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وزیر بهداشت :تست کرونا رایگان میشود
وزیــر بهداشــت خبــر داد در جلســه هفتــه پیــش شــورای
عالــی بیمــه تمــام داروهــای کرونــا تحــت پوشــش بیمــه
قــرار گرفــت .ســعید نمکــی در جلســه امــروز ســتاد
مدیریــت و مقابلــه بــا کرونــای اســتان کرمانشــاه بــه
اقدامــات صــورت گرفتــه در زمینــه تولیــد دارو و واکســن
کرونــا اشــاره کــرد و گفــت« :در زمینــه تولیــد داروی کرونــا
بایــد ایــن نکتــه را یــادآور شــد کــه هنــوز هیــچ داروی
قطعــی بــرای ایــن بیمــاری در جهــان وجــود نــدارد
و در بحــث اثرگــذاری داروهایــی ماننــد رمدســیویر و
توگــو اســت.اما در
فاویپیراویــل هــم هنــوز بحــث و گف 
بحــث تولیــد ایــن داروهــا خوشــبختانه توانســتیم ظــرف
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مــدت دو مــاه ایــن داروهــا را در کشــور تولیــد کنیــم و در
حــال حاضــر نمونــه محلــول رمدســیویر هــم در کشــور
تولیــد شــده کــه ظرفیــت تولیــد تــا  10برابــر افزایــش
خواهــد یافــت ».وی افــزود« :اقــدام دیگــری کــه در ایــن
جلســه صــورت گرفتــه ایــن اســت کــه بیمارانــی هــم کــه
تحــت پوشــش هیــچ بیمـهای نیســتند بــه محــض اینکــه
بســتری شــوند ،در همــان روز اول تحــت پوشــش بیمــه
ســامت قــرار میگیرنــد ».وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه
اضافــه کــردن تخــت بیمارســتانی و دســتگاه اکســیژن
ســاز در تمــام اســتانهای کشــور گفــت« :تــا دو هفتــه
آینــده هیــچ شــهری مشــکل کمبــود اکســیژن نخواهــد
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تمام داروهای کووید  19تحت پوشش بیمه قرار گرفت
داشــت و همچنــان در حــال اضافــه کــردن تختهــای
بیمارســتانی عــادی و ویــژه هســتیم ».نمکــی تصریــح
کــرد« :ایــن اطمینــان را بــه مــردم میدهیــم کــه هیــچ
بیمــار کرونایــی پشــت در بیمارســتانها نمیمانــد و
تمــام بیمــاران نیازمنــد بــه بســتری ،در بیمارســتان
بســتری خواهنــد شــد ».نمکــی در ادامــه بــا اشــاره بــه
تولیــد واکســن ایرانــی کرونــا گفــت«:در بحــث تولیــد
واکســن کرونــا  12مجموعــه دانــش بنیــان در کشــور در
حــال فعالیــت هســتند که خوشــبختانه چهــار مــورد آنها
بــه نتایــج خوبــی رســیدهاند .این چهــار مجموعــه دانش
بنیــان در حــال حاضــر در حــال اتمــام فــاز مطالعــات

حیوانــی و ورود بــه فــاز مطالعــات انســانی هســتند .رونــد
کار ایــن مجموعههــای دانــش بنیــان بــه حــدی خــوب
پیــش م ـیرود کــه آمــاده پیــش خریــد واکســن کرونــا از
ایــن مجموعههــا شــدهایم و تــا ماههــای آینــده خبرهــای
خوشــی بــه مــردم ایــران خواهیــم داد ».وی همچنیــن با
اشــاره بــه افزایــش ظرفیــت انجــام تســت روزانــه کرونــا
گفــت« :در حــال افزایــش تســت روزانــه کرونــا بــه 100
هــزار تســت هســتیم و در کنــار ایــن تســت کرونــا بــرای
تمــام مراجعــان بــه مراکــز ســرپایی رایــگان خواهد بــود و
حتــی از خانــواده بیمــاران هــم بهصــورت رایــگان تســت
گرفتــه میشــود و منابــع آن هــم تأمیــن شــده اســت».
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تا کنون
پنج میلیون و  ۳۰۲هزار و ۲۰۰
آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.

اســتانهای تهــران ،اصفهــان ،قــم ،آذربایجــان
شــرقی ،خراســان جنوبــی ،ســمنان ،قزویــن ،لرســتان،
اردبیــل ،خوزســتان ،کرمانشــاه ،کهگیلویــه و
بویراحمــد ،گیــان ،بوشــهر ،زنجــان ،ایــام ،خراســان
رضــوی ،مازنــدران ،چهارمحــال و بختیــاری ،البــرز،

آذربایجــان غربــی ،مرکــزی ،کرمــان ،خراســان شــمالی،
همــدان ،یــزد و کردســتان در وضعیــت قرمــز قــرار
دارند.
اســتانهای هرمــزگان ،فــارس ،گلســتان و سیســتان و
بلوچســتان نیــز در وضعیــت نارنجــی و زرد قــرار دارنــد.

اینفوگرافی :محمد عباسپور  /ایران
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