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2 ایسنا:  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: عوارض برخی بیماری ها بین ۵ تا ۱۰ سال 
طول می کشد تا مشخص شود که چه عوارض خاصی دارند اما پیش بینی می شود کرونا، ابتال بیماران به 
دیابت را افزایش می دهد یعنی افرادی که اصال بیماری قند نداشتند بعد از ابتال مقداری قند خونشان باال 
می رود اما تجربه این چند ماه نشانه می دهد که ریه بیماران مبتال به کووید ۱۹ بهبودی کامل پیدا کرده 
است. وی گفت: مردم از کارهای وسواس گونه خودداری کنید و شاهدیم که بعضی از افراد کاور روی سر و 
کفش می کشند یا دستکش می پوشند این کارها هیچ تاثیری ندارد و فقط سه روش شستن مکرر دست ها، 

فاصله اجتماعی و ماسک تنها راه های عدم ابتال به بیماری کووید ۱۹ است.

کرونا، ابتالی 
بیماران به دیابت

 را افزایش می دهد

خبــر

گفتارنو: مدیرکل انتقال خون استان کرمان درباره وضعیت ذخایر خونی استان کرمان اظهار کرد: در حال حاضر در گروه هایO منفی، A منفی 
و B منفی در استان کرمان کمبود داریم. وی درباره وضعیت اهدای پالسما برای درمان بیماران کرونایی نیز بیان کرد: در سه ماه اخیر بیش از 
۱۲۰ مورد اهدای پالسما توسط بهبود یافتگان کرونا داشته ایم و با توجه به اینکه تازه کار را آغاز کردیم، آمار قابل قبولی است. وی اظهار کرد: 
توصیه ما همچنان این است که افراد مبتال به کرونا ۲۸ روز از بهبودی نسبت به اهدای پالسما اقدام کنند زیرا مطالعات علمی نشان داده پالسمای 
این افراد در بهبودی مبتالیان به کووید ۱۹ موثر است.میرزائی تصریح کرد: پایگاه مرکزی انتقال خون در شهر کرمان مستقیم پالسمای خون 

اهداکنندگان را دریافت می کند و در پایگاه های دیگر اهدای خون انجام و در فرآوری پالسما جدا می شود.

در گروه هایO منفی، A منفی و B منفی در استان کرمان کمبود داریم

تابستان رو به اتمام و پاییز هولناک 
کوید19  و  آنفلوانزا  بیماری  آبستن 
که  پاییزی  است.  ما  قدمی  چند  در 
دانشکده ی  مسوولین  خیالی  بی  با 
سازمان  و  سیرجان  پزشکی  علوم 
کنترل  عدم  در  اسالمی  تبلیغات 
بازگشایی  و  محرم  عزاداری های 
آغازی  حضوری،  بصورت  مدارس 
نفس گیر برای کادر درمان به دنبال 
فصل  شروع  در  و  داشت.  خواهد 
و  قرمزتر  روزهای  به  منجر  جدید 

تلخ تری خواهد شد.

خبری از واکسن آنفلوانزا نیست
واکسن  روزها  همین  حوالی  هرساله 
شهر  داروخانه های  در  فصلی  آنفلوانزای 
عرضه می شد اما در حال حاضر خبری از 
ستاد  از  نقل  به  نیست،  آنفلوانزا  واکسن 
گفته  کرات  به  که  کرونا  با  مقابله  ملی 
آستانه ی  در  پرخطر  افراد  است  شده 
جهت  آنفلوانزا  واکسن  دریافت  به  پاییز 
پیشگیری از بیماری مذکور اقدام کنند. 
واکسن  اما چرا  نیمه گذشته  از  شهریور 

آنفلوانزا توزیع نشده است.
تاریخ دقیقی نمی دهند

 همین زمینه عباس فخریان؛ مدیر غذا 
و داروی دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
وزارت  گفت:  این گونه  تازه  سخن  به 
برای توزیع  تاریخ دقیقی  بهداشت هنوز 
مرکز  هنوز  و  است  نداده  واکسن  این 
نفرستاده  را  سیرجان  سهمیه ی  کرمان 
قطعا  ماه  همین  در  و  بزودی  اما  است 
فخریان  رسید.  خواهد  مردم  دست  به 
نیز درمورد اینکه چه کسانی در اولویت 
تزریق این واکسن هستند گفت: بیماران 

و  دیابتی  کلیوی،  ریوی،  عروقی،  قلبی 
سرطانی،  مثل  خاص  بیماران  همچنین 
دیالیزی، هموفیلی، تاالسمی، ام اس، اچ 
 6۰ باالی  افراد  آلرژیک  آسم،  وی،  آی 
زمینه ای،  بیماری  دارای  سال،کودکان 
افراد با نقص سیستم ایمنی، زنان باردار 
اولویت  در  باید  درمانی  مراکز  وکارکنان 

دریافت این واکسن باشند. 
واکسن با ارائه کارت ملی

 به افراد داده می شود
واکسن  توزیع  نحوه ی  از  ادامه  در  وی 
ارائه ی  با  واکسن  این  گفت:  آنفلوانزا 
از پزشکان داخلی، اطفال  نسخه ی یکی 
به  فرد  ملی  شماره ی  نیز  و  عفونی  و 
طریق  از  احتماال  توزیع  می رسد  فروش 
داروخانه ها و خانه های بهداشت محله ها 
توزیع  دقیق  زمان  اما  می گیرد  صورت 
متعاقبا از طریق رسانه ها به اطالع عموم 

خواهد رسید و به مردم توصیه می شود 
درحال حاضر با شرایط قرمز کرونا برای 
داروخانه ها  به  آنفوالنزا  واکسن  تهیه ی 
نشوند  ازدحام  باعث  و  نکنند  مراجعه 
به  زیرا سهمیه ی واکسن سیرجان هنوز 
دانشکده ی  وداروی  غذا  مدیریت  دست 

علوم پزشکی سیرجان نرسیده است. 
ممکن است توسط 

مراکز بهداشت توزیع شود
مردم  از  همچنین  فخریان  دکتر 
تشکیل  جهت  خطر  پر  افراد  خواست 
بهداشتی  مراکز  به  سالمت  پرونده ی 
مراجعه  بهداشت  خانه های  و  درمانی  
به  سهمیه ای  است  ممکن  زیرا  کنند 
از  و  شود  داده  نیز  بهداشت  مراکز  این 
به  استناد  و  پزشکی  پرونده های  طریق 
جهت  پرخطر  افراد  سیب   سامانه ی 
به  تر  پایین  قیمتی  با  واکسن  دریافت 

شوند  فراخوانده  مربوطه  بهداشت  مراکز 
قیمت  داروخانه ها  در  توزیع  و درصورت 
بستگی  هزارتومان  4۰تا۵۰  بین  واکسن 
به کارخانه ی تولید کننده متغیر است. 

کودکان و افراد جوان سالم
 نیاز ندارند 

سیرجان   همشهریان  به  دیگر  توصیه ی 
کودکان  و  جوان  افراد  که  است  این 
ندارند  واکسن  دریافت  به  نیازی  سالم 
نداشته  واکسن  دریافت  به  اصراری  پس 
باشند تا سهمیه ی اولیه، اولویت با افراد 
شدن  شارژ  در  و  باشد  جامعه  پرخطر 
کم  افراد  با  اولویت  سهمیه ی شهرستان 

خطرتر باشد.
داروی  و  غذا  مدیر  حسیبی؛  محمد 
استان کرمان نیز دراین رابطه به خبرنگار 
ما گفت: واکسن هنوز به  استان کرمان 
از  خوبی  خبرهای  اما  است  نرسیده 

کرمان   استان  قبول  قابل  سهمیه ی 
زیر  جمعیت  براساس  که  است  رسیده 
علوم  دانشکده ی  و  شهرستان  هر  نظر 
و  سنجیده  تعداد  این  شهر  هر  پزشکی 
آخر شهریور ماه توزیع می گردد که ابتدا 
بیشتری  فوریت  با  پرخطر  گروه های  به 
گروه ها  سایر  برای  بعد  و  می شود  داده 
ازطریق وزارت بهداشت تحت سامانه ای 
بامدیریت مرکزی اقدام به توزیع فقط از 

طریق داروخانه ها می گردد.
مسوولین  امیدواریم  تازه:  سخن 
معاونت  و  سیرجان  پزشکی  دانشکده 
اقدامات الزم را  غذا و داروی شهرستان 
آن  اختصاص  و  واکسن  این  تهیه  جهت 
افراد پرخطر و بعدا دیگر همشهریان  به 
انجام  کرونا  قرمر  وضعیت  به  توجه  با 

دهند.  

محمد حسیبی؛ مدیر غذا وداروی استان:

آخر شهریور ماه واکسن آنفلوانزا درسراسر استان توزیع می شود 
         معظمه صادقی نژاد

واکسیناسیون را جدی بگیریم! 

واکسیناسیون، اقدامی که مسیر علوم تجربی و پزشکی را متحول نمود و روند 
تاثیر بیماری هایی چون سرخک، آبله مرغان، فلج اطفال و بسیاری دیگر را تغییر 
داد.بیماری هایی که در سنین نوزادی و خردسالی برای انسان به شدت خطرناک 

بوده و باعث مرگ و میر زیادی در بین نوزادان و کودکان بودند.
این روند درمانی در تمام طول زندگی آدمی ادامه دارد اما مهمترین برهه ی آن 
از بدو تولد تا 6 سالگی ست که باید عمل واکسیناسیون در زمانی مشخص برای 

واجدین صورت پذیرد.
امروز اما با وجود ویروس کرونا، عامل بیماری مهم و جهان شمول قرن ۲۱ که 
باعث اخالل در تمامی راه و روش های یک زندگی عادی شده و محققان نیز در پی 
کشف واکسنی برای پیشگیری و درمان آن هستند؛ موجب شده تا روند مراجعه 
کنندگان به مرکز بهداشت نیز به سختی و توام با استرس ابتال و یا حتا انتقال این 
ویروس همراه باشد و در نتیجه واکسیناسیون شدن نوزادان و کودکان در زمان 
مقرر انجام نشود و این مساله و عواقبی که بسیاری از آن بی خبرند، موجب نگرانی 

خانواده ها، به خصوص مادران شده است.
نزدن واکسن عوارض بسیار دارد

زمان کرونا  واکسیناسیون در  برای  بهداشت  مراکز  از شیوه ی کاری  اینکه  برای 
اطالع کاملتری داشته باشیم با دکتر محمد موقری پور؛ معاون بهداشت دانشکده 
علوم پزشکی شهرستان گفتگویی انجام دادیم و از وی در پاسخ به این سوال که 
واکسیناسیون  عمل  گفت:  می شود؛  انجام  چگونه  کرونا  زمان  در  واکسیناسیون 
در این زمان، همانند دیگر زمان ها ادامه دارد. برای واکسن بدو تولد نوزادان در 
همان زمان به دنیا آمدن و بالفاصله در بیمارستان این روند طی می شود و دیگر 
خردساالن و بزرگساالن نیز با مراجعه به مراکز بهداشت که هر منطقه را تحت 

پوشش دارند، می توانند تزریق واکسن خود را بالمانع انجام دهند.
دکتر موقری اینگونه ادامه داد: برخی خانواده ها، به خصوص مادران به دلیل ترس 
از ابتالی خود و فرزند برای واکسیناسیون به مراکز بهداشت مراجعه نمی کنند؛ و 
این اقدام مهم را به تعویق انداخته که از سوی مراکز بهداشت با این افراد تماس 
گرفته و روز و ساعتی برای حضور یافتن جهت تزریق واکسن هماهنگ می شوند.

در ضمن اینکه ما تمام آموزش های الزم برای رعایت فاصله و دیگر نکات مهم در 
مقابله با ابتال و انتقال ویروس کرونا را به کارکنان مراکز بهداشت داده ایم و در 
نتیجه هیچ نگرانی برای حضور در این مراکز وجود ندارد. البته الزم است بگویم: 
جای هیچ نگرانی نیست، زیرا فاصله ها رعایت می شود و در خصوص کودکان نیز 
تا ازدحامی در  امر موجب می شود  متاسفانه تعداد موالید ما کم است و همین 
مراکز صورت نگیرد. معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شهرستان باتوجه به 
اینکه نزدن واکسن عوارض بسیار دارد، توصیه ی ما، انجام واکسیناسیون در زمان 
مشخص است؛ همچنین برای اطمینان بیشتر اشخاص پیش از حضور در مرکز 
می توانند با آنجا تماس حاصل نموده تا در زمان خاصی به مرکز بهداشت مراجعه 
کنند و از این راه هراس و بهانه ای مبنی بر تراکم جمعیت برای عدم حضور خود 

جهت واکسن زدن نداشته باشند.

     گزارش

  محمد حسیبی؛ مدیر غذا و داروی استان کرمان  عباس فخریان؛ معاونت غذا و داور مدیر غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

مهندس محسن نجف آبادی مهندس توحید قاسمی مهندس محمد بهنیا مهندس شهرام  نیکویان

 پس از سالها انتظار اتفاق افتاد:

انتصاب مدیــران متخصص بومــی در ُگهر زمیــن
شرکـــت  عامــــل  مدیـــــر  عنوان  به  میرزایـــــی  وحیــد  دکتـــر  انتصــــاب  از  پس 
شدند.  معرفی  جدید  مدیر   4 شرکت   مدیرعامل  سوی  از  احکامی  طی  زمین،  گهر  آهن   سنگ 
بر اساس این احکام که به صورت جداگانه صادر گردید است آقایان: مهندس محمد بهنیا بعنوان 
معاون اداری و پشتیبانی؛ مهندس شهرام نیکویان به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل؛ 
عنوان  به  نیز  قاسمی  توحید  مهندس  و  سایت  سرپرست  عنوان  به  آبادی  نجف  محسن  مهندس 
ارتباطات منصوب گشته اند. نکته کلیدی و حائز اهمیت در صدور  سرپرست مدیریت فن آوری و 
این احکام عدم نگاه صرفا بومی گرایی به انتصابات بوده است و در احکام صادر شده عالوه بر بومی 
گزینی؛ تخصص گرایی و شایسته ساالری نیز به وضوح مالحظه می شود. بنظر میرسد با توجه به 
موج رضایتی که از سوی بدنه کارگری پس از اعالم خبر این انتصابات شاهد آن هستیم و با توجه 
به مقبولیت و محبوبیتی که این مدیران در بدنه کارگری شرکت گهر زمین طی سالهای اخیر کسب 
کرده اند باید منتظر روزهای خوش آتیه مدیریتی برای دکتر میرزایی در این شرکت بود.کما اینکه 

هنوز ابتدای راه هستیم و انتظار انتصابات تازه، چندان دور از ذهن نیست.

جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: 

استفاده همگانی از واکسن آنفلوانزا توصیه نمی شود
دوز  میلیون  دو  از  کمتر  گذشته  سال 
واردات واکسن آنفلوآنزا داشتیم، اما این رقم 
افزایش  دوز  میلیون   ۱۲ تا   ۱۱ به  امسال 
همگانی  واکسیناسیون  اما  یافت  خواهد 

آنفلوانزا توصیه نمی شود.
کیانوش  وبدا،  از  نقل  به  الف  گزارش  به 
دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی  جهانپور؛ 
افزود: همکاران شبکه بهداشتی کشور سال 
دریافت  واکسن  دوز  هزار   ۲۵۰ گذشته، 
برابری   ۱۰ افزایش  با  امسال  که  کردند 
بهداشت،  شبکه های  در  واکسن  توزیع 
برای  واکسن  دوز  هزار   ۵۰۰ و  میلیون  دو 
یعنی  پرخطر  و  معرض خطر  در  گروه  های 
بیماران  و  باردار  مادران  واکسیناسیون 
خاص توزیع می شود و این گروه از جمعیت، 

رایگان واکسینه خواهند شد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
کرد: همچنین  خاطرنشان  بهداشت  وزارت 
 ۸.۵ بر  بالغ  نیز  افراد  و  گروه  ها  سایر  برای 
میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا در نظر گرفته  
توزیع  شبکه  در  شهریور  اواخر  که  شده 
دارویی و داروخانه ها توزیع شده و در قبال 
تحویل  قابل  واکسن  دوز  یک  ملی  کد  هر 

خواهد بود.
همگانی  واکسیناسیون  کرد:  تاکید  وی 
نمی شود،  توصیه  وجه  هیچ  به  آنفلوآنزا 
عالوه برآن، اینکه شایعه شده برای دریافت 
صورت  داروخانه  ها  در  نام  ثبت  واکسن، 
هدف  تنها  نه  و  ندارد  نیز صحت  می گیرد 
خیرخواهانه ندارد، بلکه به نظر می رسد این 
یک کالهبرداری است و عده ای در پی سوء 

استفاده هستند.

جهانپور ادامه داد: به رغم همه مشکالت 
ارزی، برای تهیه و توزیع و مصرف منطقی 
نخواهد  وجود  مشکلی  آنفلوآنزا  واکسن 
داشت و واکسن برای گروه های در معرض 
بنابراین  است،  فراهم  پرخطر  و  خطر 
ایجاد  نباید  تقاضای کاذب و هزینه بی جا 
گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی  کرد. 
برآورد وزارت بهداشت این است که امسال 
آنفلوآنزا  مورد  در  گذشته  سال  به  نسبت 
حتی ممکن است مشکالت کمتری داشته 
باشیم؛ زیرا مردم نکات بهداشتی را بیشتر 
رعایت می  کنند، کمتر در مکان  های عمومی 
ماسک  از  می شوند،  حاضر  تجمع ها  و 
استفاده می  کنند و این مراقبت  ها همزمان 
در کنترل کرونا و آنفلونزا موثر خواهد افتاد.

وی گفت: خوشبختانه امسال تامین واکسن 

آنفلوآنزا برای بیماران خاص و مادران باردار  
۱۰ برابر سال قبل است، در حالی که تامین 
واکسن برای سایر گروه های پرخطر نیز ۵ یا  
6 برابر سال گذشته است. واکسن آنفلوآنزا 
از منابع معتبر و شرکت  های برتر اروپایی که 
مورد تایید سازمان بهداشت جهانی هستند، 
تهیه شده و دقت نظر کافی برای تهیه آن 
با  فرد  هر  افزود:  وی  است.  گرفته  صورت 
مراجعه به داروخانه و با ارائه کارت ملی و 
را  آنفلوآنزا  واکسن  می تواند  ملی  کد  ثبت 
توزیع  شهریور  پایان  از  قبل  تا  کند.  تهیه 
بر  تالش   و  می شود  آغاز  آنفلوآنزا  واکسن 
از  تا آن زمان بخش اعظمی  این است که 
واکسن ها وارد شده و توزیع آنها انجام شده 
از  بیش  نمی  تواند  فرد طبیعتا  و هر  باشد 

یک واکسن خریداری کند.

         زهرا شهسواری


