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اجتماعی

هشدار کارشناسان در مورد عدم تصمیمگیری قاطعانه ستاد مقابله با کرونا در رابطه با نوروز

تورهای گردشگری را متوقف کنید

مسعود مردانی :بارها اعالم کردهایم که نباید در این شرایط سفری برنامه ریزی شود
مینو محرز :اگر این تورها برگزار شوند شرایط بسیار مهلک خواهد شد
ملک فاضلی :تور عبارت است از تفریح و هیچ الزامی برای برگزاری آن وجود ندارد
جلیل میرمحمدی :متاسفانه هنوز بسیاری از ممنوعیتها جدی گرفته نمیشود
همایون سامهیح :متاسفانه در زمینه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی محدودیتی وجود ندارد
بابک قرائی مقدم :سفرهای غیر ضروری یک خطر بالقوه برای سالمت جامعه هستند
آفتاب یزد_ یگانه شوقالشعرا :این روزها
بازار تورهای گردشگری برای سفرهای نوروزی
به قدری داغ است که خبرهایی مبنی بر فروش
میلیونی این تورها رســیده است .همچنین در
سایتها و اپلیکیشنهای مختلف ،فروش بلیت
به وفور دیده میشود و شرکتهای حمل و نقل،
گردشگری و عرضهکننده بلیت به راحتی اقدام
به فروش بلیت برای سفرهای نوروزی میکنند.
این در حالی است که مســئولین مدام خبر از
خطر پیــک چهارم کرونا میدهند که بســیار
کشــندهتر از موارد قبلی اســت .با این اوصاف
به نظر میرســد نوروز امسال ،شرایط به مراتب
دشــوارتر از ســال پیش خواهد بود ،چرا که با
ویروسهای جهش یافتــه و مهلکتری مواجه
خواهیم بود و این در حالی است که هنوز حتی
کادر درمــان به صورت کامل واکسیناســیون
نشــدهاند .بــا در نظر گرفتن آنچه گفته شــد
با یک ســوء مدیریت مواجه هستیم چرا که به
نظر میرسد در این شرایط مهلک باید از فروش
بلیت تورها جلوگیری میشــد ،زیرا استرداد و
بازپسگیری این بلیتها در شرایط حاد بیماری
میتواند زیانهای زیادی را هم به فروشندگان
آنهــا و هم به خریداران وارد ســازد و صنعت
گردشگری که در دوران شــیوع بیماری کرونا
با مشــکالت زیــادی رو به رو بوده اســت را با
چالشهای جدیدی مواجه سازد.
> فروش بلیت برای سفرهای ممنوع

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی از
ک میلیــون و  ۳۰۰هزار تور داخلی و
فروش ی 
خارجی با وجود هشــدارها درباره طغیان کرونا
در نوروز  ۱۴۰۰و شیوع روزافزون گونه انگلیسی
آن خبر میدهد و فعاالن صنعت گردشــگری
میگویند سفرهای نوروزی لغو شود ،دولت باید
 ۶۰۰میلیارد تومان خســارت به دفاتر خدمات
گردشگری بپردازد .به گزارش همشهری آنالین
حســن روحانــی ،رئیسجمهوری در جلســه
ســتاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد ،وضعیت
ســفر نوروز  ۱۴۰۰هم مانند ســال  ۹۹است.
رئیسجمهوری ویروس جهشیافته انگلیسی را
مار غاشــیه خواند که باید از ترس آن به افعی
چینی یعنی ویــروس ووهان پناه برد .پلیس از
صبح دیروز شــهرهای گردشگرپذیر ایران را در
آستانه نوروز  ۱۴۰۰بهصورت نامحدود به روی
گردشگران و مسافران بست .شیراز هم مرزهای
ورودی خــود را به روی گردشــگران نوروزی
مســدود کرد و بدیــن ترتیــب از همین حاال
نشانههای توقف سفر همچون نوروز  ۹۹آشکار
شده اســت.علیرضا رئیسی ،ســخنگوی ستاد
ملی مقابله با کرونــا ۲روز قبل اعالم کرد ابتال
به کرونای انگلیســی در کشور افزایش یافته و
فروردین امسال احتمال وقوع پیک چهارم کرونا
در ایران وجود دارد؛ پس سفر در نوروز منتفی
اســت .مینو محرز ،عضو کمیته علمی مقابله با
کرونا نیز از مردم خواســته است خرید تورهای
گردشــگری و رزرو هتل به قصد سفر نوروزی
را متوقــف کنند .در این شــرایط امــا معاون
گردشــگری وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدســتی کشــور که اتفاقا نماینده آن
وزارتخانه در ســتاد ملی مقابله با کرونا و دبیر

ستاد ملی سفر در کشــور است ،اعالم کرد که
ســتاد ملی مقابله با کرونا با پیشــنهاد وزارت
میراث فرهنگی برای انجام ســفرهای نوروزی
در قالب تور و اقامت در اقامتگاههای رســمی و
سفر خودرویی به شرط داشتن رزرو اقامتگاهی
موافقت کرده است؛ اظهاراتی که نهتنها تاکنون
از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تایید نشده که
حتی این ســتاد اظهارنظری درخصوص صحت
و سقم این ادعا نداشته اســت .تا اینجای کار،
تکلیف سفرهای نوروزی هنوز مشخص نیست.
ث فرهنگی بوق و کرنای ســفر را
وزارت میــرا 
مینوازد و ســتاد ملی مقابله با کرونا مردم را از
ســفر برحذر میدارد .در سوی سوم این ماجرا
نیز وزارت راه و شهرسازی کشور با تداوم فروش
ت سفرهای نوروزی در بخش ریلی ،هوایی،
بلی 
دریایی و زمینی نشســته اســت ،با شهروندان
خســته از یکســال انزوای کرونایی که بلیت
ســفر خریداری کردهاند.وزارت راه و شهرسازی
مدعی است براســاس قانون ،فروش بلیتهای
عادی یا نوروزی را ادامه میدهد؛ چون تاکنون
ســتاد ملی مقابله با کرونا هیچ دستوری به آن
وزارتخانه برای توقف فروش بلیتهای نوروزی
نداده اســت .این یعنی بهرغم تمامی هشدارها
برای نخریدن بلیت سفر ،بازار فروش بلیتهای
حملونقل عمومی در نوروز داغ اســت و نهتنها
رجا و ســازمان هواپیمایی کشــوری که حتی
ترمینالهای بینشــهری و حملونقل دریایی
میگوینــد بلیت ســفر در نوروز میفروشــند.
براســاس تصمیم ســتاد ملی مقابلــه با کرونا،
اقامت در تکایا ،حســینیهها ،مساجد ،مدارس،
خانهمســافرها ،چادرزدن در پارکها ،کمپینگ
و ...در نوروز  ۱۴۰۰ممنوع است و تنها هتلها و
مراکز اقامتی میتوانند میزبان مسافران نوروزی
باشند؛ البته اگر مســافران نوروزی امکان سفر
بیابند.
>هرنوع سفر غیرضروری غیرقابل قبول است

در ایــن خصوص مســعود مردانی عضو کمیته
علمی ســتاد ملی مبارزه با کرونا به آفتاب یزد
گفت « :ما بارها اعالم کردهایم که نباید در این
شرایط سفری برنامه ریزی شود و هر نوع سفر
غیرضروری در این شرایط غیرقابل قبول است.
در مناطق نارنجی و زرد نباید هیچ رفت و آمدی
وجود داشــته باشــد و فقط از مناطق سفید به
مقصد سفید سفرها انجام شود ،زیرا در سفر از

شهرهای قرمز به دیگر شهرها امکان ناقل بودن
مسافران وجود دارد و این میتواند به وقوع موج
چهارم کرونا کمک کند».
> هیچ پروتکلی فایدهای ندارد

همچنیــن مینو محرز عضو دیگــری از کمیته
علمی ســتاد ملی مبارزه با کرونــا در این باره
بــه خبرنگار مــا گفت « :من مخالــف هر نوع
برنامهریزی برای ســفرهای غیر ضروری هستم
زیرا خطر کرونا در نورز امســال بســیار جدی
است .اصال نباید برنامهریزیای برای جا به جایی
مــردم صورت بگیرد زیرا هر نــوع جا به جایی
خطر این بیمــاری را جدیتــر میکند .مردم
خسته شــدهاند و بسیاری از آنها یا بیماری را
هنوز بــاور نکردهاند یا دیگر مانند قبل از مبتال
شدن به آن ترسی ندارند و این بیماری را آسان
گرفتهاند .بنابراین اگر این تورها برگزار شــوند
شرایط بسیار مهلک خواهد شد .هیچ پروتکلی
فایدهای ندارد چون تجربه ثابت کرده است که
پروتکلها به درســتی رعایت نمیشــوند .االن
بسیاری از مواردی که در تهران به کرونا مبتال
شــدهاند این بیماری را از تورهای برگزار شده
در جنوب کشــور مانند قشم و کیش گرفتهاند
و عموما هم از طبقه مرفه هستند .در تورها که
جنبه تفریحی دارند ،هر لحظه امکان دارد این
افراد با مثال حضور در رستورانها مبتال شوند و
این ویــروس را به دیگران هم منتقل کنند .در
این شرایط هر نوع سفر اشتباه است».
> اهمال در مورد سالمت غیرقابل بخشش است

ملک فاضلی نماینده مجلس و عضو کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس در این باره به ما گفت:
« یکی از دالیل عدم موفقیت ما در کنترل این
بیماری و به نوعی ریشه کن کردن این بیماری
این اســت که متاســفانه آنچه که برنامهریزی
میشود به درستی اجرا نمیشود .دقیقا از یک
یا دو ماه پیش باید فروش بلیت تورها پیشبینی
میشــد و اولین چیزی که باید در این شرایط
حذف شود برگزاری تورها است ،زیرا تور عبارت
اســت از تفریح و هیچ الزامی برای برگزاری آن
وجود ندارد .در موارد الزام ما مکلف هســتیم با
در نظر گرفتن تمام جوانب ســفر را به صورت
محــدود انجام دهیم .زمانی که موج چهارم این
بیماری پیشبینی میشود و ستاد اعالم میکند
از فروردین ماه مشکالت زیادی به وجود میآید،

برگزاری هر توری در این شــرایط اشتباه است.
اگر اهمالی در این جهت انجام شود که سالمت
جامعه در آن عجین اســت غیرقابل بخشــش
است».

> عدم رعایت پروتکلها
و احترام به لغو سفرهای غیرضرور

جلیــل میرمحمدی عضــو دیگرکمیســیون
بهداشــت و درمان مجلس نیز در این خصوص
به آفتاب یزد گفــت « :خیلی کارهای دیگر در
امور مختلف باید انجام میشــد که متاســفانه
انجام نشده است؛ یکی از آنها هم همین است.
در بحث کرونا و مخصوصا شــیوع نوع انگلیسی
آن همه افراد ،چه مســئول و چه غیرمســئول
اوضاع را اصــا جدی نگرفتهانــد و عدهای در
پاســخ بحث دوگانه اقتصاد_سالمت را مطرح
میکننــد و میگویند که خیلیهــا با در نظر
گرفتن فرارســیدن نوروز برنامه ریزی کردهاند
تا بتوانند درآمدی برای خود داشــته باشــند.
در نتیجه آنچه که اتفاق میافتد این اســت که
بســیاری از محدودیتها برداشته میشود و تا
حدودی به افراد آزادی میدهند .مثال اعتراضات
زیادی از سمت هتل داران ،مسافرخانه داران و...
شده است که بحثهای اقتصادی در آن مطرح
اســت .از طرف دیگر هم خود مردم موضوع را
حقیقتا جــدی نگرفتهاند ،همیــن آمار فروش
بلیت اگر درست باشد یعنی افزایش قابل توجه
مسافرتهای غیرضروری .عدم رعایت پروتکلها
و عدم احترام به لغو مســافرتهای غیرضرور،
بخشی از شــرایط فعلی کشور است .علی رغم
مصوبههای موجود ،متاســفانه هنوز بسیاری از
ممنوعیتهــا جدی گرفته نمیشــود از جمله
محدودیتهای تردد در ساعات ممنوعه و تردد
بین شهری که از سمت استانداران باید جدیتر
گرفته شــود .من نگران شــیوع افسارگسیخته
کرونای انگلیسی هستم که هم با شدت بیشتر
این بیماری را افزایش میدهد و هم سنین پایین
را درگیر میکند و شــیوع باالیی دارد .به نظر
من در این مســئله باید همه ورود کنند ،خود
مجلس شورای اسالمی و کمیسیون بهداشت و
درمــان بایــد در این زمینــه ورود کنند که از
وزارت کشور ،وزارت بهداشت و درمان و آموزش
پزشکی و ستاد ملی مبارزه با کرونا بخواهند که
این موضوع را جدیتر بگیرند و یک برنامه ریزی
با اهتمام بیشتر و اجرای طرح شهید سلیمانی
صورت گیرد .اینها مواردی اســت تا ما بتوانیم
نوروز آرامتری را پشت سر بگذاریم .امیدوارم که
مردم رعایت کنند .هر نوع مسافرت غیرضرور در
این شرایط نه علمی است و نه منطقی و حتما
میتواند باعث افزایش شیوع بیماری شود».
>دور زدن قانونی محدودیتها

همایون ســامهیح نجف آبادی عضو دیگری از
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس هم به ما
گفت « :متاســفانه در زمینه استفاده از وسایل
حمل و نقل عمومــی محدودیتی وجود ندارد.
همانگونه که شبها از ساعت  9به بعد خیابانها
مملو از ماشین اســت و مردم برای رفت و آمد
از تاکسیهای اینترنتی استفاده میکنند ،برای
عید هم درست اســت که ماشینهای شخصی
اجازه تردد ندارند ولی وسایل نقلیه عمومی مثل
قطار ،هواپیما و اتوبوس اجازه فعالیت دارند .در
حال حاضر از این مسئله سوء استفاده میشود
و تــور هم فروخته میشــود که بــه دنبال آن
درآمد این تورها بســیار زیاد میشود .متاسفانه
هر قانونی که گذاشــته میشود باالخره کسانی
هســتند که این محدودیتهــا را دور میزنند.
مردم خسته شدهاند و درست نیست که دولت
تــوپ را درزمین مردم بیاندازد .به نظر من باید
هرچه زودتر واکســن به دســت مردم برسد و
تمرکز در زمینه واکسیناسیون زیاد شود .نباید
بگوییم مردم رعایت کنید تا پیک شــروع نشود
بلکه میگوییم دولت باید واکسیناسیون کند تا
پیک شروع نشــود .االن برگزاری تورها درست
نیســت ولی نباید فقط به مردم بگوییم رعایت
کنید ،دولت هم باید حمایت کند».
>سفر در اولویت قرار نگیرد

همچنیــن دکتر بابــک قرائی مقــدم در این
خصوص به آفتاب یزد گفت « :مسئله این است
که درباره تورها یکسری از شهرها را برای سفر
ممنوع اعالم کردهاند؛ شهرهایی مانند شیراز و
کیش و قشم .اما مسئله این است که اعالم شد
افرادی که در پروازهــا و قطارها قرار میگیرند
اگر تست پی سی آر مثبت داشته باشند خود به
خود اجازه مسافرت و خرید بلیت را در سیستم
پیدا نمیکنند .اگر این موضوع به صورت جدی
پیگیری شــود بسیار مفید است ،هرچند که به
طور کلی ســفر غیرضروری بــه هیچ عنوان در
شرایط فعلی توصیه نمیشود .اگر کسی دارای
پی ســی آر مثبت باشد تا دو هفته اجازه خرید
بلیت هواپیما و قطار را نخواهد داشــت .به نظر
ما بهتر اســت که در این شرایط هیچ نوع توری
برگزار نشود .تاکید ما این است که مسائلی مانند
سفر در اولویت قرار نگیرد و حتما پروتکلهای
بهداشتی جدی گرفته شوند .یکی از نگرانیهای
موجود در حال حاضر همین سفرهای نوروزی
اســت زیرا امکان دارد دوباره ما شاهد افزایش
میــزان ابتال و مــرگ و میر ناشــی از بیماری
باشــیم .درســت اســت که افرادی که دارای
پی ســی آر مثبت هســتند اجازه سفر ندارند
اما همچنان ترس از ناقالن خاموش یا کســانی
کــه تســت ندادهاند وجــود دارد .ســفرهای
غیر ضروری یک خطر بالقوه برای سالمت جامعه
هستند».
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به کودکان کار پول ندهید

شاهرخی مدیر کل بهزیستی استان تهران با اشاره به جذب و حمایت از کودکان کار و
خیابان ،بیان کرد :امروز باتوجه به بستر و زمینههای خوبی که در این زمینه آماده شده
مردمی که کودکان را مشاهده میکنند ،به شماره  ۱۲۳اورژانس اجتماعی اعالم کنند.
اگر میخواهید کمکی کنید این کمک را به حساب مشارکتهای بهزیستی استان واریز
کنید تا در جای درست هزینه شود / .باشگاه خبرنگاران جوان

خبر

میزان سرب هوای تهران
درچهفصلهاییبیشتراست؟

پژوهشگران با بررسی غلظت سرب گرد و غبار
هــوای تهران در بازه زمانی زمســتان ۱۳۹۷
تا پاییز  ،۱۳۹۸عنــوان کردند که میزان این
آالینــده در همه فصلها به غیر از زمســتان
برای کودکان باالتر از حد مجاز بود.به گزارش
ایسنا ،ذرات معلق یکی از عوامل مهم آلودگی
هوا هستند که اندازه ،غلظت ،ترکیب شیمیایی
و سمیت این ذرات بر میزان تاثیرات سالمت
آنها موثر است .این ذرات توانایی جذب فلزات
سنگین و آالیندههای دیگر مثل آفتکشها
را نیز دارند.فلزات ســنگین مانند آرسنیک،
آهن ،روی ،سرب ،کادمیوم ،کروم ،مس ،منگنز
و نیــکل در هوا میتواننــد از طریق تنفس،
بلعیدن و تماس پوستی وارد بدن انسان شوند
و مشکالتی مثل بیماریهای کلیوی ،اختالل
در سیســتم اعصاب ،اختالل در عملکرد غدد
درونریز و ...ایجاد کنند.با توجه به مشکالتی
که فلزات سنگین ایجاد میکنند ،پژوهشگران
با انجام مطالعهای میزان فلز سنگین سرب را در
فصول مختلف شهر تهران بررسی کردند.برای
انجام این تحقیق و ارزیابی ریســک سالمت
فلزات سنگین در گرد و غبارهای اتمسفری ،از
چهار منطقه  ۱۰ ،۱۱ ،۹و  ۱۲واقع در غرب و
مرکز تهران در طی فصلهای زمستان ۱۳۹۷
و بهار ،تابســتان و پاییــز  ۱۳۹۸نمونهگیری
انجام شد.بررسیهای این مطالعه نشان داد که
کمترین غلظت فلز سرب در فصل زمستان و
در منطقه تهرانسر بود و بیشترین غلظت سرب
مربوط بــه فصل پاییــز و در خیابان وحدت
اسالمی بود.به علت غربی بودن بادهای غالب
تهران و استقرار بخش مهمی از صنایع استان
تهران در غرب شهر ،بیشتر آلودگیهای ناشی
از صنایع از غرب به سمت مرکز رانده میشوند.
همچنین کوههای شمال و شمالشرق تهران
مانع از خــروج آلودگیها از طریق جریان باد
هستند.نتایج این بررسی حاکی از این بود که
بلعیدن گرد و غبارهای اتمسفری اصلیترین
راه قرارگیری در معرض سرب است و بیش از
 ۹۰در صد از شاخصهای خطر بیماریهای
غیر سرطانی فلزات سرب ،مربوط به بلع بود.
همچنین یافتههای این پژوهش نشــان داد
که در فصل زمســتان به دلیل بارندگیهای
زمستان  ۱۳۹۷میزان خطر سرب برای افراد
بالغ و کودکان کمتر از حد مجاز بود و خطری
ســامت افراد را تهدید نمیکرد اما در بهار،
تابستان و پاییز مقدار شاخص خطر سرب برای
کودکان باالتر از حد مجاز بود و ریســک ابتال
به بیماریهای غیر سرطانی در کودکان تمام
مناطق نمونهبرداریشده ،باال بود.

کرونا

کرونایایرانینداریم

استاد بیماریهای عفونی با بیان اینکه جهش
کروموزمی در کرونا امکان پذیر است و ایران
هم از این موضوع مســتثنی نیســت،گفت:
جهشی که منجر به یک پدیدهای بشود؛مانند
جهش انگلیسی ،در ایران اتفاق نیافتاده و اگر
اتفاق بیفتد توسط مراجع رسمی اطالع داده
میشود.مسعود مردانی،اســتاد بیماریهای
عفونــی در گفتوگــو با فارس در پاســخ به
این پرســش که «آیا ویــروس کرونا در ایران
دچار جهش شــده و ویروســی بنام کرونای
ایرانی داریــم؟» ،گفت:جهــش کروموزومی
یک پدیدهای اســت که در هرکجا و مکان که
تســهیل انتقال ویروس از فردی به فرد دیگر
صورت گیرد؛یعنی زنجیره انتقال تشدید شود،
امکان جهش کروموزومی وجود دارد .واکسنی
که اکنون استفاده میشود روی دو نوع ویروس
کرونای قبلی و انگلیسی اثرگذار است؛ به جز
نوع جهش یافته آفریقایی که خوشــبختانه
تاکنون در ایران گزارش نشده است.

آمار کرونا
جهان
=تعداد مبتالیــان ۱۱۴ :میلیون و ۳۷۹
هزار و  ۹۱۹نفر
=تعداد فوتی ها :دو میلیون و  ۵۳۷هزار
و  ۵۸۶نفر
=تعداد بهبــود یافتگان ۸۹ :میلیون و
 ۹۳۱هزار و  ۸۴نفر
ایران
=تعداد مبتالیــان :یک میلیون و ۶۳۱
هزار و  ۱۶۹نفر
=تعداد فوتی ها ۶۰ :هزار و  ۷۳نفر
=تعداد مبتالیان دیروز ۸ :هزار و  ۱۰نفر
=تعداد فوتیهای دیروز 93 :نفر
آمریکا
=تعداد مبتالیان ۲۹ :میلیون و  ۲۰۲هزار
و  ۸۲۴نفر
=تعداد فوتی ها ۵۲۴ :هزار و  ۶۶۹نفر

گزارش کوتاه

تمامواکسنهایکرونا
در سامانه تیتک ثبت میشود

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی
وزارت بهداشــت از ثبت تمامی واحدهای
واکســن وارداتی و تولیــدی کرونا خبر داد
و گفت :هر واحد واکســنی که وارد کشور
میشود بالفاصله توسط سازمان غذا و دارو
برچسبگذاری شــده و در سامانه ردیابی،
رهگیری و کنترل اصالت کاالهای ســامت
محــور که به اختصار « تیتک » ()TTAC
نامیده میشود ،کدگذاری میشود.به گزارش
فارس ،کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط
عمومی و اطالعرســانی وزارت بهداشت از
ثبــت تمامی واحدهای واکســن وارداتی و
تولیــدی کرونا خبــر داد و گفت :هر واحد
واکسنی که وارد کشــور میشود بالفاصله
توسط ســازمان غذا و دارو برچسبگذاری
شده و در سامانه ردیابی ،رهگیری و کنترل
اصالت کاالهای سالمت محور که به اختصار
« تیتــک » ( )TTACنامیــده میشــود،
کدگــذاری میشــود.وی افــزود :هرگونه
توزیع و تحویل واکســن به شبکه بهداشتی
کشــور پس از کدگذاری و برچسبگذاری
در ســامانه تیتک انجام خواهد شد و از این
مســیر رهگیری و ردیابی هر واحد واکسن
تا مصرفکننده ممکن خواهد بود.سخنگوی
ســازمان غذا و دارو ادامه داد :سامانه تیتک
و ســامانه یکپارچه بهداشتی(سیب) هر دو
از ظرفیتها و زیرســاختهای ارزشــمند
نظام الکترونیک ســامت است که به مدد
فرآیند واکسیناســیون همگانی کووید19
بعنــوان بزرگترین کمپین واکسیناســیون
تاریخ نظام سالمت آمده است.وی در ادامه
اظهار داشــت :هماهنگی ســامانه تیتک و
ســامانه ســیب و داشــبوردهای مدیریتی
تعریف شــده از واکشــی اطالعات تجمیع
شده هر دو سامانه در کمپین واکسیناسیون
همگانی علیه کرونا با اهداف شفافســازی
فراینــد ها ،پیشــگیری و مقابله با تخلفات
احتمالــی در زنجیره توزیع ،ایجاد بســتر
مناســب برای تجمیع اطالعــات به عنوان
رکن اصلی تصمیم گیری ،مدیریت و نظارت
بر زنجیره تامین توزیع ،چابکسازی فرآیند
توزیع و حــذف گلوگاهها و ایســتگاههای
غیر ضــروری ،مدیریــت واکسیناســیون
گروهها و اقشــار مختلف در مقیاس وسیع،
مدیریت و جلوگیــری از هدر رفت منابع و
سوء اســتفادههای احتمالی ،طراحی شده
و بــا هماهنگی معاونت بهداشــتی وزارت
بهداشت و سازمان غذا و دارو به مرحله اجرا
در آمده است و تا پایان روند واکسیناسیون
علیه کرونا ادامه خواهد یافت.وی همچنین
اظهار داشت :هر واحد واکسن ،واجد بارکد
دوبعــدی و کــد  UIDاختصاصی خواهد
بود و هر مرحله تحویــل و تحول تا تزریق
واکســن ،توســط اســکن بارکد یا با وارد
نمودن کد یوای دی  ۲۰رقمی در ســامانه
انجام شــده و اطالعات در داشــبوردهای
مدیریتی توسط افراد دارای اجازه دسترسی
قابل بازیابی لحظــهای و برخط ،رهگیری،
ردیابی ،راستی آزمایی و گزارش خواهد بود.
سخنگوی ســازمان غذا و دارو عنوان کرد:
عالوه بر کمیته تخصصی بررســی عوارض
احتمالی و اثربخشــی واکســنها و فوکال
پوینت ایمنولوژی/اپیدمیولوژی اختصاصی
تعیین شــده بــرای گردآوری ،بررســی و
گــزارش عــوارض و اثربخشــی هــر برند
واکســن مورد اســتفاده در کشور و مضاف
بر اطالعات وارده توســط پزشک و مراقبین
سالمت در سامانه ســیب ،کاربران و حتی
افراد دریافتکننده واکســن نیز میتوانند
از مســیر بخش عوارض دارویی اپلیکیشن
تیتک و ســامانه عــوارض دارویی ADR
اطالعــات و عوارض احتمالی را وارد نمایند
و بر این پایه ،شــبکهای برای جمعآوری و
اطالع یابی از عوارض جانبی واکســنهای
مورد استفاده از مســیرهای مختلف فراهم
آمده اســت که همزمان توسط متخصصین
و کارشناســان معاونت بهداشــتی وزارت
بهداشــت و اداره کل ارزیابی فرآوردههای
سالمت محور ســازمان غذا و دارو ،رصد و
پایش شــده و حســب لزوم مداخالت الزم
انجام خواهد شــد.وی همچنین یادآور شد:
تجربه موفق توزیع واکسن آنفلوآنزا در پاییز
ســال  99و پتانسیل موجود در سامانههای
پیشگفت ،عمال این امکان را فراهم ساخت
که بسیج ملی واکسیناسیون علیه کووید19
به عنوان یک کمپین سراســری و هوشمند
واکسیناسیون طراحی و با ضریب اطمینان
بــاال اجرایی شــود و با اجرایی شــدن این
موضوع احتمال نشــت واکســن از زنجیره
توزیع رسمی به بیرون و قاچاق معکوس به
حداقل ممکن بلکه صفر نزدیک خواهد شد.

