
وزیر بهداشت اعالم کردوزیر بهداشت اعالم کرد

در نشست هفته آینده کمیسیون بهداشت مجلس بررسی می شوددر نشست هفته آینده کمیسیون بهداشت مجلس بررسی می شود

آخرین خبرها از مشاهده اولین مورد ابتال به آبله میمونی در ایرانآخرین خبرها از مشاهده اولین مورد ابتال به آبله میمونی در ایران

بررسی آخرین وضعیت وصول عوارض و مالیات از کاالهای آسیب رسان به سالمتبررسی آخرین وضعیت وصول عوارض و مالیات از کاالهای آسیب رسان به سالمت

وزیر بهداشت آخرین اقدامات این وزارتخانه 
را  میمونی  آبله  بیماری  با  مقابله  حوزه  در 

تشریح کرد.
به گزارش سپید، بهرام عین الهی در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره مورد 
مشاهده شده از ابتال به آبله میمونی در کشور 
اظهار کرد: »ما نگرانی هایی در این زمینه داشتیم 
و برای همین از افرادی که از نقاط آلوده به 
کشور وارد می شدند نمونه برداری می کردیم و 
تا به روز سه شنبه موردی نداشتیم و فقط روز 
سه شنبه بود که یک خانم از اهواز که همسرش 
به تازگی از کانادا بازگشته بود، مشغول رصد 
پایگاه های مرزی  این مورد هستیم و  کردن 
خود را هم تقویت کرده ایم چون متاسفانه در 
منطقه ای قرار گرفته ایم که در اطرافش شیوع 

بیماری ها نسبتًا زیاد است.«
وی افزود: »ما رصد و کنترل خود را اعمال 
می کنیم و اگر موردی بود با آن مقابله خواهیم 

کرد.«
وزیر بهداشت و درمان درباره احتمال پاندمی 
آبله میمونی گفت: »در هیچ جای دنیا به صورت 
پاندمی در نیامده است و مانند کرونا نگران 

کننده نیست، اما افرادی که بیماری مستعدکننده 
دارند باید در این زمینه مراقبت بیشتری به 

عمل آورند.«
وی با اشاره به وضعیت کنترل کرونا در کشور 
اظهار کرد: »ما عمدتًا مردم را تشویق کردیم 
که امسال حتمًا یک بار دوز یادآور را تزریق 
کنند. وارد فصل سرما می شویم و به دلیل اینکه 
تهویه و فضا کمتر است توصیه می کنیم مردم 
یک بار دوز یادآور را تزریق کنند مخصوصًا 

آنها که بیماری زمینه ای دارند.«
وزیر بهداشت همچنین اعالم کرد: »ما برای 
تشویق پزشکان متخصص جهت مراجعت به 
مناطق محروم بسته های تشویقی در رابطه با 
دریافت کارانه ها در نظر گرفتیم و در زمینه 
جوانی جمعیت هم تصویب شد خانم های 
باردار از ابتدای بارداری تا دوران شیردهی 
بیمه  بعد - تحت پوشش  یعنی دو سال   -

قرار بگیرند.«
وی اضافه کرد: »در حوزه درمان ناباروری، 
قرار شد در مراکز دولتی تا ۹۰ درصد و مراکز 
به  درمانی  هزینه های  درصد   ۷۰ خصوصی 

مردم پرداخت شود.«

کاالهای  از  مالیات  و  بررسی آخرین وضعیت وصول عوارض 
آسیب رسان به سالمت به ویژه مواد دخانی و تنباکو با حضور 
کاال،  قاچاق  با  مبارزه  بهداشت، گمرک، ستاد  مسئوالن وزارت 
دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی 
کمیسیون  آینده  هفته  کار  دستور  در  ایران  دخانیات  شرکت  و 

بهداشت مجلس قرار دارد.
به گزارش سپید به نقل از خانه ملت، دستور کار هفته آینده کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی به شرح زیر اعالم شد:

یکشنبه:
بررسی مشکالت فعاالن در طب ایرانی با حضور مسئوالن وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فعاالن این صنعت
ادامه بررسی طرح دارویار و گزارش آخرین وضعیت منابع طرح 

مذکور در کمیته دارو و غذا

دوشنبه:
بازدید کمیته الکترونیک سالمت از سازمان بیمه سالمت

استماع گزارش دبیر ستاد راهبردی تحول دولت و مسئوالن وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد بخش سالمت سند 

تحول دولت سیزدهم در کمیته برنامه هفتم توسعه
سهشنبه:

بررسی آخرین وضعیت وصول عوارض و مالیات از کاالهای آسیب 
رسان به سالمت به ویژه مواد دخانی و تنباکو با حضور مسئوالن 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک، ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه، 

سازمان امور مالیاتی و شرکت دخانیات ایران
بررسی الیحه استفساریه ماده ) 1۰6 ( قانون کار.

شماره 422۷5 2۷ مرداد 14۰1

اریان

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز سه شنبه 
تا چهارشنبه 4۸24 بیمار کووید1۹ در کشور 
شناسایی شدند و متاسفانه 6۷ بیمار نیز جان 

خود را از دست دادند.
به گزارش سپید، از روز سه شنبه تا چهارشنبه 
26 مردادماه 14۰1 و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، 4۸24 بیمار جدید مبتال به کووید1۹ 
در کشور شناسایی و ۹۹5 نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به ۷ میلیون 

و 4۹۳ هزار و ۳1۷ نفر رسید.
متاسفانه 6۷ بیمار مبتال به کووید1۹ در کشور 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

 16۰ و  هزار   14۳ به  بیماری،  این  باختگان 
نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و 2۰1 هزار و ۷5۰ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.
در  کووید1۹  به  مبتال  بیماران  از  نفر   142۸
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت 

مراقبت قرار دارند.
تا کنون 5۳ میلیون و 5۷6 هزار و ۷25 آزمایش 
تشخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است.

میلیون و ۸64 هزار و  تا کنون 64  همچنین 
۳2۷ نفر دوز اول، 5۸ میلیون و 24۳ هزار و 

4۹۸ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۳۳۰ هزار و 
112 نفر، دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را 

در کشور تزریق کرده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 

15۳ میلیون و 4۳۷ هزار و ۹۳۷ دوز رسید.
همچنین از روز سه شنبه تا چهارشنبه 5۳ هزار 
تزریق  کشور  در  کرونا  واکسن  دوز   461 و 

شده است.
در حال حاضر ۷۸ شهرستان در وضعیت قرمز، 
 1۷4 نارنجی،  وضعیت  در  شهرستان   1۸4
شهرستان   12 و  زرد  وضعیت  در  شهرستان 

در وضعیت آبی قرار دارند.

شناسایی شناسایی ۴۸۲۴۴۸۲۴ بیمار جدید کرونا در کشور بیمار جدید کرونا در کشور


