان 

جلوی بسیاری از این سوء استفاده ها را گرفت.«

خانه ملت
شماره 1۵۵۰ 1۴ آذر 13۹۸
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وزیر بهداشت در حاشیه نشست هیئت دولت پاسخ داد

آنفلوانزاچهزمانیفروکشمیکند؟

معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه  
کشورمان به سوی سالمندی در حرکت است و تا 2۵ سال آینده از هر سه 
ایرانی یک نفر سالمند است، خاطر نشان کرد: »این امر یکی از دغدغه های 
مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت است که باید به موضوع جمعیت و 

 شاخص های جایگزینی جمعیت در کشور توجه شود.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، علیرضا رییسی در مراسم اختتامیه  کارگاه 
آموزشی مدیران سالمت خانواده دانشگاه های علوم پزشکی کشور که 
به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد با بیان اینکه افزایش 
جمعیت نیاز به همکاری های بین بخشی و مشارکت سایر سازمان ها و 
ارگان ها دارد و مهمترین بخشی که بر عهده وزارت بهداشت قرار دارد 
سالمت جمعیت است خاطر نشان کرد: »در حوزه سالمت جمعیت، باید 
با انجام مراقبت های الزم و کامل  تا  تمام توان خود را به کار بگیریم 

مادران، دوران بارداری ایمنی را طی کنند.«
یافته است و  طی دو  افزایش  ازدواج در کشور  اینکه سن  بیان  با  وی 
دهه گذشته در بانوان دو سال و مردان سه سال افزایش یافته است و 
از سوی دیگر فاصله زمان ازدواج تا تولد اولین فرزند نیز افزایش یافته 
است تصریح کرد: »باید با مشارکت تمامی سازمان ها فرهنگ سازی در 
این زمینه بیش از پیش انجام شود تا ضمن تسهیل در امر ازدواج، بانوان 

تشویق به فرزند آوری شوند.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 
رویکرد اجرایی تمامی دانشگا ها در این زمینه باید بر اساس سیاست های 

ابالغی مقام معظم رهبری و وزارت بهداشت باشد اظهار کرد: »در تمامی 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حوزه فرزند آوری و فرزند پروری، 
تسهیل ازدواج، آسیب های اجتماعی و کاهش طالق، مقوله هایی است 

که باید تقویت شود.«
رئیسی با بیان اینکه بارداری باالی 3۵ سال با ریسک همراه است خاطر نشان 
کرد: »این موضوع بدان معنا نیست که تمامی مادران که در این محدوده سنی 
باردار می شوند دچار ریسک می شوند بلکه می توان با انجام مراقبت های 

الزم و افزایش آگاهی از بروز خطر های احتمالی جلوگیری کرد.«
وی با اشاره به افزایش تعداد مراکز درمان ناباروری و افزایش پوشش 
سازمان های بیمه گر در سطح کشور تصریح کرد: »از سوی دیگر کاهش 
مرگ و میر مادران باردار، کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر ۵ 
سال از شاخص های مهم به شمار می رود که در سال های اخیر بهبود 

چشمگیری یافته است.«
معاون بهداشت با بیان اینکه ساالنه 1۶ هزار نفر در کشور جان خود را به 
دلیل سوانح جاده ای از دست می دهند خاطر نشان کرد: »بیشتر افرادی که 
در این حوادث جان خود را از دست می دهند جوان و در سنین باروری 

هستند که باید در این زمینه فرهنگسازی شود.«
رییسی با بیان اینکه از ابتدای انقالب اسالمی تا کنون سن امید به زندگی 
سالمندان  تعداد  افزایش  و  است  یافته  افزایش چشمگیری  کشور   در 
نیز یکی از دستاوردهای این موضوع به شمار می رود تصریح کرد: »با 
باشیم که کشورمان به سمت سالمندی در  باور داشته  باید  این وجود 

حال حرکت است و باید تا جایی که از دست مان بر می آید برای آینده 
کشورمان تالش کنیم.«

وی در پایان تصریح کرد: »باید در حوزه فرهنگ سازی بیش از پیش 
رابطان  و  بهورزان  به  انتقال  با  را  استاندارد  آموزه های  و  کنیم  فعالیت 

سالمت، در این زمینه تقویت کنیم.«

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت با اشاره به 
آمار  رو به افزایش افراد مبتال به آنفلوانزا در کشور، گفت: »طبق آمار ها 
تا شنبه هفته جاری ۵۶ نفر جان خود را در اثر آنفلوانزا از دست داده اند 

که  این آمار اکنون بیشتر شده است.«
اعالم  اینکه  بیان  با  کیانوش جهانپور  از وبدا،   نقل  به  به گزارش سپید 
از  به صورت هفتگی و پس  آنفلوانزا  به  مبتالیان  آمار ها در خصوص 
هر  ابتدای  بهداشت  وزارت  بهداشتی  معاونت  سوی  از  صرفا  تجمیع 
تقاضای کاذب و حتی  با  افزود: »در حال حاضر  اعالم می شود،  هفته 

القایی در دریافت واکسن آنفلوانزا 
و داروی اسلتامیویر مواجه هستیم 
واکسن  نوع  این  که  صورتی  در 
باید در فصل استاندارد خود تزریق 
می شد و امسال ۵۵ درصد بیش از 
سال گذشته تلقیح واکسن در زمان 
استاندارد خود انجام شده است.«
تزریق  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
شیوع  فصل  در  آنفلوانزا  واکسن 
کارایی  قاعدتًا  بیماری  اپیدمی  و 
ندارد و حداقل دو هفته زمان برای 
ایجاد مصونیت نسبی الزم است، 
تصریح کرد: »در هیچ کجای دنیا 
آنفلوانزا  واکسن  افراد  همه  برای 
تزریق نمی شود در ایران نیز فقط 
یا در معرض خطر  افراد پر خطر 
باید دریافت کننده این نوع واکسن 

باشند.«
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت بهداشت همچنین در خصوص اثرگذاری واکسن آنفلوانزا، 
گفت: »تا دو هفته بعد از تزریق واکسن مصونیتی برای فرد نداشته و به 
افراد کمکی نمی کند بلکه دو ماه پس از تزریق این نوع واکسن می توانیم 

پیک اثر آن را شاهد باشیم.«
جهانپور با تاکید بر اینکه زمانی که نگرانی ایجاد می شود همه به سمت 
واکسن زدن حرکت می کنند، افزود: »در ماه های گذشته واکسن وجود 
برای  دارد  که وجود  هم  دیگری  تعداد  کردند  دریافت  افراد  و  داشت 

گروه های پرخطر استفاده خواهد شد.«

وی با بیان اینکه بر این اساس توزیع واکسن آنفلوانزا و داروی اسلتامیویر 
کنترل شده خواهد بود، تصریح کرد: »اگر نیاز باشد مجددا واردات این 

نوع واکسن رخ خواهد داد.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه تزریق واکسن برای افرادی 
که ضرورت تزریق آن وجود داشته باشد، رخ می دهد، گفت: »هجوم 
افراد عادی برای تزریق واکسن آنفلوانزا قابل پذیرش نیست زیرا این 

موضوع دسترسی افراد پرخطر را محدود می کند.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا آنفلوانزای شیوع پیدا کرده ربطی به 
شکار پرندگان در سواحل شمالی کشور یا مصرف طیور دارد یا خیر، 

گفت: »این ویروس ربطی پرندگان ندارد.«
جهانپور با تاکید بر اینکه آلودگی هوا و همچنین سکون هوا می تواند شیوع 
ویروس آنفلوانزا را در بین مردم بیشتر کند، افزود: »کاهش جابه جایی 
هوا می تواند ریسک ابتال به آنفلوانزا را افزایش دهد البته که آلودگی هوا 

نیز می تواند عالیم و عوارض را در بیماران مبتال تشدید کند.«
ریییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت در پاسخ 
به این سوال که آیا نظارتی بر عملکرد داروخانه ها از حیث جلوگیری 
از احتکار واکسن یا دارو وجود دارد، گفت: »نظارت های مستمر وجود 
دارد البته که ممکن است داروخانه ای هم تخلف کند، در چند روز اخیر 
با تقاضای کاذب مواجه هستیم که این ممکن است داروخانه یا برخی 

افراد را در زنجیزه توزیع دارو به سمت سواستفاده سوق دهد.«
وی در پایان تاکید کرد: »آنفلوآنزا واکسن ایجاد کننده مصونیت کامل و 
درمان دارویی قطعی ندارد، اغلب افراد مبتال نیز نیازی به دریافت داروی 
اسلتامیویر ندارند لذا توزیع هر دو کنترل شده خواهد بود و تا امروز بیش 
از 2 میلیون و 3۰۰ هزار قرص اسلتامیویر از طریق شبکه های بهداشت 
و داروخانه های منتخب دولتی در دسترس قرار گرفته است، ظرف هفته 
آینده نیز مجددا یک میلیون عدد در زنجیره توزیع وارد خواهد شد که 

تا زمان فروکش اپیدمی کفایت خواهد کرد.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

تا ۲۵ سال آینده از هر 3 ایرانی یک نفر سالمند است

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت:

تقاضای کاذب برای دریافت واکسن آنفلوانزا شکل گرفته است


