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شناسایی شناسایی ۱۰۷۱۰۷ بیمار جدید کرونا در کشور بیمار جدید کرونا در کشور
باختند بیمار دیگر جان   2

کروان

به دنبال شناسایی سویه های جدید اومیکرون در کشور، از هفته گذشته و بعد از چند ماه آرامش کرونایی، مجدداً موارد 
شناسایی بیماران جدید کرونا در کشور سه رقمی شده؛ مسئوالن نسبت به افزایش شمار مبتالیان در روزهای آتی 
هشدار می دهند و نسبت به رعایت موارد بهداشتی و تکمیل واکسیناسیون به ویژه در گروه های پرخطر تاکید دارند.
به گزارش سپید، در همین راستا و طبق آخرین وضعیت رنگ بندی کرونایی شهرها که جمعه از سوی وزارت 
بهداشت اعالم شد، شمار شهرهای در وضعیت آبی کاهش و بر تعداد شهرهای در وضعیت زرد افزوده شده 
است. در مجموع در حال حاضر هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز نیست، هفت شهرستان در وضعیت نارنجی، 

101 شهرستان در وضعیت زرد و 340 شهرستان هم در وضعیت آبی قرار دارند.
بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز جمعه تا شنبه 1۷ دی ماه 1401 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 10۷ 

بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی و ۶۵ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۶1 هزار و 808 نفر رسید.

همچنین متاسفانه 2 نفر از بیماران کووید1۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به 144 هزار و ۷0۶ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و 33۶ هزار و 40۷ نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
1۵3 نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در  بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون نیز ۵4 میلیون و 818 هزار و 1۹2 آزمایش تشخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است.
همچنین تا کنون ۶۵ میلیون و 1۶0 هزار و ۷88 نفر دوز اول، ۵8 میلیون و ۵۶۹ هزار و 10۵ نفر دوز دوم و 31 
میلیون و 4۶0 هزار و 1۹8 نفر ُدوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق 
شده در کشور به 1۵۵ میلیون و 1۹0 هزار و ۹1 دوز رسیده است. از روز جمعه تا شنبه نیز ۷ هزار و 8۹۷ دوز 

واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.ایسنا 

مشاور رسانه ای رئیس سازمان غذا و دارو درباره 
کرونا،  اختصاصی  داروهای  تامین  وضعیت 
هشتم  موج  با  مقابله  برای  سرم  و  آنتی بیوتیک 

کووید1۹ در کشور توضیح داد.
به گزارش سپید، سجاد اسماعیلی در گفت وگو با 
ایسنا، درباره وضعیت تامین آنتی بیوتیک و سرم در 
کشور گفت: »باید توجه کرد که تا پایان آذر سال 
1401، حدود 11 میلیون شربت آزیترومایسین، ۹ 
میلیون شربت آموکسی سیلین و 10 میلیون شربت 
کواموکسی کالو تامین کردیم. در حالی که شربتی 
مانند کواموکسی کالو در کل سال 1400، دو میلیون 
عدد توزیع شده است، اما در ۹ ماهه 1401 حدود 
10 میلیون از این شربت تامین و توزیع شده است 
که نسبت به 12 ماهه 1400، بالغ بر پنج برابر بیشتر 

بوده است.«
وی افزود: »همچنین تا پایان آذر ماه امسال حدود 
۹ میلیون عدد هم شربت سفکسیم تامین و توزیع 
شده که این رقم در کل 12 ماهه 1400، سه میلیون 

و ۵00 هزار عدد بوده است.«
تامین و  افزایش ها در  ادامه داد: »این  اسماعیلی 
توزیع آنتی بیوتیک ها، نشان می دهد که سرعت 
تامین و توزیع محصوالت و فراورده های دارویی 
که برای فصول سرد سال و برای بیماری هایی چون 
سرماخوردگی، بعضا در آنفلوآنزا، کرونا و ... و در 
موارد سرپایی تجویز می شود، افزایش پیدا کرده 
است. در عین حال این سرعت تامین همچنان رو 
به افزایش است که هم از مسیر تولید داخلی انجام 
می شود که شرکت های تولیدکننده به صورت سه 
شیفت در حال تولید هستند و هم از مسیر واردات 
تامین می شوند. باتوجه به اینکه موج هشتم کرونا 
را در پیش داریم، مسیر واردات همچنان باز است 

و مجوزهای واردات هم برای آنتی بیوتیک ها و هم 
برای سرم صادر می شود. بر این اساس اگر در زمان 
موج کرونا این داروها تجویز شوند، مشکلی برای 

مردم ایجاد نمی شود.«
مشاور رسانه ای رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
طبق بازدیدهای میدانی از داروخانه ها، خوشبختانه 
مشکل داروخانه های خصوصی و شهری بابت تأمین 
این داروها رفع شده است، گفت: »در زمینه سرم هم 
همین اتفاق رخ داد. به طوریکه حدود 12۵ میلیون 
واحد سرم تا پایان آذر 1401 توزیع کردیم که این 
رقم در کل سال 1400، حدود 11۵ میلیون عدد 
بود. بر این اساس در ۹ ماهه اول 1401، میزان تامین 
سرم بیش از 12 ماهه سال گذشته بوده که به دلیل 
افزایش سرعت تامین در سه ماهه اخیر بوده است 

و همچنان این روند افزایشی ادامه دارد.«
اسماعیلی با بیان اینکه واردات سرم همچنان بر اساس 

نیاز کشور و پیش بینی هایی که درباره کرونا انجام 
می شود، ادامه دارد، گفت: »بر این اساس کار واردات 
سرم را ادامه می دهیم تا ذخایر دانشگاه های علوم 
پزشکی و بیمارستان های ما و همچنین بیمارستان های 
خصوصی و مراکز سرپایی افزایش یابد تا بتوانیم 
مانند موج های قبلی بدون کم ترین مشکلی تامین 

داروهای مورد نیاز را داشته باشیم.«
وی درباره نحوه توزیع آنتی بیوتیک ها و سرم در 
داروخانه ها گفت: »پیش از این توزیع آنتی بیوتیک ها و 
سرم را هدفمند کردیم تا تجویز آن کنترل شود. زیرا 
این داروها عمدتا در بیمارستان ها و موارد بستری 
تجویز می شوند، اما متاسفانه تجویز این داروها 
در موارد سرپایی بی رویه بود. به همین دلیل طی 
چند ماه گذشته عمدتا توزیع را در بیمارستان ها و 
داروخانه های دولتی متمرکز کردیم، اما اکنون این 
محدودیت بسیار کم شده و سرم در داروخانه های 

خصوصی هم توزیع می شود.«
وی با بیان اینکه بنابراین انشااهلل در موج هشتم 
کرونا در زمینه تأمین سرم و آنتی بیوتیک ها مشکلی 
نداریم، گفت: »باتوجه به روند تامین و توزیعی که 
انجام می شود، انشااهلل در تامین این داروها مشکلی 

نخواهیم داشت.«
اسماعیلی درباره وضعیت تامین داروهای اختصاصی 
کرونا نیز گفت: »برای داروهای اختصاصی کرونا 
هم برنامه ریزی الزم انجام شده و از قبل دپوهایی 
وجود دارد و مشکلی نداریم. در ادامه هم بر حسب 
صالح دید کشور و نیازهای احتمالی آینده، بابت 
تأمین این داروها تصمیم گیری  می شود. اکنون مشکلی 
در زمینه داروهای اختصاصی کرونا نداریم. برای 
همه این موارد برنامه ریزی و پیش بینی های الزم در 

حال انجام است.«
وی گفت: »رئیس سازمان غذا و دارو چند روز 
پیش، به تمام شرکت های تولیدکننده اعالم کردند 
که میزان تولیدشان را بیش از این افزایش دهند 
و اگر سقف تولیدات شان در همین حد بوده و 
امکان افزایش ندارند، حتما به سازمان اعالم کنند 
تا برنامه ریزی واردات انجام شود. این تعامل با 

شرکت ها در حال انجام است.«
اسماعیلی درباره وضعیت ذخایر  واکسن کرونا نیز 
گفت: »در حوزه واکسن کرونا هیچ مشکلی نداریم. 
واکسن های کرونای تولید داخل به خوبی در سال 
گذشته امتحان شان را پس دادند و توانستند در کنار 
واکسن های وارداتی مردم را از ابتالی شدید به کرونا 
و بستری شدن محافظت کنند. اکنون هم واکسن کرونا 
به میزان کافی در انبارهای مراکز بهداشتی موجود 
است و مردم می توانند بدون دغدغه مراجعه کرده 

و نوبت های یادآور واکسن را هم دریافت کنند.«

وضعیت تامین »آنتی بیوتیک«، »سرم« و »داروهای اختصاصی کرونا« 
برای مقابله با موج هشتم

اسماعیلی، مشاور رسانه ای رئیس سازمان غذا و دارو تشریح کرد


