
گفت وگوی سپید با سید امیرحسین سامی الدبونی، متخصص قلب و عروق درباره ضرورت مشارکت ایران در ساخت واکسن کرونا در دنیا

ابراهیمی علی   
درمان  کادر  و  پزشکان  از  جمعی  به تازگی 
کشور در نامه ای سرگشاده از رئیس جمهوری 
خواسته اند تا درباره تهیه واکسن کووید 19 
از شرکت های بزرگ تولیدکننده و مشارکت 
واکسن  تولید  مطالعاتی  برنامه های  در  ایران 

دستورات الزم را صادر کند.
ازاین رو ما در روزنامه سپید در نظر داریم در 
سلسله گزارش هایی به این موضوع بپردازیم 
که ضرورت مشارکت ایران در ساخت واکسن 
کرونای شرکت های بزرگ واکسن سازی دنیا 
چیست و و تبعات این تاخیر چه خواهد بود. 
در راستای این هدف در چند گزارش قبلی 
با مسئوالن سازمان غذا و دارو و متخصصان 
و تهیه کنندگان این نامه به گفت وگو نشستیم 
امیرحسین  سید  سراغ  به  شماره  این  در  و 
سامی الدبونی، متخصص قلب و عروق و از 
او  انگیزه  تا  رفته ایم  نامه  اصلی  نویسندگان 
در  که  شویم  جویا  را  نامه  امضاکنندگان  و 

این گفت وگو را می خوانید. ادامه 

اماواگرها در خصوص واکسن
نامه  نگارش  انگیزه  تشریح  در  سامی الدبونی 
مراکز  اخیر  ماه های  در  »خوشبختانه  گفت: 
متعددی در دنیا اقدام به ساخت واکسن کرده اند 
و امروز این محصول وارد فازهای مطالعاتی 
ایران گفته های  ما در  اما  انسانی شده  است، 
متناقضی از مسئوالن بهداشتی می شنیدیم که 
می گفتند هنوز واکسنی وجود ندارد و بعدها 
که  شده  ساخته  ایران  در  واکسنی  که  گفتند 
فازهای مطالعات حیوانی آن طی شده است. 
در  واکسن  برخی  گفتند  که  اواخر  این  تا 
برخی صحبت  و  رازی ساخته شده  موسسه 
از انستیتوپاستور کردند تا اینکه معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری اعالم کرد که تحقیقات 
تولید واکسن در 6 شرکت خصوصی دانش بنیان 
آنها  از  شرکت  دو  که  است  انجام  حال  در 

اقدامات خود را به خوبی جلو برده است.«
در  بهداشت  وزیر  آن  از  »بعد  افزود:  وی 
مصاحبه ای اماواگرهایی در خصوص واکسن 
دیگر  از  ایران  که  کرد  اعالم  و  آورد  پیش 
کشورهای دنیا در بحث واکسن عقب نیست، 
اما این را هم گفت که معلوم نیست واکسن 
چقدر مؤثر باشد و چقدر طول مدت اثرگذاری 
داشته باشد.« سامی ادامه داد: »البته متأسفانه 
ایران  در  کرونا  وضعیت  اخیر  هفته  های  در 
وخیم تر شده و ما شاهد ثبت مرگ 1500 نفر 
بااین وجود همچنان  اما  بودیم،  هفته   در یک 

سیاست ما در قبال واکسن واضح نیست.«
افشار  نور  بیمارستان   ICU سابق  مسئول 
شروع  دنیا  »درحالی که  داشت:  اظهار  تهران 
پیش  ماه   5 و حتی  کرده  واکسن  به ساخت 

گذاشتند  آزمایش  به  را  واکسن   16 روس ها 
و چینی ها بیش از چندین واکسن را آزمایش 
آکسفورد  و  مدرنا  شرکت های  یا  و  کردند 
شرکت های  و  داشتند  تولیداتی  آسترازنکا  و 
واکسن هایی  سانوفی  و  جانسون&جانسون 
اتفاق جدی در  ما  اما در کشور  را ساختند، 

نیفتاد.« واکسن  خصوص 
سامی گفت: »در حال حاضر نزدیک به 170 تا 
180 واکسن برای کرونا در دنیا ساخته شده و 
در حدود 20 واکسن به فازهای 1 و 2 انسانی 
رسیده اند و حتی 4 واکسن از این ساخته ها 
در حال سپری کردن فاز 3 انسانی هستند.«

»امروز حتی کشورهای  افزود:  ادامه  وی در 
چین  از  عربستان  و  امارات  مانند  ما  اطراف 
واکسن وارد کرده و در مرحله نخست برای 
مرحله  در  کردند و حتی  تزریق  نفر  5 هزار 
داشتند.  تزریق  نفر  هزار   15 روی  بر  بعدی 
2 را در چین  1 و  فازهای  این واکسن  البته 
پشت سر گذاشته بود و در فاز سوم در امارات 
استفاده شد و در این مرحله تمام پرسنل درمانی 
واکسینه شدند و استدالل اماراتی ها این بود 

که چون در این کشور از ملیت های مختلف 
حضور دارند، تست رایگان واکسن می توانند 
مفید باشد و بعد از اینکه تحقیقات به اتمام 
کشورهای  برای  را  آن  نتایج  می توان  رسید 

دیگر تسری داد.«
نفت  بیمارستان  قلب  بخش  سابق  رئیس 
در  واکسن  تولید  از  »بعد  داد:  ادامه  تهران 
دو  و  کرد  واکسن  تولید  به  اقدام  هند  چین، 
شرکت هندی موفق به تولید واکسن در این 
کشور کردند و اعالم کردند که 15 آگوست 
مطالعات فازهای 2 و 3 را با هم تمام می کنند 
و از 17 آگوست واکسن را در اختیار عموم 
قرار می دهند. همچنین کشور برزیل واکسن 
شرکت آسترازنکا را آزمایش کرد و در اولین 
تزریق  واکسن  این  از  دوز  هزار   30 نوبت 
چینی  واکسن  از  برزیل  این  بر  عالوه  شد. 
هم استفاده کرد و تمام کادر درمان خود را 

تحت پوشش قرار داد.«
سامی افزود: »حتی روس ها هم در همین اواخر 
اعالم کردند که واکسن آنها که بر روی تعدادی 
از داوطلبان نظامی آزمایش شده و در فاز یک 

به نتیجه رسیده است و چس از آن فاز دو را 
شروع کرده اند و قرار است از روز 10 آگوست 
واکسیناسیون کادر درمان و معلمان را شروع 
کنند. همچنین این کشور اعالم کرد که در سال 
واکسن  دوز  میلیون   200 تولید  آماده  جدید 
خواهد بود و سال بعد نیز توان تولید یک میلیارد 
دوز واکسن را خواهد داشت و بعد از اعالم 
این کشور نزدیک به 20 کشور اقدام به سفارش 
خرید واکسن از روسیه کردند که کشورهای 
حاشیه خلیج فارس همچون عربستان و امارات 
روسی  واکسن  سفارش دهندگان  فهرست  در 

بودند.«

مانده ایم تهیه واکسن عقب  در 
سفارش  و  تولید  وضعیت  به  ادامه  در  وی 
کرد  اشاره  میانه  آسیای  و  اروپا  در  واکسن 
و گفت: »امروز شاهد هستیم که کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا با شرکت سانوفی قرارداد 
میلیون   100 انگلیس  و  کرده اند  امضا  نهایی 
دوز از آکسفورد و آسترازنکا خریده است. 
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سامی الدبونی: باید سیاست واکسیناسیون 
کشور سریعا مشخص شود


