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فارس: سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در حال حاضر ۲۷۰ بیمار قطعی مبتال 
به کرونا در بیمارستان های استان کرمان بستری هستند.  سعید صحبتی اظهار کرد: موارد 
بستری قطعی بیماران کرونایی در بیمارستان های استان کرمان ۲۷۰ مورد است که ۷۰ مورد 
از این تعداد طی شبانه روز گذشته بستری شده اند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعداد 
کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان را ۴۱ هزار و ۶۳۷ مورد عنوان کرد و گفت: 

مجموع فوتی های کرونا در استان به ۴ هزار و ۹۰۱ نفر رسید.  

 بستری 2۷0 
بیمار کرونا مثبت 
در بیمارستان های 

استان کرمان

بعد از کنترل کرونا، موضوعی مهم تر از تنظیم بازار
ایسنا: استاندار کرمان گفت:وی تاکید کرد: بعد از مهار شیوع کرونا که با جان مردم سر و کار دارد، موضوعی مهم تر از تنظیم بازار و نظارت بر قیمت 
اقالم ضروری مردم وجود ندارد. دکتر زینی وند در جلسه تنظیم بازار استان کرمان اظهار کرد: توزیع کاال باید براساس سرانه جمعیت باشد لذا فرمانداران 
کارگروه تنظیم بازار را به صورت هفتگی همانند مرکز استان تشکیل دهند و با حوزه اقتصادی در تماس باشند تا در کل استان شبکه گسترده بر تنظیم 
بازار را اعمال کنیم. وی با اشاره به مصوبات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان گفت: در این شورا تصمیماتی نیز گرفته شد لذا تیم ها باید کامال در بازار 

فعال باشند و نظارت های فیزیکی باید افزایش پیدا کند.

است  غذایي  كامل ترین  و  بهترین  مادر  شير 
كه تمام نيازهاي یك نوزاد را تامين مي كند و 
موادي كه در آن وجود دارد، براي طفل، بيشتر 
قابل جذب است اما برخي از نوزادان به دالیلي، 
از  باید  و  ندارند  را  مادر  با شير  تغذیه  شرایط 

شيرخشك استفاده كنند.
از جمله كودكانی كه رفالكس و اختالالت معده 
دارند، باید از شير خشك های آنتی رفالكس، 
استفاده كنند. اما مدتی ست كه متاسفانه این 
نوع شيرخشك به دليل عدم مصرف صحيح و 

تجویز نادرست، در بازار كم شده است.
به  مجبور  نوزادشان  كه  والدین  از  برخی 
با  و  رژیمی  است  شيرخشك های  از  استفاده 
كمبود این نوع شيرخشك در سيرجان روبرو 
خشك  شير  نتوانيم  »اگر  می گویند:  شده اند، 
مورد نياز كودك خود را تامين كنيم، مجبور به 
استفاده از شير خشك های معمولی هستيم اما 
در این صورت نوزادمان دچار اسهال و استفراغ 
می شود كه ادامه این روند نيز می تواند سالمت 
ناشی  مشکالتی  دچار  و  كند  تهدید  را  آنها 
از  شد.  خواهد  رژیمی   شيرخشك  نبود  از 
برای  حلی  راه  كه  خواهشمندیم  مسووالن 
و  حساسيت  ضد  خشك های  شير  تامين 
تا  دهند  قرار  خانواده ها  روی  پيش  رژیمی، 
نگرانی  و ناراحتی های نوزاد ناشی از دل درد 

و رفالكس رفع شود.«
شير خشك های ضد حساسيت و رژیمی  مدتی 
است كه در بازار به راحتی یافت نمی شود و این 
امر سبب شده سالمت نوزادان و كودكانی كه با 
این شيرخشك ها تغذیه می كنند، تامين نشود 
مصرف  از  ناشی  واكنش های  دليل  به  حتی  و 

سایر شيرخشك ها سالمت آن ها تهدید شود.
كمبود شير خشك رژیمی

با  اکنون  داروسازان شهر،  از  یکی  گفته ی  به 
نوزادان  رژیمی برای  خشك های  شیر  کمبود 

مبتال به بیماری های متابولیك روبه رو هستیم 
رژیمی در  خشك های  شیر  کمبود  وجود  با  و 
داروخانه ها، خانواده هایی که نوزادان آنها مبتال 
به بیماری های متابولیك هستند، باید به ناچار 
استفاده  شیرخشك ها  از  دسته  این  از  تنها 
کنند زیرا اگر این دسته از نوزادان، شیری به 
بافت های  از شیر رژیمی مصرف کنند، در  غیر 
رسوب  طحال،  بخصوص  آنها  بدن  مختلف 
شیرخوار  بدن  در  اختالالتی  موجب  و  کرده 
که  نوزادان  از  بعضی  اینکه  جمله  از  می شود. 
از شیرخشك های معمولی تغذیه می کنند، به 
شیر  برخی  در  موجود  شیرگاو  پروتیین  دلیل 
خشك ها دچار اسهال، استفراغ و اگزما می شوند 
و برخی دیگر از نیز تحمل قند الکتوز موجود 
به  و دچار حساسیت  ندارند  را  در شیرخشك 
باید  نوزادان  از  دسته  این  می شوند،  ماده  این 
از شیرخشك های ضد حساسیت که در فرآیند 
تولید، الکتوز و پروتیین شیر گاو از آن حذف 

شده، استفاده کنند.«
مردم  نگرانی  که  حالیست  در  شرایط  این 
مشکالت جدی  از  یکی  نیاز  از  بیش  خرید  و 
نگرانی  به سبب  از خانوارها  است که بسیاری 
تا ۱۰  به خرید ۵  اقدام  از کمبود شیرخشك 
قوطی می کنند که این امر موجب شده تاریخ 
مصرف شیرخشك بگذرد یا با بزرگ شدن بچه 

به شماره های دیگر محصول نیاز باشد.
رایزنی ها ادامه دارد

اما آیا این کمبود تا چه زمان ادامه دارد و اینکه 
شیرخشك  به  نیاز  نوزاد  دارای  خانواده های 
رژیمی  می توانند این محصول را از داروخانه های 
یا  کنند  تهیه  می توانند  اطراف  شهرستان های 
خیر،  بنابراین با دکتر رضوی نسب، مدیر غذا و 
داروی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در این 
رژیمی  نوع شیرخشك های  »این  افزود:  رابطه 
از  بیماری هایی  با  نوزادان  از  تعدادی   مختص 
ریفالکس  گاوی،  پروتیین  با  جمله حساسیت 
در  موارد، می باشد. که  این  از  ناراحتی هایی  و 

توزیع  محدوده ی  ارتباط،  این  در  شهرستان 
داریم و این نوع شیرخشك ها در داروخانه هایی 
که منتخب هستند و با شرکت های وارد کننده 
قرارداد دارند، توزیع می گردد. هر چند در این 
مورد، مدتی ست که دچار کمبود در شهرستان 
شده ایم اما با رایزنی هایی که با سازمان غذا و 
دارو و شرکت های وارد کننده، داشتیم قرار بر 

افزایش سهمیه شهرستان شده است.«
رژیمی  به  خشك  شير  نمونه  دو  تزریق   

داروخانه های منتخب شهر
 دکتر رضوی نسب ادامه داد: »با پیگیری هایی 
به صفر نرسیده  انجام شده، هنوز اسکوپ  که 
داروخانه های  با  که  نبوده  کننده ای  مراجعه  و 
منتخب از جمله داروخانه ی هالل احمر و برخی 
داروخانه های شبانه روزی، رفته و دست خالی 
برگشته باشد و هنوز این موضوع در سیرجان 

حاد نشده است. 
و  شهرستان  با  که  نگاری هایی  نامه  از  وی 
کرد  اشاره  گرفته  صورت  همجوار  استان های 
از  را  شهرستان  کمبود  است  »قرار  گفت:  و 
طریق خرید شیرخشك مازاد از داروخانه های 

شهرستان ها و استان های اطراف رفع کنیم.« 
و پس از پیگیری مجدد توسط دکتر رضوی 

که  داشت  اظهار  تماسی،  در  وی  نسب، 
دوشنبه عصر با توزیع دو نمونه شیر خشك در 
داروخانه های منتخب، تا حدودی مشکل کمبود 

این شیرخشك رفع گردیده است.«
85 درصد پودر شير خشك، وارداتی ست

را  کمبود  این  دلیل  کارشناسان،  برخی  اما 
اولیه  مواد  از  »بخشی  داشتند:  بیان  گونه  این 
این  به  حقیقت  در  است.  وارداتی  شیرخشك 
صورت که ۸۵ درصد پودر شیرخشك وارداتی 
است. مواد اولیه شیرخشك از جمله روغن های 
گیاهی، آب پنیر، الکتوز، مواد مغذی و … از 
تنها ۱۵ درصد  و  تامین می شود  خارج کشور 
ماده اولیه شامل شیرخشك بدون چربی داخلی 
این  بندی  بسته  ملزومات  حوزه ی  در  و  است 
و  واردات  طریق  از  درصد  محصول حدود ۶۰ 
۴۰ درصد همچون قوطی، پالستیك، قاشقك 

از محل تولید داخل انجام می شود.
نوسانات ارزی، دليل كمبود شير خشك

با  رابطه  در  نیوز  اقتصاد  سایت  از  نقل  به 
وضعیت صادرات شیر خشك این گونه نوشت: 
 ۱۲ تا  شیرخشك  صادرات  وضعیت  »آخرین 
اسفند سال ۹۹، صادرات شیرخشك برای مدت 
از  بود،  به جز ۲ سهمیه ممنوع  زمان ۲ سال 

آن تاریخ به ازای هر کیلو ۱۶ هزار تومان مابه 
التفاوت از تولیدکنندگان شیرخشك می گیرند 
دچار  صادرات  ارزی،  نوسانات  به  توجه  با  که 

مشکل شده است.
شیرخشك  تولید  واحدهای  آنکه  به  توجه  با 
نوزاد نسبت به اتمام ذخایر ناشی از مشکالت 
هشدار  اولیه  مواد  واردات  به  ارز  تخصیص 
در  کمبود  این صنعت  فعاالن  سایر  می دهند، 
زمینه شیرخشك را تکذیب کرده و بیان چنین 
 ۴۲۰۰ ارز  تخصیص  جهت  تنها  را  اظهاراتی 
امکان  که  معتقدند  و  می کنند  مطرح  تومانی 
تولید شیر خشك در داخل وجود دارد. این در 
حالی است که رییس انجمن شیرخشك نوزاد 
اذعان می کند که ۸۵ درصد ماده اولیه وارداتی 

است.
به  اشاره  با  نوزاد  شیرخشك  انجمن  رییس 
صنعتی  شیرخشك  تامین  در  مشکلی  اینکه 
وجود ندارد، بیان کرد: در حال حاضر با مازاد 
مواجه  کشور  در  صنعتی  شیرخشك  تولید 
به  نوزاد  شیرخشك  خصوص  در  اما  هستیم، 
دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانك  مرکزی، 

موجودی مواد اولیه مطلوب نیست.
داد:  ادامه  نوزاد  شیرخشك  انجمن  رییس 
انجمن به دولت پیشنهاد داده که ارز ترجیحی 
را از واردات این محصوالت حذف و ارز نیمایی 
را جایگزین کند، اما دولت به بهانه اینکه قیمت 
پیشنهاد  این  می شود،  گران  نهایی  محصول 
منتظر  که  است  درحالی  این  نمی پذیرد.  را 
کمبود  به  منجر  ارز  تخصیص  در صف  ماندن 

شیرخشك در بازار می شود.
برخی  کرد:  تصریح  پایان  در  زاده  تحویل 
اولیه  مواد  آینده  ماه   ۲ نیاز  برای  کارخانجات 
دارند اما نگرانی بزرگ ما از ماه های آینده است 
که با این روند تخصیص ارز و اصرار دولت بر 
تأمین ارز ترجیحی در آینده ای نه چندان دور 
با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه خواهیم شد.«

گزارشی  از کمبود شیر خشک رژیمی در داروخانه های شهر:

سهمیه خشکیده ی شیر خشک رژیمی
      لیال گلزاری

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان واکسیناسیون عمومی 
را تنها راه ایمنی جامعه در برابر کرونا دانست و افزود: اگر ۵۰۰ 
هزار نفر دیگر در استان کرمان دوز اول واکسن خود را تزریق 
را  اول  دوز  باید،  که  افرادی  همه  آنکه  شرط  به  البته  کنند، 
دریافت کرده باشند، ما به حد مطلوب یعنی واکسیناسیون ۸۵ 

درصدی خواهیم رسید.
دکتر سعید صحبتی درباره روند واکسیناسیون کرونا در استان 
و  میلیون  یك  حدود  تاکنون  کرمان  استان  در  گفت:  کرمان 
یك  و  هدف(  جمعیت  درصد   ۷۴( اول  دوز  نفر  هزار   ۹۲۰
میلیون و ۱۸۴ هزار نفر )۴۶ درصد جمعیت هدف( نیز دو دوز 

واکسن خود را دریافت کرده اند.
برابر  در  ایمنی جامعه  راه  تنها  را  واکسیناسیون عمومی  وی 
کرونا دانست و افزود: اگر ۵۰۰ هزار نفر دیگر در استان کرمان 
دوز اول واکسن خود را تزریق کنند، البته به شرط آنکه همه 
حد  به  ما  باشند،  کرده  دریافت  را  اول  دوز  باید،  که  افرادی 

مطلوب یعنی واکسیناسیون ۸۵ درصدی خواهیم رسید.
وضعیت  درباره  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
به  داریم  قرار  ثابت  وضعیت  در  اکنون  گفت:  استان  کرونایی 
گونه ای که وقتی پیك پنجم را پشت سر گذاشتیم، روند ابتال 
به کووید ۱۹ در استان کاهشی بوده و اکنون در وضعیت تقریبا 

ثابتی قرار داریم.
وی با خطرناک دانستن عادی انگاری که در جامعه رخ داده، 
پروتکل های  رعایت  مقداری  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
بهداشتی کاهش یافته و متاسفانه تا حدودی مردم سهل انگار 
شده اند و برخی نیز با تصور اینکه تزریق واکسن برای آن ها 
مصونیت ایجاد کرده، رعایت دستورالعمل های بهداشتی را زیاد 
جدی نمی گیرند، بنابراین اگر همین رویه پیش رود، وقوع پیك 

ششم دور از انتظار نخواهد بود.
صحبتی تاکید کرد: اگر مردم مسائل بهداشتی را رعایت نکنند 
و سهل انگار باشند احتمال وقوع پیك ششم وجود دارد. وی 
از  نیمی  تقریبا  اینکه  به  توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
به  پیك ششم  اگر  اند،  شده  واکسینه  کرمان  استان  جمعیت 
بپیوندد، چند درصد آمار بستری ها و فوتی ها نسبت به  وقوع 
پیك های قبلی تفاوت خواهد داشت؟ گفت: با توجه به اینکه 
بیش از ۷۰ درصد دوز اول و بیش از ۴۰ درصد دوز دوم واکسن 
اند، پیش بینی می کنیم شدت  کرونای خود را دریافت کرده 
موارد بستری و مرگ و میر به اندازه پیك های قبلی نباشد و 

کاهش محسوسی خواهیم داشت.

  خبر

۵۰۰ هزار نفر دیگر باید واکسن بزنند 
تا استان کرمان ایمن شود


