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 ادامه از صفحه 17
این عضو انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه باید 
به تناسب حذف ارز دولتی داروها پوشش بیمه ای 
برای آنها در نظر گرفته شود تا فشار ناشی از افزایش 
قیمت ها به مصرف کنندگان منتقل نشود، اظهار داشت: 
»قرار بود قبل از هرگونه افزایش قیمت، سازمان های 
بیمه گر داروهای مورد نظر را پوشش دهند، اما این 
روند به درستی طی نشد. البته دفاع داروسازان از 
حذف ارز دولتی دارو از این بابت بود که با افزایش 
قیمت ها جلوی قاچاق معکوس داروهای ایرانی به 
خارج از کشور گرفته شود؛ لذا درخواست این 
بود که ارز دارو واقعی شود تا از هدررفت منابع 
ارزی کشور جلوگیری شود و در مقابل یارانه ای 
که قرار بود برای این منظور پرداخت شود به سمت 
سازمان های بیمه گر سوق داده شود تا این نهادها با 
پوشش مناسب بتوانند مصرف کنندگان واقعی ایرانی 
را در برابر افزایش قیمت ها حمایت کنند و سود 
حاصل از این یارانه به دست مصرف کنندگان اصلی 
برسد نه به حساب افراد سودجو و آنها که داروی 
ایرانی را با هدف سودجویی به کشورهای همسایه 
همچون افغانستان و عراق قاچاق می کنند، اما با 

کمال تأسف این اتفاق نیفتاده است.«
اینگونه  همیشه  »متأسفانه  داد:  ادامه  دری 
از بی برنامگی ها به چشم  است و دود حاصل 
مصرف کنندگان می رود. البته این اتفاق به یک باره 
نیفتاده و سازمان های بیمه گر می گویند که یارانه ای 
از این محل به آنها اختصاص داده نشده است. 
ازاین رو تعیین تکلیف پوشش بیمه ای این داروها 
مدتی زمان خواهد برد چراکه این یک اقدام نوین 
است. در گذشته هم در سال های 90 و 91 این 
اتفاق را شاهد بودیم و تغییرات نرخ ارز در آن 
ایام هم همچون امروز نوسان شدیدی داشت و 
تغییرات آن سبب باال رفتن قیمت ها شد، ولی 
افزایش  با  به مرور سازمان های بیمه گر خود را 
قیمت ها وفق دادند و پوشش مناسب ارائه شد.«

اتمام زمان طالیی تزریق
دبیر انجمن داروسازان تهران در پاسخ به این 
پرسش که آیا زمان طالیی تزریق واکسن آنفلوانزا 

به اتمام نرسیده است؟ گفت: »زمان طالیی مصرف 
گذشته است، اما هنوز هم می شود واکسن را 
تزریق کرد زیرا واکسن می تواند جلوی خطرات 
احتمالی بروز آنفلوانزا را در افرادی که می تواند 
ولی  بگیرد  باشد،  بسیار خطرآفرین  آنها  برای 
سایر افراد جامعه نیازمند تزریق واکسن نیستند 
و شرایط به گونه ای نیست که تصور شود که 

باید عموم مردم از آن استفاده کنند.«
وی افزود: »یک واقعیت هم در این خصوص 
وجود دارد و آن این است که واکسن آنفلوانزا 
محصولی نیست که نیاز باشد تا همه افراد جامعه 
آن را دریافت کنند و تنها افراد های ریسک مانند 
بیماران مبتال به دیابت، زنان باردار، بیماران قلبی 
و عروقی، بیماران ریوی و مبتال به آسم و آلرژی 
تزریق واکسن  نیازمند  باالی 65 سال  افراد  و 
هستند و حتی در پروتکل اصلی مصرف هم 

این گروه از افراد تعریف شده اند.«
دری ادامه داد: »البته امروز اگر تزریق واکسن 
مورد توجه بسیاری از افراد جامعه قرار گرفته 
به دلیل پاندمی کرونا است. این بیماری عالئمی 
متفاوت  بسیار  آن  با  و  دارد  آنفلوانزا  به  شبیه 
است، اما یکی از محاسن ها تزریق آن این ست 
که اگر فردی واکسن آنفلوانزا را تزریق کرده 
باشد زمانی که عالئم بیماری در او ظاهر شود 
با اطمینان می توان گفت که فرد مبتال به کووید 

19 است و باید در سریع ترین زمان ممکن اقدام 
به مداوای فرد مورد نظر کرد.«

عضو انجمن داروسازان تهران با اشاره به این 
باور که تزریق واکسن آنفلوانزا می تواند سیستم 
ایمنی فرد را در برابر بیماری کرونا مقاوم تر کند، 
نیست  به هیچ وجه درست  دیدگاه  »این  گفت: 
زیرا این دو بیماری ارتباطی به یکدیگر ندارند 
فرد  بتواند  آنفلوانزا  واکسن  تزریق  شاید  البته 
را در برابر ویروس آنفلوانزا حفاظت کند، اما 
ایمونوگلوبین هایی که موجب مصونیت فرد در 
برابر این دو بیماری می شود متفاوت هستند؛ 
لذا به جرات می توان گفت که تزریق واکسن 
آنفلوانزا فرد را در برابر کرونا ایمن نمی کند و 

این دو بیماری ارتباطی به یکدیگر ندارند.«

بی انگیزگی داروخانه ها برای توزیع
سیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران 
هم با اشاره به گذشت زمان برای تزریق واکسن 
آنفلوانزا، گفت: »داروخانه ها انگیزه ای برای خرید 

و توزیع واکسن آنفلوانزا ندارند.«
وی افزود: »با توجه به اینکه زمان مناسب تزریق 
واکسن آنفلوانزا گذشته است، داروخانه ها تمایلی 
برای تهیه این واکسن را ندارند.« فاطمی با اشاره 
به اینکه مرکز مدیریت و پیشگیری از بیماری های 

آمریکا )CDC( اعالم کرده است که می توان واکسن 
آنفلوانزا را تا ژانویه تزریق کرد، گفت: »از همین 
امروز تا دی و حداکثر بهمن ماه نیز این فرصت 

وجود دارد که واکسن تزریق شود.«
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه 
مشکالت مربوط به تحریم ها اجازه نداد واکسن 
آنفلوانزا در زمان معین وارد کشور شود، ادامه داد: 
»این واکسن ها تا یک سال تاریخ انقضا دارند و اگر 
امکان تهیه آن فراهم شود، می توان استفاده کرد.«

توزیع واکسن فرانسوی توسط هالل احمر
تدارکات  سازمان  سرپرست  عسکری،  علیرضا 
پزشکی جمعیت هالل احمر هم از توزیع واکسن 
آنفلوانزا در داروخانه مرکزی این جمعیت خبر داد.
وی با اعالم این مطلب گفت: »این واکسن )واکسی 
گریپ( ساخت فرانسه است و در داروخانه مرکزی 
هالل احمر واقع در خیابان طالقانی و داروخانه 
مرکزی شماره 2 هالل احمر واقع در تهران پارس 
توزیع می شود.« عسکری ادامه داد: »برابر مقررات 
برای دریافت واکسن آنفلوانزا از داروخانه های 
هالل احمر همراه داشتن کارت ملی الزم و ضروری 
است.« وی اضافه کرد: »با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و همزمانی آن با آنفلوانزا در فصل سرما، 
الزم است افراد به ویژه کودکان، بیماران و سالمندان 
واکسن آنفلوانزا را با تجویز پزشک تزریق کنند.«
جمعیت  پزشکی  تدارکات  سازمان  سرپرست 
هالل احمر توضیح داد: »در این شرایط خاص و 
شیوع کووید 19 مردم باید بیش ازپیش به مسائل 
بهداشتی توجه کرده و شست و شوی دست ها، 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی را 
مدنظر قرار داده و حتی المقدور در خانه بمانند تا 

شاهد حوادث ناگوارتر نباشیم.«
وی در پایان عنوان کرد: »طبق اساسنامه جمعیت 
هالل احمر، فعالیت های سازمان تدارکات پزشکی 
این جمعیت مشتمل بر تأمین، تولید و توزیع داروهای 
شیمیایی و گیاهی، تجهیزات پزشکی راهبردی، مواد 
اولیه دارویی و همچنین ارائه خدمات شایسته به 
بیماران و مراجعه کنندگان به داروخانه های جمعیت 

هالل احمر است.«

سیدعلی فاطمی، نایب رئیس 
انجمن داروسازان ایران: با 
توجه به اینکه زمان مناسب 

تزریق واکسن آنفلوانزا 
گذشته است، داروخانه ها 
تمایلی برای تهیه واکسن 

آنفلوانزا ندارند

علیرضا عسکری، سرپرست 
سازمان تدارکات پزشکی 
هالل احمر: برابر مقررات 
همراه داشتن کارت ملی 

برای دریافت واکسن 
آنفلوانزا از داروخانه ها الزم 

و ضروری است


