
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران مطرح کرد

پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز جهانی افراد دارای ناتوانی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی به مناسبت 
روز جهانی افراد دارای ناتوانی و معلولیت، تصریح کرد: 
»وزارت بهداشت با تاکید بر پیشگیری از معلولیت و ناتوانی 
از طریق ارائه آموزش های خود مراقبتی و ادغام خدمات 
توانبخشی در نظام شبکه بهداشتی، بر آن است که گام های 

اساسی در این خصوص بردارد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن پیام سعید نمکی به شرح زیر است: نامگذاری 13 آذر مصادف 
با 3 دسامبر ۲۰۲1 به عنوان روز جهانی افراد دارای ناتوانی و معلولیت بیانگر این است که جامعه 
جهانی به درک کامل و فهم درستی از این که معلولیت بخشی از شرایط انسان امروزی است، رسیده 
است. برآوردهای سازمان جهانی بهداشت حاکی است جمعیت قابل توجهی از افراد به نوعی با 
این شرایط مواجه می شوند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر پیشگیری از 

معلولیت و ناتوانی از طریق ارائه آموزش های خود مراقبتی و ادغام خدمات توانبخشی در نظام 
شبکه بهداشتی، برآن است که گام های اساسی در این خصوص بردارد.

از آنجایی که خدمات توانبخشی عالوه بر بُعد پزشکی دارای ابعاد مختلفی از جمله آموزشی، 
اجتماعی و حرفه ای است، اجرای برنامه های کارآمد و به روز، نیاز به همکاری بین بخشی و 
استفاده از ظرفیت سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی با تاکید بر سازمان های مردم نهاد 
به ویژه خیرین محترم دارد. در این صورت با ارائه خدمات گسترده به افراد دارای معلولیت 
توانبخشی  نمود.  ادا  را  این عزیزان  به  از مسئولیت جامعه  و خانواده هایشان می توان بخشی 
پزشکی از مسئولیتهای این وزارت است و تداوم و ارتقای خدمات، وابسته به پوشش بیمه ای 
آن می باشد. هر چند بخشی از خدمات بازتوانی با پیگیری های انجام شده تحت پوشش بیمه 
قرار گرفته است؛ اما گسترش تدریجی پوشش اقدامات توانبخشی پزشکی کماکان از اولویتهای 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. امید است با تدوین و اجرای برنامه جامع 

خدمات توانبخشی پزشکی، مشکالت این قشر عزیز در آینده نزدیک کاهش یابد.
دکتر سعید نمکی

دولت

دارو

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در واکنش به 
برخی اظهارات مبنی بر کیفیت پایین برخی ماسک های 
تولیدی در کشور، گفت: »اگر داروخانه ها در دو الی سه 
ماهه اخیر که سازمان غذا و دارو وارد استانداردسازی 
و نظارت بر کیفیت ماسک ها شده، از شرکت های 
رسمی پخش، ماسک خریداری کرده اند، استاندارد 

در آن ها قطعاً رعایت شده است.«
به گزارش سپید، بهمن صبور در گفت وگو با ایسنا 
درباره کیفیت ماسک هایی که در بازار وجود دارد، 
گفت: »باید توجه کرد که میزان تولید ماسک قبل از 
شیوع کرونا، روزانه کمتر از ۵۰۰ هزار عدد بود. بر 
همین اساس با شیوع کرونا در کشور، میزان مصرف 
به شدت باال رفت و به نوعی با کمبود ماسک به ویژه 

در مراکز درمانی مواجه شدیم.«
وی با بیان اینکه باید توجه کرد که انواع مختلف 
»به  افزود:  دارند،  متفاوتی  کاربردهای  ماسک ها 
عنوان مثال ماسک هایN 9۵ در  بخش های جراحی، 
بیمارستان ها و... به کار می روند و نیازی نیست که 
مردم در سطح شهر این ماسک را استفاده کنند. ماسک 
استانداردی که مردم می توانند استفاده کنند، ماسک های 
سه الیه پرستاری است که استانداردهای آن هم به 
این صورت است که الیه بیرونی و داخلی آن باید 
اِسپان باند و الیه وسط آن هم مِلت بلون باشد. البته 
الیه های بیرونی و داخلی می تواند اس ام اس هم 
باشد که ترکیبی از ملت بلون و اسپان باند است که 
ضریب محافظت ماسک را باال می رود. این ماسک ها 

استاندارد بوده و مشکلی ندارند.«
صبور ادامه داد: »البته در فاز اول تولید ماسک در 
ابتدای کرونا، از آنجایی که با کمبود ماسک مواجه 
شدیم، بسیاری از تولیدی ها به سمت تولید ماسک 
رفتند و در فاز اول برای مان کمیت مهم بود. البته در 
همان زمان هم وزارت بهداشت دستورالعملی به 
تولیدی ها ارائه داده بود که بر اساس آن ماسک تولید 
کنند، اما در حال حاضر به نقطه ای رسیدیم که اعالم 
می شود که حتی تا 3۰ میلیون ماسک هم در روز 
تولید می کنیم و حاال باید بر روی کیفیت کار کنیم.«
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: »بر همین 
اساس هم وزارت بهداشت به کارخانه هایی اجازه 
تولید و توزیع ماسک می دهد که استانداردهای وزارت 
بهداشت را رعایت می کنند؛ به طوری که ماسک ها 

را به مراکز کنترل کیفیت مانند سازمان انرژی اتمی 
و مراکز دیگر می فرستند و گواهی هایی می گیرند که 
نشان دهد میزان محافظت آن ها باالی ۶۰، ۷۰ تا ۸۰ 
درصد است. البته تاسف مان از این بابت است که 
نهادی نیست که یک کنترل کلی بر ماسک هایی داشته 
باشد که وارد بازار می شود. زیرا ماسک دو الیه، یک 
الیه و ماسک هایی که پارچه آن ها از اسپان نیست نیز 

در بازار وجود دارد.«
صبور تاکید کرد: »البته سازمان غذا و دارو سامانه ای 
را به داروخانه ها معرفی کرده است که می توانند از 
طریق آن ماسک های سه الیه ای را که کد IRC دارند 
و در سامانه تی تک ثبت شده اند، چک کرده و از این 
طریق کیفیت ماسک را بررسی کنند. بنابراین نظارتی 
روی این ماسک ها وجود دارد که نشان می دهد جنس 
ماسک چیست و ِگَرم ملت بلون آن چقدر است. حال 
اگر ماسک ها این استانداردها را داشته باشند، توسط 
شرکت های پخش رسمی مجاز به توزیع در سطح 
 IMED داروخانه ها هستند. این ماسک ها هم کد
دارند و هم در سامانه تی تک ثبت شده اند و طبق 
فاکتور رسمی توزیع می شوند. ماسک های دیگری 
که دارند تولید می شوند نیز باید به سمت دریافت این 
استانداردها روند و در این صورت وارد چرخه توزیع 
شوند که در این زمینه وزارت صمت، وزارت بهداشت 
و نهادهای ناظر باید نظارت کافی داشته باشند که 
ماسک های غیراستاندارد وارد چرخه مصرف نشوند.«
وی گفت: »برخی تولیدی های ماسک در جایی ثبت 
نشده اند و همچنان کار می کنند. حال یک نهاد باالدستی 
باید بر روی نحوه تولید و استاندارد این ماسک ها هم 
نظارت داشته باشد که خارج از چارچوب استاندارد 

نباشند. ماسک استاندارد، در کمترین حالت ۶۰ تا ۷۰ 
درصد محافظت می دهد و اگر همه افراد استفاده کنند 
و پروتکل ها را هم رعایت کنند، به احتمال 99 درصد 
به کرونا مبتال نمی شوند، اما اگر ماسک غیراستاندارد 
باشد، ذرات ریز و قطرات تنفسی با یک عطسه و 
سرفه از ماسک عبور می کند. پیشنهادمان این است 
که نهادهای نظارتی که به تولید ورود کردند و تولید 
کمی ماسک مناسب شد، به کیفیت هم ورود کنند و 
استانداردهای سختگیرانه ای اعمال کنند تا ماسک های 

فاقد استاندارد از چرخه تولید خارج شوند.«
صبور تاکید کرد: »اگر داروخانه ها در دو سه ماهه اخیر 
که سازمان غذا و دارو وارد استانداردسازی و نظارت 
بر کیفیت ماسک ها شده است، از شرکت های رسمی 
پخش، ماسک خریداری کرده اند، استاندارد در آن ها 
قطعا رعایت شده است. برندها و کارخانه هایی هم که 
ماسک استاندارد تولید می کنند و کد IRC دارند، در 
سامانه سازمان غذا و دارو مشخص شده اند. در کل 
کشور تعدادی شرکت ثبت شده که استانداردها را 
رعایت کردند و مجوز توزیع در داروخانه و مراکز 
درمانی را دارند.« وی تاکید کرد: »در عین حال راهکار 
اصلی برای استانداردسازی سایر ماسک هایی که در 

بازار وجود دارد، نظارت است.«
پرستاری  الیه  سه  ماسک  »قیمت  گفت:  صبور 
درب کارخانه 1۰۵۰، قیمت پخش 11۵۵ و قیمت 
مصرف کننده 13۰۰ تومان است.« وی همچنین گفت: 
»مردم اگر خواستند بررسی کنند، ماسک سه الیه ای 
را بشکافند پارچه ملت بلون مانند دستمال کاغذی 
باشد و اگر این پارچه وسط الیه بیرونی و داخلی 

است، استانداردهای وزارت بهداشت را دارا است.«

دبیر انجمن داروسازان تهران:ماسک های غیراستاندارد در بازار
واکسن آنفلوانزا می تواند 

برای افراد پر خطر، مفید باشد

اعالم  تهران  داروسازان  انجمن  دبیر 
کرد: »گرچه زمان طالیی تزریق واکسن 
آن  تزریق  اما  است،  گذشته  آنفلوانزا 
خطر  معرض  در  گروه های  برای 

باشد.« مفید  می تواند 
در  دری  محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایسنا درباره ورود محموله 
توزیع  برای  آنفلوانزا  واکسن  جدید 
»هنوز  گفت:  کشور،  در  داروخانه ای 
چیزی در این باره به ما اعالم نکرده اند.«
وی افزود: »البته با توجه به اینکه زمان 
گذشته  آنفلوانزا  واکسن  تزریق  طالیی 
در  کرونا  شیوع  به  توجه  با  اما  است، 
کشور، همچنان می تواند برای گروه های 

در معرض خطر مفید باشد.«

دری ادامه داد: »بنابراین تزریق واکسن 
آنفلوانزا در این موقع از سال نیز برای 
به  مبتالیان  باردار،  زنان  مسن،  افراد 
دیابتی ها،  مانند  زمینه ای  بیماری های 
مبتالیان به بیماری های قلبی و عروقی 

و. .. می تواند مفید باشد.«
دری با بیان اینکه معموالً از زمان تزریق 
ایمنی  واکسن آنفلوانزا تا زمان ایجاد 
در بدن دو هفته طول می کشد، اظهار 
می کنیم  توصیه  اساس  این  »بر  کرد: 
در  افراد  شد،  توزیع  واکسن  اگر  که 
معرض خطر آن را تزریق کنند. بنابراین 
واکسن  تزریق  طالیی  زمان  اینکه  با 
گذشته اما همچنان می تواند برای این 

باشد.« مفید  گروه ها 
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