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تأمین  ۱.۵میلیون واکسن آنفلوآنزا برای افراد پرخطر

حمایت بهزیستی از مهدهای کودک روستایی

رییس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت با اشاره به تأمین  ۱.۵میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا برای شبکههای
بهداشتی در مرحله اول ،گفت :پس از تحویل واکسن ،کار توزیع آن نیز آغاز میشود .سید محسن زهرایی درباره توزیع واکسن آنفلوآنزا
در شبکه بهداشتی ،گفت :به محض آنکه واکسن آنفلوآنزا در اختیار معاونت بهداشتی قرار گیرد کار توزیع آن بین مراکز هم آغاز خواهد
شد .توزیع ابتدا از دانشگاههای علوم پزشکی شروع میشود و سپس بین مراکز عملیاتی پخش خواهد شد؛ البته فرایند توزیع ممکن
است چند روز طول بکشد اما ،موضوعی که واضح است این است که تا روز شنبه ( ۵مهرماه) واکسن آنفلوآنزا در مراکز بهداشتی برای
تزریق توزیع نخواهد شد .طبیعتاً کار توزیع چند روزی زمان میبرد و پس از آن گروههای پرخطر با اولویتبندیهای اعمال شده واکسن
دریافت خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان :حبیب اله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ،درباره آخرین وضعیت از واگذاری
مهدهای کودک ،اظهار کرد ۱۵ :هزار مهد کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که مجوز فعالیتشان را از بهزیستی دریافت
کردهاند .وی درباره حمایتهای سازمان بهزیستی از مهدهای شهری ،روستایی و حاشیهای ،گفت :سازمان بهزیستی از  ۷هزار روستا
مهدها حمایتهایی را همواره داشته به عنوان مثال توزیع یک وعده غذای گرم در این روستا مهدها که در استانهایی که وضع تغذیه
کودکان مناسب نبوده ،داشتهایم و در این روستاهایی که در  ۳سال پی در پی توزیع غذای گرم انجام شده مشکل سوء تغذیه کودکان
رفع شده است و همکاری که با سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای تعیین نرخ شهریه داریم برای مهدهای شهری
است و مربوط به روستا مهدها نیست.

خبر ویژه


توزیع ۷۰درصد داروهای
انرژیزای تقلبی در
داروخانهها
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در تازهترین خبرها ،موضوع دریافت خارج
از نوبت واکسن آنفلوانزا توسط نمایندگان
مجلس یازدهم در شبکههای اجتماعی
افشا شده اســت .این واکسنها به قیمت
دولتی چهل هزار تومان تحویل مجلس
شده است .این در حالی است که بسیاری
از بیماران به دلیل کمبود واکســن ،قادر
به تهیه این واکســن نیستند و برخی نیز
با قیمتهــای نجومی ایــن واکنش را از
بازار ســیاه تهیه میکنند .موضوعی که
انتقادهایی به دنبال داشت و باعث واکنش
نشان دادن مسئوالن و نمایندگان مجلس
شد .رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در
این خصوص گفت:عجلهای نبود که در این
شرایط واکســن آنفلوآنزا به مجلس داده
شود .رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس گفــت :برخی موضــوع دریافت
واکسن آنفلوانزا توسط مجلس را با قصد
تخریب مجلس برجسته کردند .حسینعلی
شهریاری گفت :بنده درمورد صحت خبر
دریافت این میزان واکسن آنفلوانزا توسط
مجلس از رئیس سازمان غذا و دارو سوال
کردم که وی ضمن تایید آن گفت واکسن
آنفلوانزا بین تمام مراکز بهداشتی و درمانی
توزیع شده اســت .نماینده مردم زاهدان
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :این
موضوع که باید واکسن دریافت میکردند،
حرف حقی است اما بنده معتقدم باید ابتدا
واکســن به اندازه کافی بین مردم توزیع
میشد بعد به مجلس میدادند به این دلیل
که فضاســازی علیه آن میشود و مردم
تصور میکنند که نکند خون نمایندگان
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کمی درباره ماجرای تحویل  1500واکسن آنفلوآنزا به مجلس که گویا بازگردانده شد

ملت در انتهای صف؛ برخی در ابتدای صف!

عکس  :اقتصاد آنالین

دریا وفایی  /گروه پارلمانی :نماینده مرند
در مجلس با یادآوری تذکر خود به وزیر ورزش
درمورد افزایش مصرف داروهــای انرژیزای
تقلبی در باشگاههای ورزشی گفت :وزیر تاکید
داشت که شــبکه مافیایی بســیار پیچیدهای
بیخ گوش وزارت بهداشــت در حــال فعالیت
اســت و برای مقابله با آن از نیــروی انتظامی،
دادستانی و وزارت اطالعات درخواست کمک
کردیم .معصومه پاشاییبهرام افزایش مصرف
داروهای انــرژیزای تقلبی در باشــگاههای
ورزشی را معضلی جدی دانســت و گفت :در
جریان نشست فراکســیون زنان با وزیر ورزش
و جوانان درمورد این موضوع به عنوان کســی
که سابقه کار در سازمان پزشکی قانونی را دارم
و در جریان مصرف داروهای انرژیزای تقلبی و
مرگ و میر ورزشکاران قرار دارم ،به وزیر برای
تشدید نظارتها بر فعالیت باشگاههای ورزشی
تذکر دادم .وی افزود :سلطانیفر وزیر ورزش و
جوانان تاکید داشــت که 70درصد این داروها
در داروخانهها و 30درصد مابقی در باشگاههای
ورزشی توزیع میشود و شبکه مافیایی بسیار
پیچیدهای بیخ گوش وزارت بهداشت در حال
فعالیت اســت .متاســفانه مصرف این داروها
وارد حیطــه ورزش بانوان شــده در حالی که
مصرف آنها مرگ و نارساییهای کلیوی را به
دنبال دارد؛ اینکه 70درصد داروهای انرژیزای
تقلبی در داروخانهها که مــورد اعتماد مردم
هستند و با ســامت مردم ســروکار دارند به
فروش میرسد بسیار جای تاسف دارد و وزارت
بهداشت باید با تشدید نظارت مانع خدشهدار
شدن اعتماد عمومی مردم نسبت به این مراکز
و سایر سیستمهای درمانی شود.

جـامـعـه

شنبه  5مهر 1399
سال سیام | شمـاره 6343
 26سپتامبر  8 | 2020صفر 1442

رنگینتر از آنهاست .این نماینده مردم در
مجلس یازدهم یادآور شد :البته ابتدا باید
2.5میلیون واکسنی که قرار بود به زنان
باردار و بیماران خاص داده شــود توسط
داروخانهها بین آنها توزیع میشد بعد به
مجلس میدادند ،آن هم در شرایطی که از
 16میلیون واکسن درخواستی تنها کمتر
از دو میلیون داریم .بنابراین عجلهای نبود
در این شرایط سهمیه واکسن مجلس داده
شود .رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس تاکید کرد :باید به این نکته توجه

کنیم که یک عده از این مجلس خوششان
نمیآید و علیه آن فضاســازی میکنند
بنابراین در این مقطع زمانــی و با وجود
این شرایط موافق دریافت واکسن آنفلوانزا
توسط مجلس نبودم.
توضیح سخنگوی سازمان غذا
و دارو
ساعتی بعد سخنگوی سازمان غذا و داروی
ایران درباره توزیع واکسن آنفلوآنزا و خبر
تحویــل  ۱۵۰۰دوز از این واکســنها به
نمایندگان مجلس توضیح داد .جهانپور

در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :امسال به
دلیل احتمال همزمانی شیوع آنفلوآنزا با
پاندمی کرونا در فصول سرد سال ،وزارت
بهداشت از مدتی قبل برای واردات حدود
۱۶میلیون دوز واکســن آنفلوآنــزا با ارز
دولتی اقدام کرده است.
وی افــزود :در مرحله اول یــک میلیون
و  ۵۰۰هزار دوز واکســن برای اســتفاده
افراد پرخطــر و در معرض خطر در مراکز
بهداشت تامین شــده و این واکسنها به
تدریج در حال توزیع در مراکز بهداشتی

هستند .قاعدتا مراکز بهداشت نهادهای
مختلف ازجمله مرکز بهداشــت مجلس
شورای اســامی هم ممکن است در این
مرحله دریافت کننده واکسن باشند .البته
تاکید بر این است که هرگونه توزیع باید
براساس پروتکلهای ابالغی باشد و توزیع
و تلقیح عام آن به هیچوجــه پذیرفتنی
نیست.
مجلس  ۱۵۰۰واکسن آنفلوآنزا
را بازگرداند
پس از آن شــهال میرگلوبیات ،مدیر کل
ســامت مجلس در گفتوگو بــا خانه
ملت گفت :تخصیص واکسن آنفوالنزا به
داروخانه وابسته به مرکز بهداشت مجلس
شورای اســامی مطابق روال سالهای
گذشته صورت گرفته است که با توجه به
نزدیک شدن فصل پاییز و لزوم پیشبینی
الزم جهت این امر ،تعداد  1500واکسن
از سوی ســازمان غذا و دارو به داروخانه
مجلس شورای اســامی تخصیص داده
شده اســت .مدیرکل ســامت مجلس
شــورای اســامی توضیح داد :با اینکه
واکســنهای تخصیص داده شده به این
مرکز بهداشت مشابه دیگر مراکز درمانی
صرفا در زمانی که وزارت بهداشت اعالم
کند و صرفا مورد استفاده برای افرادی قرار
میگرفت که مطابق با دستورالعمل وزارت
بهداشت تعیین میشود و علیرغم اینکه
روند توزیع گســترده واکسن برای همه
مراکز درمانی مشابه آغاز شده ،مقرر شد
به دلیل شــرایط خاصی که امسال وجود
دارد این 1500واکســن به سازمان غذا
و دارو برای اســتفاده دیگر مراکز درمانی
بازگردانده شود.

مدیر آموزشوپرورش شهرستان صحنه:

افزایش سطح دانش در مدیریت
کنترل وزن

اکبر میثاقی /گروه جامعه :نشست کمیته
اجرایی پــروژه ملــی کنتــرل وزن و چاقی
دانشآموزان تحت عنوان «کــوچ با رویکرد
ترویجی ســبک زندگــی فعال و ســالم» به
ریاســت مدیر آموزش و پــرورش و با حضور
معاون پرورشی و تربیت بدنی ،معاون آموزشی
کارشناسان اداری عضو ســتاد در دفتر مدیر
آموزش و پرورش تشکیل شد .ایرج کریمخانی،
مدیر آموزش و پرورش نســبت به حساسیت
طرح مذکــور و بررســی جوانب و تقســیم
کار مربوطه جهت پیشــبرد پروژه در ســطح
شهرستان اظهار داشت :عالوه بر مطرح کردن
طرح در شورای آموزش و پرورش شهرستان
نســبت به جلب مشــارکت و همراهی کلیه
نهادها و ادارات شهرستان در راستای اجرای
ویژه پروژه و تقسیم مسئولیت بین آنها ونیز
پیگیری توســط مدیران و عوامل اجرایی با
صدور ابالغ در سطح ســتاد ومدارس اقدام و
نسبت به تسهیل سنجش اولیه دانشآموزان
تا اواسط آبان ماه و ثبت در سامانه سناد تاکید
داشــت .مدیر آموزش و پرورش شهرســتان
صحنه گفت :افزایش سطح دانش دانشآموزان
در مدیریت کنترل وزن خود مهمترین هدف
این طرح است.

سقوط هواپیما در اطراف
فرودگاه آزادی نظرآباد

ایسنا :ســخنگوی اورژانس کشور از سقوط
هواپیمای تک موتوره در اطراف فرودگاه آزادی
نظرآباد کرج خبر داد .مجتبی خالدی گفت :در
ســاعت  ۰۸:۰۸صبح جمعه ۴مهرماه سقوط
یک فرونــد هواپیما تک موتــوره در فرودگاه
احمدآباد نظرآباد به اورژانس البرز اعالم شد.
وی ادامه داد :بالفاصله دو دستگاه آمبوالنس و
یک فروند بالگرد اورژانس البرز به محل حادثه
اعزام شد .سخنگوی اورژانس کشور خاطرنشان
کرد :اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسینهای
اورژانس برای مصدومان انجام گرفت و با توجه
به شــدت جراحات وارده ،مصدومان توسط
بالگرد به بیمارســتان شــهید مدنی منتقل
شدند .مدیر فرودگاه آزادی نیز با اشاره به وقوع
حادثه برای یکی از هواپیماهای آموزشی این
فرودگاه و مصدوم شــدن دو سرنشین گفت:
حال هیچ کدام از دو مصدوم این حادثه وخیم
نیست.

