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رئیس سازمان غذا و دارو تشریح کرد

قیمت های نجومی برای یک داروی »تقلبی« درمان کرونا
رئیس سازمان غذا و دارو با ضمن هشدار نسبت به 
نمونه های تقلبی داروی رمدسیویر در بازار سیاه که 
با قیمت های نجومی هم به فروش می رسد، تاکید 
کرد که تا زمان تایید اثربخشی این دارو از سوی 
کمیته علمی، پزشکان از تجویز آن خودداری کنند. 
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز درباره اثربخشی 
داروی رمدسیویر در درمان کرونا، گفت: »اثربخشی 
این دارو در درمان کرونا هنوز مورد تایید نهایی قرار 
نگرفته است، اما بارها گفتیم که هر دارویی که برای 
درمان کرونا اعالم شود، آن را ظرف کوتاه ترین مدت 
در داخل کشور تولید می کنیم. منتظر تایید نهایی 
مطالعات بالینی هستیم و به محض اینکه نتایج این 
مطالعات اعالم شود، در کوتاه ترین زمان می توانیم 

این داروها را تولید کنیم.«
وی افزود: »چند مورد از داروهایی که مطرح شده، 
تولیدش را در کشور داریم که کاربرد آن برای موارد 
دیگر است و هر زمان که کمیته علمی اعالم کند، 
اسامی آن ها را اعالم می کنیم. به هر حال اطمینان 

می دهیم که به واسطه داروسازی قوی که در کشور 
داریم، ظرفیت تولید همه این داروها در کشور فراهم 
شده و می توانیم تولید کنیم. مردم و بیماران نباید از 
این بابت نگرانی داشته باشند و فقط منتظر نتیجه 

نهایی مطالعات بالینی باشند.«

شانه ساز تاکید کرد: »در وهله اول از همکاران پزشک 
خواهش می کنیم که تا زمانیکه کمیته علمی تاییدیه 
یک دارو را نداده، آن را تجویز نکنند. مساله دوم این 
است که این داروها قبال در قالب مطالعات بالینی 
در کشور تامین شده است و در اختیار است. سوم 

اینکه مردم این داروها را از مراکز غیرمجاز تهیه 
نکنند. اکنون تعداد زیادی از نمونه هایی به دست ما 
رسیده که با قیمت های بسیار باالی نجومی خانواده 
تهیه کرده، اما آن دارو اصال رمدسیویر نیست، بلکه 
یک داروی دیگر بوده که جلد آن را تغییر دادند و 

بجای رمدسیویر ارائه داده اند.«
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
افرادی هستند که از مردم در این حوزه سوءاستفاده 
می کنند، گفت: »ما از قوه قضاییه و مراجع انتظامی و 
امنیتی می خواهیم که با آنها برخورد کنند و مجددا از 
همکاران پزشک خواهش می کنیم که تا زمانیکه تایید 
نهایی این دارو اعالم نشده، آن را تجویز نکنند. زیرا 
ما نمی توانیم آن را به صورت عام توزیع کنیم و به 
همه بیمارستان ها ارائه دهیم. اگر تاثیر این دارو در 
درمان کرونا توسط کمیته علمی تایید شود، آن را 
در چند هفته اول از مسیر واردات تامین می کنیم و 
بعد از آن بالفاصله کل نیاز کشور را می توانیم از 

محل تولید داخلی تامین کنیم.«

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی گفت که امکان قرنطینه و اعمال محدودیت ها همچون 
اسفند و فروردین ماه گذشته وجود ندارد، اما با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و زدن ماسک می توان آمار مبتالیان به کرونا راکاهش 

داد و شرایط همچون گذشته شود. 
به گزارش سپید، محسن فتحی در گفت و گو با ایسنا  اظهار کرد: 
»قطعا اعمال محدودیت ها همچون ایام اسفند و فروردین ماه گذشته 
امکان پذیر نیست؛ لذا باید همه به محض خروج از خانه های خود 
پروتکل های بهداشتی رعایت کنند؛ از جمله آن زدن ماسک و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی است؛ متاسفانه این موارد از سوی برخی 
رعایت نمی شود که نتیجه آن افزایش آمار مبتالیان و فوتی هاست.«

فتحی فرهنگ سازی در استفاده از ماسک را امری ضروری خواند 
و توضیح داد: »نقش رسانه ها و صدا و سیما در اطالع رسانی و 
هوشیاری مردم نسبت به این بیماری ضروری است تا فکر نکنند 
کرونا تمام شده است؛ کمااینکه طبق اعالم بهشت زهرا آمار فوتی ها 
افزایش یافته است.« این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
در جمع بندی گفت: »نمی توان همچون گذشته به قرنطینه برگشت، 
اما با رعایت نکات بهداشتی و پروتکل های ستادملی مبارزه با 
کرونا می توان به شرایط قبل برگشت؛ یکی از این اقدامات زدن 
ماسک است که پیش زمینه آن فرهنگ سازی و تامین ماسک برای 
همه است.« وی در پایان گفت: »باید همه در این باره احساس 
این موضوع برای کسی مهم نباشد نمی توان آن را قانع کرد.«مسئولیت کنند؛ چون بحث سالمت مردم در میان است، اگر 

فتحی، عضو هیات رئیسه  کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 
امکان بازگشت به محدودیت های کرونایی همچون گذشته وجود ندارد

خبـر

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
اعالم کرد: »پژوهشگران شواهد محکمی ارائه کرده اند که نشان 
می دهد یک جهش جدید در ژنوم SARS-CoV-2، قدرت انتشار 

آن را افزایش داده و این ویروس را عفونی تر کرده است.« 
به گزارش سپید، رضا ملک زاده در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: 
»تحقیقات جدید حاکی است ویروس کرونا در یک جهش جدید 

از فرم 614D به 614G تغییر شکل داده است.«
وی در ادامه این مطلب آورده است: »یافته های جدید »دکتر کوربر« 
از آزمایشگاه ملی لس آالموس و همکارانش که به تازگی در مجله 
Cell منتشر شده است، نشان می دهد ویروس کرونا، تحت تاثیر 
این تغییر کوچک اما موثر، بسیار راحت تر به سلول ها وصل شده 
و به آنها ورود کرده و در دستگاه تنفسی فوقانی - بینی، سینوس ها 
و گلو سریعتر تکثیر می شود.« پژوهشگران در این مطالعه عالوه بر 
این که توالی ژنتیکی بیشتری را بررسی کرده اند، آزمایشاتی را نیز 

روی حیوان، انسان و سلول ها انجام داده اند. جهش جدید ویروس 
کرونا از فرم 614D به 614G که در اروپا شناسایی شده و به نقاط 
دیگر گسترش یافته، پروتئین SPIKE را که مسوول ورود ویروس 

به داخل سلول ها است،  تحت تاثیر قرار داده است.
این جهش، برای اولین بار در اوایل ماه آوریل مورد توجه تیم مطالعاتی 
قرار گرفت و آنها الگویی مشابه در سطوح مختلف جغرافیایی )ملی، 

منطقه ای، شهری و محلی( مشاهده کردند. 
به گفته دیوید مونتفیور از محققان این مطالعه،  این جهش، عفونی 

بودن نسخه جدید ویروس را 3 تا 9 برابر کرده است. 
جهش ویروس کرونا به فرم جدید به خوبی نشان می دهد که این 
ویروس یک دشمن نیرومند است، اما خوشبختانه داده های بالینی 
تیم تحقیقاتی کوربر و همکارانش حاکی است که با وجود عفونی تر 
شدن ویروس، شدت بیماری یا کشندگی آن در فرم جدید، بیشتر 
از فرم اولیه نشده است. محققان تاکید کرده اند با توجه به این که 
شکل جدید ویروس سریعتر از فرم اولیه آن منتقل خواهد شد،  
خواه این نتیجه گیری در نهایت تایید شود یا خیر، این تغییر ارزش 
توصیه های الزم شامل استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی را 
نشان می دهد. تحقیقات بیشتری الزم است تا مشخص شود که آیا 
این جهش جدید باعث ایجاد تغییراتی در روند همه گیری بیماری 

کووید 19 خواهد شد یا نه؟ ایرنا

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: 
 ویروس کرونا عفونی تر شده است 


