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شناسایی ۹۳۵۰ بیمار جدید کرونایی و ۷۴ فوتی 
در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی یک شبانه روز ۹۳۵۰ بیمار جدید کووید-۱۹ در 
کشــور شناسایی شدند و متاسفانه شاهد افزایش فوتی های ناشی از این بیماری 
هستیم؛ به طوری که در این بازه زمانی ۷۴ تن از هموطنان به دلیل کرونا جان 
باختند.به گزارش ایسنا، از روز ۱۰ مردادماه تا روز ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۹۳۵۰ بیمار جدید مبتال به  کووید-۱۹ در کشور 
شناسایی و ۱۴۳۱ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران  کووید-۱۹ در کشور 
به ۷ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۷۵ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۷۴ بیمار 
مبتال به  کووید-۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری، به ۱۴۲ هزار و ۱۳۴ نفر رسید.خوشــبختانه تا روز ۱۱ مردادماه ۷ 
میلیون و ۸۴ هزار و ۶۵۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص 
شده اند.۱۳۱۳ نفر از بیماران مبتال به  کووید-۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 

بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
تا روز ۱۱ مردادماه ۵۳ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۲۹۷ آزمایش تشخیص  کووید-۱۹  
در کشور انجام شده است.همچنین تا روز ۱۱ مردادماه ۶۴ میلیون و ۸۰۷ هزار 
و ۸۱۸ نفــر دوز اول، ۵۸ میلیــون و ۱۸۰ هزار و ۵۰۱ نفر ُدز دوم و ۳۰ میلیون 
و ۲۹۵ هزار و ۴۶ نفر نیز دوز ســوم و باالتر واکســن کرونا را در کشــور تزریق 
کرده اند.بنابراین مجموع واکســن های تزریق شــده در کشور به ۱۵۳ میلیون و 
۲۸۳ هزار و ۳۶۵ دوز رسید.در یک شبانه روز ۱۹ هزار و ۵۷۱ دوز واکسن کرونا 
در کشور تزریق شده است.در حال حاضر ۱۲۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۱۲ 
شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۶۶ شهرستان در وضعیت زرد و ۵۰ شهرستان 

در وضعیت آبی قرار دارند.

جریمه ۱۱۷میلیاردی خشکاندن درختان ولیعصر 
برای متخلف

رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران از تعیین جریمه ۱۱۷ میلیارد تومانی 
برای خشــکاندن درختان خیابان ولیعصر در کمیسیون ماده ۷ شهرداری تهران 
خبر داد.به گزارش ایسنا، مهدی پیرهادی در حاشیه برگزاری هشتاد و سومین 
جلســه علنی شورای اسالمی شهر تهران در خصوص رسیدگی به خشک شدن 
۱۲ درخت در خیابان ولیعصر، گفت: در پی خشک شدن درختان خیابان ولیعصر 
جلسه کمیســیون ماده ۷ شهرداری تهران تشکیل شــد و جریمه حدود ۱۱۷ 
میلیارد تومانی برای خشــکاندن درختان خیابان ولیعصر در نظر گرفته شد.وی 
اظهار کردخیابان ولیعصر یکی از خیابان های قدیمی تهران است و احتماال برای 
خشــکاندن درختان آن مبلغی هم قوه قضائیــه به عنوان جریمه تعیین خواهد 
کرد و مجموعه حقوقی شهرداری تهران و منطقه یک پیگیر کیفری این موضوع 
هستند. بر اساس مذاکراتی که صورت گرفته مقرر شده بیش از ۱۰۰ اصله درخت 

با بُن مناسب در خیابان ولیعصر کاشته شود.

افتتاح اولین مرکز کارآفرینی اجتماعی
 کالن شهر تهران

به مناســبت هفته ملی مهارت و کارآفرینی، در مردادماه، اولین مرکز کارآفرینی 
اجتماعی کالن شــهر تهران  درمنطقه ۱۵ افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی 
ســازمان رفاه، خدمات و  مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، این مرکز در 
زیربنایی به وسعت ۸۰۰ متر مربع ،با دارا بودن بیش از ۱۴ فضای اموزشی، توان 
افزایــی و تولیدی برای کارآفرینان، کارجویــان و افراد عالقه مند به فراگیری و 
اشتغال در مشاغل خرد با مشارکت گروه جهادی مصباح المبین در راستای ترویج 
فرهنگ کار و کارآفرینی در مدیریت شهری و توسعه مشاغل شهري و همچنین 
ارتقا زیست بوم کارآفریني، به عنوان الگوی ۱۹ کالن شهر کشور با حضور نادعلی 
عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر تهران و جمعی از مدیران شهری 
افتتاح شد.احمد احمدی صدر مدیرعامل سازمان رفاه ، خدمات ومشارکت های 
اجتماعی شــهرداری تهران نیز در ادامه این مراسم گفت: این اولین مرکز با نگاه 
و رویکرد اجتماعی در شــهر تهران است  که ضمن ایجاد کارآفرینی و حمایت 
از خانواده های قشــر هدف، خدمات مشاوره ای نیز در قالب مسائل و مشکالت 
اجتماعی ارائه می نماید.وی با اشاره به افتتاح دو مرکز دیگر اجتماعی با رویکرد 
کارآفرینی در شهر تهران و افزایش مراکز توسعه و تحلیل کسب و کار در تهران 
افزود: در ابتدای ورود ما به شــهرداری  سه مرکز کسب و کار در تهران داشتیم، 
در حال حاضر ۵ مرکز  و تا پایان سال جاری ۷ مرکز دیگر افتتاح خواهد شد که 
جمع مراکز تسهیل و توسعه  کسب و کار  شهر تهران به ۱۲ مرکز خواهد رسید. 
مــا ظرفیت های خوبی در تهران داریم که می توانیم تا حداقل تعیین تکلیف در 

حوزه کارآفرینی و گره گشایی از مشکالت مردم استفاده کنیم.

جشنواره گذر کودکی در بوستان طرشت  برگزار شد
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی  شــهرداری منطقه دو به منظور غنی ســازی 
اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و ارتقای معرفت حســینی در »اولین تابستان 
قرن« اقدام  به برپایی گذر کودکی در بوســتان طرشــت کرد. به گزارش روابط 
عمومی شهرداری منطقه۲ ،اکرم رجای سرپرست معاون امور اجتماعی و فرهنگی 
شــهرداری منطقه با بیان اینکه مدیریت شهری در راستای تحقق رسالت خود 
مبنی بر غنی ســازی اوقات فراغت ، برنامه های متنوع فرهنگی و آموزشی ویژه 
را درقالب اولین تابســتان قرن برگزار می کند که در همین راستا جشنوار گذر 
کودکی اجرا شــد .وی با اشاره به اینکه  جشــنوار گذر کودکی با بهره گیری از 
ظرفیت کانون های آموزش شــهروندی کودک اجرا شد، گفت: این جشنواره  با 
رویکرد ارتقای معرفت حسینی وشناخت ارزش های محرم  همراه با افزایش نشاط 
و ســرگرمی ویژه کودکان برگزار شد  و بدین منظور برنامه های متنوع و خالقانه 

ای  با مشارکت کانون های آموزش شهروندی کودک محالت ناحیه ۵ اجرا شد.

هشدار سیل در تهران 
اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به رشد قابل مالحظه ابرهای همرفتی 
و فعالیت ســامانه بارشی و رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید در مناطق شمالی 
به ویژه ارتفاعات اســتان تهران خبر داد.به گزارش ایســنا، اداره کل هواشناسی 
استان تهران با صدور هشدار نارنجی رنگ از رشد قابل مالحظه ابرهای همرفتی 
و فعالیت ســامانه بارشی و رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید، در نواحی مستعد 
احتمال بارش تگرگ از چهارشنبه تا پنجشنبه ) ۱۲ و ۱۳ مردادماه( در مناطق 
شــمالی به ویژه ارتفاعات اســتان تهران خبرداد.بر اثر این مخاطره جاری شدن 
روان آب، آبگرفتگی بعضی معابر، ســیالبی شدن رودخانه های فصلی و مسیل ها، 
رخداد صاعقه، احتمال خســارت در اثر وزش باد شــدید لحظه ای، رخداد مه و 
کاهش شــعاع دید در ارتفاعات و گردنه های کوهســتانی، اختالل در آمد و شد 
به ویژه در جاده های کوهســتانی امکان شکســتن درختان فرسوده و آسیب به 
صنایع و بخش های مختلف کشاورزی و وزش باد شدید در نواحی جنوبی و غرب 
استان پیش بینی می شود.اداره کل هواشناسی استان تهران برای کاهش آسیب ها 
و خسارات، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر مسیل ها و رودخانه های 
فصلی، عدم جابجایی عشــایر کوچ رو، پرهیز از کوهنوردی و صعود به ارتفاعات، 
عدم پارک خودروها در کنار درختان فرســوده، عدم پرواز با هواپیماهای سبک 
و بالگرد، مستحکم سازی ســازه های موقت مانند پوشش گلخانه ها و تابلوهای 
تبلیغاتی و آمادگی دســتگاه های اجرایــی مانند نیروهای امــدادی، راهداری، 

شهرداری، وزارت نیرو و غیره جهت مقابله با بحران را توصیه می کند.

اتوبوس مختص بانوان یا آقایان نداریم
روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعالم کرد اتوبوسی به نام اتوبوس 
اختصاصــی بانوان یا اتوبوس اختصاصی آقایان در تهران نداریم.روابط عمومی با 
صــدور اطالعیه ای اعالم کرد موضوع تفکیک فضــای در اختیار آقایان و بانوان 
در اتوبوس ها به عنوان موضوعی پذیرفته شــده، چند دهه اســت که در ناوگان 
اتوبوســرانی تهران و سایر شهرها و کالن شهرهای کشــور و حتی در بعضی از 
شــهرهای جهان اجرا می شــود اما در تهران، موضوعی تحــت عنوان اتوبوس 
اختصاصی بانوان یا آقایان وجود ندارد.تفکیک فیزیکی موجود که سال هاســت 
در ناوگان اتوبوسرانی تهران اعمال می شود، بر اساس میزان نیاز و میزان تقاضای 
آقایان و بانوان ســهم بندی شــده و لزوماً به نسبت مســاوی نیست و در برخی 
اتوبوس ها و خطوط و در بعضی ایام و ســاعات، ممکن است این سهم نسبت به 
فضای ثابت پیش بینی شده متغیر باشد.نیروهای بهره برداری شرکت واحد که از 
طریق نظارت به صورت هوشمند و همچنین کنترل میدانی، ایستگاه ها و خطوط 
را رصد می کنند، بر اساس تراکم مسافر و تقاضای سفر در برخی ساعات، تعدادی 
از اتوبوس ها را به صورت کامل به آقایان و در بعضی ساعات به طور کامل به بانوان 

اختصاص می دهند.

اخبار کوتاه
نایب رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ  در گفت وگو با »مردم ساالری« مطرح کرد 

ارز دولتی، در اختیار مافیای سمعک 
رویا بابائی*

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت اعالم کرد

۷ واکسن در سبد واکسیناسیون ایران علیه کرونا 
 اسپوتنیک و آسترازنکا حذف شدند

قیمت نجومی داروی بیماران نادر

 هزینه آمپوِل هفتگی بیماران اس ام ای؛ ۷۰ میلیون تومان

ضمن اعالم تخصیص بودجه جدید برای تسویه معوقات داروخانه ها تشریح شد

چگونگی دریافت چند باره دارو بدون نیاز به ویزیت مجدد

مرگ ساالنه ۶۰هزار ایرانی به دلیل دخانیات

نایب رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ گفت: مافیای واردات 
ســمعک از ارز دولتی ارتزاق می کند اما سهم مصرف کننده 
اصلی گرانی و قیمت چندبرابری آن است. محمدرضا اسدی 
در گفتگو با مردم ســاالری با بیان این که چند سالی است 
برخی وارد کنندگان ســمعک  در نهادهای تصمیم گیر نفوذ 
پیــدا کرده  و برای منافع خود کار می کنند، افزود: این مافیا 
حتی اجازه واردات قطعات  ســمعک را منع کرده  تا بازار با 
غیرقابل تعمیر بودن سمعک ها، از رونق نیفتاده و در دست 

کارتل های خاصی باقی بماند.
وی بــا بیان اینکه ایــران وارد کننده صد درصد ســمعک 
اســت، گفت: ما از یکطرف ســمعک را وارد می کنیم و از 
طرفی قطعات آن را وارد نمی کنیم تا بر اساس برنامه ریزی 
کارتل های سمعک، سمعک های خراب، قابل تعمیر نباشند 
و با کوچکترین آسیب نیاز به سمعک بعدی به وجود بیاید.

بــه گفته اســدی ارز دولتــی به واردات قطعات ســمعک 
تخصیص نمی یابد و شــرکت ها را وادار می کنند تا سمعک 
نــو را خرد و از قطعات آن برای تعمیر ســمعک های دارای 
گارانتی اســتفاده کنند . هرگز از شرکت ها نمی پرسند چه 
تعداد از ســمعک های شــما بدون قطعه مانده و چرا آنها را 
تعمیر و سرویس نمی کنید.  اسدی ادامه داد: در حال حاضر 
واردات ســمعک در دست دو شرکت خاص است که از بین 
۱۲ برنــد مطرح دنیا، فقــط از دو برند خرید می کنند، این 
شــرکت ها اگرچه برای واردات سمعک ارز دواتی می گیرند 
اما در قیمت گذاری و توزیع، عملکرد مبهمی دارند. مثاًل یک 
شــرکت ۴میلیون دالر ارز دریافت کرده و ۳۰ هزار سمعک 
وارد کرده و شــرکت دیگری با ۲۰۰ میلیون دالر ارز دولتی 
تنها ۴۰ هزار ســمعک وارد کــرده و در توزیع همین تعداد 
محدود هم، چنان هدفمنــد عمل می کنند که نیاز به بازار 
کاذب بیشتر شود و با سیستم توزیع قطره چکانی، پیدا کردن 
جنس را برای مشــتری مشمول زمان می کنند تا قیمت را 

باال نگهدارند.
وی که نماینده ۷ رشــته توانبخشی در نظام پزشکی تهران 
بزرگ اســت، علت همه این اتفاقات را در کاهش نظارت و 
دوری از دپارتمان های شنوایی و متخصصان علمی  دانست و 

گفت: از کل سمعک های وارداتی ۱۰ الی ۲۰درصد سهمیه 
برای بهزیســتی در نظر گرفته می شــود و سرنوشت باقی 

سمعک های وارداتی مشخص نیست.
این مسئول بابیان اینکه هیچکدام از شرکت های واردکننده 
در اسنادشــان قیمت واقعی ســمعک را ارائــه نمی دهند، 
این تخلف ها را ناشــی از چشم پوشــی های خاص برای این 
شــرکت ها خوانــد و ادامه داد: در زمــان طالیی غربالگری 
نوزادان، ســمعکی برای مداخله و پیشــگیری از ناشنوایی 
وجود ندارد و این اجحاف در حق کودکانی است که در سن 
تشخیص و مداخله هستند اما با هر تأخیر و خطایی ممکن 
است تا پایان عمر ناشنوا شــوند. اسدی افزود: به عبارتی با 
ارزهای هنگفِت تخصیص داده شده، تعداد محدودی سمعک 
وارد و با قیمت گزاف فروخته می شود ولی سمعک هایی که 
شنوایی شناسان تجویز می کنند در بازار موجود نیست چون 

ترتیبی داده شده که متقاضی سر از بازار سیاه درآورد .
حذف انجمن های علمی، میدان داری دالالن

این نماینده رشــته شنوایی شناسی در نظام پزشکی تهران 

بزرگ از فشــارهای وارده برای کنار گذاشتن انجمن علمی 
شنوایی شناســی از مداخله در واردات ســمعک ابراز تأسف 
کرده و اظهار داشت: با حذف شنوایی شناس از چرخه زنجیره 
سمعک، کمر به تعطیلی رشــته شنوایی شناسی بسته و با 
دهن کجی به این علم، به توزیع کنندگان سنتی سمعک در 

سه راه جمهوری و ناصرخسرو میدان داده اند .
اسدی با بیان این مطلب که ذیل سازمان غذا دارو و سازمانی 
هست به  نام اداره ملزومات و تجهیزات پزشکی که سمعک  
هم زیر نظر آن قرار می گیرد، بیان کرد: این نهاد ســمعک 
را به عنــوان یک کاال در نظر می گیرد و نگاهی مانند خودرو 
بــه آن  دارد،  غافل  از اینکه ســمعک وظیفه یک عضو بدن 
را بر عهده دارد و بدون تشخیص کارشناس شنوایی شنایی 
قابل تجویز، تشخیص و اســتفاده نیست. وی تصریح کرد: 
مداخله، فقط فروش سمعک نیست بلکه صحبت از ارزیابی، 
تشــخیص، فیتینگ،  آموزش و مهم تر از همه پیشــگیری 
از ناشنوایی مطلق است و آســیب غفلت از آن به معلوالن 

می رسد .

فساد نتیجه انحصار 
اســدی با بیان اینکه فساد وقتی رخ می دهد که واردات در 
انحصار شرکت های خاص باشــد، گفت: دولت بجای دادن 
امتیاز واردات به دو شرکت، می تواند ارز را به صورت متعادل 
به چندین شرکت بدهد تا رقابت صورت گرفته و سمعک با 

قیمت پایین تر به دست مصرف کننده برسد.
وی ادامه داد: بر کسی پوشــیده نیست  که مافیای واردات 
سمعک فقط می خواهد با ارز دولتی سمعک ارزان وارد کند 
و گران بفروشد یعنی مثاًل اگر قیمت یک سمعک ۵۰ تا ۸۰ 
دالر باشد کارتل ها حتی ممکن است آن را تا ۲۰۰ دالر هم 

فاکتور کنند.
تالش برای درجا زدن دانش بنیان ها

وی به موانع پیش روی شرکت های دانش بنیان هم اشاره کرد 
و افزود: تالش ها بر این است که این شرکت ها به خودکفایی 
نرســند. وی ادامه داد: ممکن اســت برخی قطعات جزئی 
سمعک در انحصار برخی شرکت های معتبر دنیا باشد و فقط 
از آن طریــق بتوان  آن قطعه تأمین کرد اما باقی قطعات در 

ایران قابل ساخت است.
اســدی با بیان اینکه چند سال پیش برخی از شرکت های 
دانش بنیان اظهــار می کردند قادر به واردات و یا ســاخت 
سمعک با قیمت های بسیار پایین هســتند، افزود: هر روز 
تکنولوژی ســمعک در دنیا به روز می شــود و ما هم بخش 
عمــده ای از آن تکنولوژی را می توانیم به دســت بیاوریم و 

وابستگی  مان را فقط به برخی قطعات خاص کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه عمر مفید ســمعک  بســتگی به عوامل 
متعددی از جملــه ضربه خوردن و نوع نگهداری دارد، عمر 
سمعک برای بزرگســاالن را ۳ تا ۵ سال و برای کودکان ۱ 

تا ۳ سال دانست.
گفتنی اســت پس از  معلولیت جســمی حرکتی و  کم توان 
ذهنی، رده ســوم معلولیت به ناشنوایان می رسد  و بر اساس 
آمار سازمان جهانی بهداشت که ۱۰ تا ۱۵ درصد جامعه را 
دارای معلولیت می داند می توان گفت ۱ تا یک  و نیم میلیون 

نفر در جامعه با طیفی از اختالالت شنوایی مواجه اند.
*خبرنگار حوزه معلوالن

رئیس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با واکسن وزارت 
بهداشــت با اشــاره به حذف دو واکســن اســپوتنیک و 
آســترازنکا از سبد واکسیناسیون ایران علیه کرونا به دلیل 
پایان تاریخ مصرف محموله های موجود،  گفت: اکنون هفت 
نوع واکســن در مراکز در اختیار مردم است؛ سه واکسن با 
پلتفرم ویروس غیرفعال شده و چهار واکسن نیز با پلتفرم 
پروتئین نوترکیب در سبد واکسیناسیون ایران علیه کرونا 

قرار دارند.
دکتر ســید محســن زهرایی در گفت وگو با ایسنا، گفت: 
تقریبا چهار هفتــه از زمانی که وزارت بهداشــت توصیه 
کرد همه افراد باالی ۱۸ ســالی که شــش مــاه از نوبت 
قبلی دریافت واکسن شان گذشته، برای دریافت دز یادآور 
اقدام کنند، گذشــته است، اما در عمل مشاهدات ما نشان 
می دهد افزایش سرعت واکسیناسیون بسیار محدود بوده 

است و اصال به وضعیت مطلوب نرسیدیم.
او ادامه داد: قبل از این توصیه، ســرعت واکسیناســیون 
روزانه ما تقریبا حــدود ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر بود که االن به 
حدود ۱۰۰ هزار نفر رســیده است. البته بیش از دو هفته 
است که این عدد هم تقریبا ثابت مانده است؛ اگر قرار باشد 
روزانه با این ســرعت واکسیناسیون پیش برویم قطعا موج 

هفتم کرونا با این میزان واکسیناسیون کنترل نمی شود و 
نیاز به مشارکت جدی تر مردم برای دریافت واکسن داریم.

وی درباره سبد واکسیناسیون کرونا در ایران، اظهار کرد: سه 
واکسن با پلتفرم ویروس غیرفعال شده شامل واکسن های 
برکت، فخرا و سینوفارم اســت. همچنین چهار واکسن با 
پلتفرم پروتئین نوترکیب شــامل واکســن پاستوکووک، 
کووپارس، اســپایکوژن و نورا در سبد واکسیناسیون ایران 
قرار دارند. در واقع به طور کلی ۷ نوع واکسن در مراکز در 
اختیار مردم است.رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری 
با واکسن وزارت بهداشت، تاکید کرد: ایران درحالی هفت 
واکســن در سبد واکسیناســیون خود قرار داده است که 
اکثر کشــورها با دو یا سه واکســن برنامه واکسیناسیون 
خود را پیش بردند و ما جزو کشــورهایی هستیم که تنوع 

واکسیناسیون باالیی داشتیم.

او در پاســخ به این سوال که آیا واکسن ســازهای ایرانی 
همچنان مشــغول تولید واکســن هســتند یــا هنوز از 
واکسن هایی که پیش تر به وزارت بهداشت تحویل داده اند 
استفاده می شــود؟، توضیح داد: واکســن به اندازه کافی 
موجود اســت، پس در نتیجه باید از این ظرفیت استفاده 
شود؛ بنابراین رصد شرایط و میزان ذخیره صورت می گیرد 
و اگر احســاس کنیم میزان نیاز به واکســن باال است، بر 
حسب نیاز مجددا به واکسن سازها سفارش ساخت جدید 
خواهیم داد.زهرایی در پاسخ به این سوال که برنامه وزارت 
بهداشــت برای استفاده از دز استنشاقی واکسن کووپارس 
چیســت؟، بیان کرد: واکسن هایی در برنامه واکسیناسیون 
کشوری استفاده می شود که تاییدیه سازمان غذا و دارو را 

داشته باشد. 
بر اساس اطالعات من، تاییدیه سازمان غذا و دارو برای دز 

استنشــاقی واکسن کووپارس صادر نشده است. وی افزود: 
در مورد واکسن ســینوفارم آخرین محموله آبان  ماه سال 
۱۴۰۰ وارد کشور شده است و فعال برنامه ای برای واردات 
این واکســن به کشــور وجود ندارد.او با اشاره به اینکه دو 
واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا از سبد واکسیناسون کشور 
حذف شــده اند، تصریح کرد: با وجود این که پیش از این 
از هر دو واکســن موجودی داشتیم اما استقبالی از تزریق 
این دو واکســن هم صورت نگرفــت و بخش زیادی از این 

واکسن ها منتقضی و امحاء شد.
وی درباره آخرین تصمیم کمیته ملی واکسیناسیون کرونا 
برای تزریق دزهای یادآور واکسن کرونا به سنین کمتر از 
۱۸ سال، تاکید کرد: همچنان شرایط تزریق دزهای یادآور 
واکسن کرونا تغییری نداشته است و تنها گروه سنی باالی 
۱۸ سالی که شش ماه از آخرین تزریق واکسن شان گذشته 

باشد مشمول تزریق دز یادآور واکسن هستند.
رئیس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با واکسن وزارت 
بهداشــت در پایان تاکید کرد: در ســنین زیر ۱۲ ســال 
افراد زیادی هنوز واکســن دریافت نکردند و از خانواده ها 
می خواهیم هرچه سریع تر نسبت به واکسیناسیون فرزندان 

خود اقدام کنند.

مدیرعامــل بنیاد بیماری های نادر با اشــاره به تعلل بیمه 
سالمت در پوشش بیمه کامل این بیماران، از افزایش شدید 
قیمت داروی این بیماران خبــر داد.حمیدرضا ادراکی در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشــاره بــه انجام تمام اقدامات 
برای بیمه این بیماران اظهار کرد: علی رغم اینکه دســتور 
ایــن موضوع از ســوی دولت صادر شــده و بودجه ۵ هزار 
میلیاردی آن تعیین شــد و اسامی و مشخصات بیماران به 
بیمه سالمت داده شده است، اما هنوز هیچ کاری برای بیمه 

شدن بیماران نادر انجام نشده است.
وی افــزود: در رســانه های مختلف به صــورت مداوم این 
تبلیغات می شــود که بیماران نادر بیمه شده، هزینه دارو، 
تجهیزات پزشکی، درمان و…آن ها تحت پوشش قرار گرفته 
است، اما می بینیم که چنین اقدامی صورت نگرفته است و 
بیماران به صورت مرتب به ما مراجعه می کنند که همچنان 
هزینه های آن ها باال است.ادراکی بیان کرد: متأسفانه بیمه 
سالمت به صورت مداوم این موضوع را به تعویق می اندازد. 
بایــد هرچه زودتر کارگروه یا افــرادی را بگذارند تا هرچه 
زودتــر موضوع بیمه بیماران نادر را اجرایی و موانع آن رفع 

کنند.وی بیان کرد: در حالی که اخیرا سازمان بیمه سالمت 
اعالم کرده است که حدود ۴ میلیون نفر را به زیر چتر بیمه 
برده اســت، بنیاد بیماری های نادر حــدود دو هزار و ۵۰۰ 
بیمار را به سازمان بیمه سالمت معرفی کرده است و هنوز 

خبری از بیمه این افراد نیست.
ادراکی یادآور شــد: اخیرا یکــی از کاراکترهای تلویزیونی 
)جناب خان( در برنامه ای خواستار بیمه گروهی از بیماران 
نادر شــد، در همین برنامه یکی از مسئوالن بیمه سالمت 
به روی خــط می آید و می گوید که همه مــردم به اضافه 
بیماران نادر را ســه ماه بیمه رایگان کرده اند. این موضوع 
بی معنی اســت بیماران نادر باید تا ابد بیمه شوند. از سوی 
دیگر بیمه ســالمت تنها بیمه پایه مردم را پوشش می دهد 
در حالــی که بیماران نادر باید دارای بیمه تکمیلی و کامل 
باشند و یک ریال برای دارو و تجهیزات ندهند. در حالی که 
بیماران نورو فیبروماتوز که در این برنامه مورد اشــاره قرار 
گرفته اند و نماینده بیمه ســالمت قــول بیمه آن ها را داده 
است می بایســت از خیلی وقت قبل بیمه کامل می شدند، 
هر لحظه ممکن اســت تومورهای بافــت نرم عصبی آن ها 

عود کند و نیاز به بســتری و جراحی داشته باشند. هزینه 
این را چه کسی می خواهد ببرد؟ خانواده ها از کجا بیاورند؟ 
این همه دوندگی و تالش شــد که بیمه ها این را زیر چتر 
بیمه بروند و دیگر خانواده بیماران نگران نباشند.وی افزود: 
متأسفانه بیمه بیماران نادر با تعلل مواجه شده که هر لحظه 
ایــن تعلل می تواند حیات بیماران نــادر را به خطر اندازد. 
ما تمامی اســامی، سن و ســال و نوع بیماری را در اختیار 
بیمه ســالمت گذاشــته ایم. مجلس تصویب کرده و دولت 
هم ابالغ کرده اســت. حال دســتور دولت هم وجود دارد، 
آیا آن ها نمی توانند یک دستور العمل به داروخانه ها، مراکز 
درمانی، شعب بیمه و. . ارسال کنند و بگویند که این گروه 
از بیماران تحت پوشــش بیمه هستند؟ ادراکی تأکید کرد: 
وقتی مجلس مصوب کرده و دولت ابالغ کرده است، حتما 
ســاز و کار آن را تعیین کرده و بیمه سالمت را مأمور انجام 
این کار کرده اســت و باید هرچه زودتــر این کار را انجام 

دهند.
مدیرعامــل بنیــاد بیماری های نادر، با بیــان اینکه طیف 
گسترده ای از بیماران نادر وجود دارد که هزینه های متفاوت 

دارنــد، گفت: به طور مثال هر آمپــول بیماران اس. ام. ای 
نزدیک ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان است که باید هر هفته آن 
را تزریق کنند و یا آنزیمی که در هر وعده غذا باید بیماران 
ام پی اس بخورند در غیر این صورت دچار اســهال شــدید 
می شــوند اینها تنها نمونه ای از هزینه ای است که بیماران 
نادر باید بپردازند.وی همچنین در مورد تأثیر طرح دارویار 
و گران شــدن قیمت دارویار بر روی بیماران نادر نیز گفت: 
طرح دارویار نه تنها تأثیر مثبتی نداشته بلکه موجب شده 
تا بسیاری از اقالم دارویی ایزوله و قیمت آن ها گران شود و 
بسیاری از بیماران نادر را دچار مشکل و آن ها را سرگردان 
بین داروخانه های مختلف ســطح شهر کرده است. از سوی 
دیگر یک قلم دارو بیمــاران نیز قیمت مختلف پیدا کرده 
اســت، هر داروخانه ای برای یک دارو عدد مورد نظر خود 
را بــرای آن دارو به کار می بــرد و این موجب نگرانی برای 
بیماران مختلف است وقتی این بیماران بیمه شوند داروهای 
آن ها نیز در سامانه قیمت مشخصی داشته کسی نمی تواند 
قیمت داروهای آن ها را باال پایین کند و بر اســاس قیمت 

مشخص شده در سامانه تحویل بیمار شود.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی ضمن 
اعالم آخرین وضعیت تسویه مطالبات داروخانه های طرف 
قرارداد با این ســازمان، توضیحاتــی پیرامون روند اجرای 
طرح دارویاری ارائه و تاکید کرد که قیمت دارو برای بیمه 
شــدگان، قبل و بعد از اجرای طرح ثابت مانده است.دکتر 
شهرام غفاری در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت 
پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرارداد با ســازمان 
تأمین اجتماعی اظهار کرد: مطالبات داروخانه های سرپایی 

و مستقل تا پایان سال ۱۴۰۰ را تسویه کردیم.
وی افــزود: همچنیــن اســناد الکترونیــک داروخانه ها را 
در ماه هــای فروردین، اردیبهشــت و خرداد ســال جاری 
پرداخت کرده ایم.مدیرکل درمان غیرمســتقیم ســازمان 
تأمین اجتماعی در پاســخ به اینکه آیا قرار است به زودی 
بودجه جدید دیگری برای این امر تخصیص دهند؟ گفت: 
ســازمان برنامه و بودجــه مبلغ ۱۲۰۰ میلیــارد تومان از 

محــل طرح دارویاری برای ما تخصیــص داد و قول دادند 
که طی امروز و فــردا نیز یک اعتبار ۱۲۰۰ میلیاردتومانی 
دیگر تخصیص دهند که در ایــن صورت مطالبات مربوط 
به داروهای مراکز بســتری را هم پرداخت می کنیم.غفاری 
همچنین درباره توسعه پوشش بیمه ای داروهای جدید در 
مراحل بعدی اجرای طرح دارویار عنوان کرد: هر تصمیمی 
که دبیرخانه شــورای عالی بیمه اتخاذ کند، اجرا می کنیم. 
بیمه ها معموالً راسا و مستقل برای پوشش دارو یا خدمتی 
اقدام نمی کنند، بلکه پیشنهادات به شورای عالی می رود و 
آنجا مطالعه هزینه اثربخشــی انجام می شود و اگر پوشش 
یــک دارو،   هزینه اثربخش بوده و مزایا و ســودش برای 
سالمت مردم بیشــتر از هزینه اش باشد تحت پوشش قرار 
می گیرد.وی درباره مشکالت مربوط به تمدید نسخ دارویی 
برخی بیماران مزمن نیز توضیح داد و گفت: وقتی پزشــک 
نسخه الکترونیک می نویسد می تواند گزینه یک، دو یا سه 

بار مرتبه دریافت دارو بدون ویزیت پزشــک را فعال کند. 
در واقع به شــرطی که پزشک این اجازه را در نسخه بدهد، 
امکان دریافت دارو وجود دارد.مدیرکل درمان غیرمستقیم 
سازمان تأمین اجتماعی افزود: یک مالحظاتی وجود دارد، 
برخی داروها پس از یک ماه مصرف نیاز به بررسی اثربخشی 
و عوارض احتمالی از سوی پزشک دارند و بیمار باید دوباره 
به پزشک مراجعه کند اما برخی بیماری های مزمن هستند 
که بیمار سال ها دارویی را مصرف می کند و پزشک نگرانی 
ندارد و گزینه تمدید نســخه را فعال می کند. به هرصورت، 
این امکان در نسخه الکترونیک از سوی پزشک وجود دارد 

و مشکلی نیست.
غفاری پیرامون چالش ها و مشــکالت تأمین اجتماعی در 
طرح دارویاری پس از گذشــت کمتر از یک ماهه از اجرای 
این طرح اظهار کرد:  در اجرا دچار مشــکل و چالش جدی 
نشدیم و خوشبختانه مشــکلی در اجرا نبوده است. قیمت 

دارو برای بیمه شــدگان، قبل و بعــد از اجرای طرح ثابت 
مانده است.وی افزود: منتها بعضی اتفاقات و رویه ها را نباید 
به حســاب طرح دارویاری گذاشت. به عنوان مثال ممکن 
است پزشــک، دارویی بنویسد، شــما به داروخانه بروید و 
داروخانه آن دارو را نداشــته باشد و داروی برند که گران تر 
از داروی تحت پوشــش بیمه است را بدون اینکه به بیمار 
توضیح دهد به او بدهــد. در این صورت پرداخت از جیب 
بیمار باال می رود که چنین رویه هایی قباًل هم وجود داشته 
و اکنون هم ممکن اســت اتفــاق بیفتد و ارتباطی به طرح 
دارویاری ندارد.مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین 
اجتماعی اضافه کرد: قیمت ها را به گونه ای تغییر دادیم که 
پرداخــت از جیب بیماران قبل و بعــد از طرح ثابت مانده 
است. جبران افزایش قیمت دارو را دولت تقبل کرده است. 
دولت پول را به بیمه ها و ما به داروخانه ها می دهیم و طرح 

تا کنون خوب بوده است.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به مرگ ساالنه 
۶۰هزار ایرانی به  دلیل مصرف دخانیات، گفت: بسیاری از 
کشورها با افزایش مالیات بر دخانیات تا ۸۰ درصد قیمت 
خرده فروشــی، باعث کاهش مصرف محصــوالت دخانی، 
افزایــش درآمد دولت و کاهش قابــل توجه مرگ و میر و 
بار بیماری های ناشی از آن شده اند.به گزارش ایسنا، دکتر 
محمدرضا مســجدی گفت: ســالیانه بیش از ۶۰ هزار نفر 
در ایــران در اثــر مصرف دخانیات جان خود را از دســت 
می دهند که اگر روند افزایشی کنترل نشود، میزان مرگ و 
میر در ایران طی ۱۰ سال آینده به ۲۰۰ هزار نفر در سال 
خواهد رسید.وی با اشاره به اینکه مصرف دخانیات، سالیانه 

موجــب مرگ ۸ میلیون نفر در جهان می شــود، گفت: ۷ 
میلیون نفر به علت مصرف مســتقیم و ۱.۲ میلیون نفر به 
علت قرار گرفتن در معرض دود ناشی از استعمال دخانیات 
)دود دســت دوم(   از دنیا می روند. از این تعداد ۶۵ هزار 
مرگ سهم بچه های زیر شش سال است.او تاکید کرد: دود 
دخانیات وارد دستگاه تنفسی زنان بارداری که در معرض 
دود ســیگار و قلیان قرار می گیرند،   می شــود و از طریق 
گــردش خون از جفت عبور کرده و وارد دســتگاه گردش 
جنین می شــود و مرگ، ســقط نارس، تولد با وزن کم و 

مشکل تنفســی نوزاد در روزهای نخست تولد را به دنبال 
دارد.وی افزود: بر اساس محاسبات بانک جهانی و سازمان 
بهداشت جهانی، دولت ها بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان 
برای درمان بیماری های ناشی از دخانیات هزینه می کنند. 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از جمله 
کشورهای همســایه نظیر ترکیه و پاکستان و کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس با افزایش مالیات بر دخانیات تا ۸۰ 
درصد قیمت خرده فروشی، باعث کاهش مصرف محصوالت 
دخانــی، افزایش درآمد دولت و کاهش قابل توجه مرگ و 

میر و بار بیماری های ناشــی از آن شــده اند.او تاکید کرد: 
طبق آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران با نرخ 
متوسط ۱۵.۵ درصد مالیات، به عنوان یکی از ضعیف ترین 
کشورهای منطقه رتبه بندی شــده است و مقایسه ایران 
با ســایر کشــورهای منطقه در زمینه اجرای راهبردهای 
کلیدی کاهش تقاضای مصرف دخانیات نشان می دهد که 
به رغم اقدامات قابل توجه کشورمان در حیطه های مذکور، 
وضعیت کشــور در حوزه مالیات بر دخانیات قرمز اســت.

دبیرکل جمعیت مبارزه با اســتعمال دخانیات ایران گفت: 
دود سیگارحاوی ۴ هزار ماده زیانبخش و دود قلیان دارای 

۷۵۰۰ ماده سمی است. 


