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 ادامه از صفحه 14 
سابق  شوروی  جماهیر  عضو  کشورهای 
روسیه  را  خود  واکسن  هم  قزاقستان  مانند 
این کشورها  از  برخی  و حتی  کرده اند  تهیه 
و  خریده   هم  را  آسترازنکا  شرکت  واکسن 
برای در آینده نزدیک تزریق آن را بر روی 
کادر درمان شروع خواهند کرد.« سامی اضافه 
خرید  بر  عالوه  آمریکایی ها  »همچنین  کرد: 
آسترازنکا  شرکت  با  مدرنا  شرکت  واکسن 
هم قرارداد بسته اند و حتی قیمت 40 دالری 
عالوه  است.  شده  تعیین  واکسن  این  برای 
را  قراردادی  هم  سانوفی  شرکت  با  این  بر 

کرده اند.« منعقد 
سامی با بیان اینکه امروز مسئله واکسیناسیون 
به یک شتاب پرسرعت در دنیا رسیده و قرار 
است همه کشورها واکسن بزنند، اظهار داشت: 
هیاهوی  این  در  تازه  ما  بهداشت  وزیر  »اما 
مراحل  در  مختلف  واکسن های  که  جهانی 
هنوز  ما  که  می گوید  هستند  انسانی  فاز   3
نمی دانیم که واکسن اثر دارد یا ندارد و باید 

معلوم شود.« نتایج  تا  کنیم  صبر 
مسئول سابق ICU بیمارستان نور افشار تهران 
واکسیناسیون  به  بی توجهی  اینکه  بر  تأکید  با 
خطری است که ما را تحدید می کند، گفت: »با 
این نامه خواستیم از طرف گروهای پزشکی و 
کادر درمان صحبتی با سیستم بهداشتی کشور 
داشته باشیم و بپرسیم که سیاست و استراتژی 
شما در مواجهه با واکسیناسیون چه خواهد بود. 
واکسن  اگر  که  است  این  ما  همچنین حرف 
ایرانی تولید شده است چرا مقاالت آن منتشر 
نمی شود و اگر قرار است این واکسن بر روی 
افراد آزمایش شود اآلن زمان مناسبی است تا 
واکسن بر روی داوطلبان آزمایش شود و اگر 
تا  یک  داخل  تولید  واکسن  که  می کنند  فکر 
یک و نیم سال دیگر به دست خواهد آمد تا 
آن زمان نمی توان صبر کرد زیرا این موضوع 
مخاطرات زیادی برای ما خواهد داشت و سریعًا 

باید چاره ای برای این اتفاق شود.«
سامی با تأکید بر اینکه باید استراتژی مشخصی 
»بعد  افزود:  شود،  اعالم  واکسیناسیون  برای 
معاون  با  همکاران  برخی  نامه  نگارش  از 
اول رئیس جمهوری در این خصوص صحبت 
کردند و از طریق ایشان برای رئیس جمهور هم 
پیغامی فرستاده شد تا سیاست واکسیناسیون 
که  صحبت هایی  زیرا  شود؛  مشخص  کشور 
شنیده  کرونا  علمی  کمیته  اعضای  سوی  از 
می شد صحبت هایی بود که از روندهای روز 

زیاد داشت.« فاصله 
این متخصص قلب تصریح کرد: »باید سریعًا 
در  و  درمان شروع شود  کادر  واکسیناسیون 
تریال هایی که در حال حاضر در دنیا جریان دارد 
مشارکت شود و بالفاصله تعدادی داوطلب 
دریافت واکسن مشخص شود تا تزریق انجام 
که  هم  داخل  تولید  واکسن  حتی  و  شود 
فاز  وارد  می شود  صحبت  آن  خصوص  در 
این خصوص  در  نگرانی ها  تا  گردد  انسانی 

برطرف  شود.«
وی افزود: »تا به امروز واکنشی مستقیمی از 
سوی مسئوالن وزارت بهداشت به این نامه 
دانشگاه های  در  ما  دوستان  اما  است،  نشده 
)عج(،  بقیه اهلل  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم 
مشهد و سایر مراکز در صحبت با ما عنوان 

می کنند که واکسن ایرانی در حال رسیدن به 
این است  پایانی است و درخواست  مراحل 
و  شود  اعالم  تحقیقات  این  نتایج  اعالم  که 
برنامه ای نوشته شود که بر اساس آن زمان بندی 
آغاز مطالعات انسانی واکسن مشخص گردد 
این خصوص  در  انسانی  مطالعات  اگر  یا  و 
چون  شود  اعالم  آنچه  نتایج  گرفته  صورت 
امروز در وضعیتی قرار داریم که جان افراد 

در خطر است.«

نباشیم واکسن  تایید  منتظر 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا می توان واکسن  
تولیدی شرکت ها را بدون تأیید نهادهای علمی 
استفاده کرد، گفت: »اگر بخواهیم منتظر تأیید 
باشیم ضرر  امریکا   FDA همچون  نهادهایی 
تا  نهاد موجب شد  زیرا همین  کرد  خواهیم 
وضعیت مرگ ومیر در این آمریکا وحشتناک 
هم  عربستان  مانند  کشورهایی  حتی  شود. 
که رابطه خوبی با آمریکا دارند معطل تأیید 
واکسن از سوی این نهاد نشدند. در خصوص 
سازمان جهانی بهداشت هم باید گفت که از 
ابتدای شروع پاندمی کرونا در جهان فراز و 
نشیب هایی داشته و امروز ما شاهد هستیم که 
این نهاد از واکسن روسیه استقبال کرده است 
و حتی پروفسور فوچی در امریکا از واکسن 
ساخت روسیه تمجید کرده است. هرچند فاز 
سوم این واکسن هنوز به اتمام نرسیده است 
و برخی کشورها همچون هندوستان و خود 
روسیه فاز سه را شروع کرده اند و باید منتظر 

بود.« آزمایش ها  جواب 
رئیس سابق بخش قلب بیمارستان نفت تهران 
این  ما  نگرانی های  از  »یکی  ادامه گفت:  در 
است که به نقطه ای برسیم که حتی واکسنی 
برای تزریق پیدا نکنیم و در آن زمان بیشتر 
کشورها واکسیناسیون خود را آغاز کرده اند 
اگر  پس  ماند.  خواهیم  عقب  همه  از  ما  و 
دارند  مشخصی  و  واضح  سیاست  مسئوالن 
که از گفته های آنها مشخص است که سیاست 
معینی وجود ندارد، باید اعالم کنند؛ زیرا امروز 

در همه واکسن ها فازهای یک و دو به نتایج 
کشورهای  مانند  باید  هم  ما  و  رسیده  مثبتی 
همسایه همچون ترکیه و امارات و عربستان و 
هند و حتی برزیل و چین و روسیه اقداماتی 

کنیم.« آغاز  واکسیناسیون  برای  را 
وی افزود: »اگر بخواهیم واکسن را در ایران 
داشته باشیم باید برنامه ریزی آن را از امروز 
آغاز کنیم، اما بودجه ما برای خرید واکسن از 
زیرا  نیست  مناسب  مدرنا  مانند  شرکت هایی 
 40 بین  را  خود  واکسن  قیمت  شرکت  این 
تا 60 دالر تعیین کرده است و ما نمی توانیم 
با این قیمت واکسن تهیه کنیم و باید برویم 
قیمت  که  آسترازنکا  مانند  شرکت هایی  از 
واکسن خود را بین 12 تا 13 دالر تعیین کرده 
واکسن  که  جانسون&جانسون  شرکت  یا  و 
خود را بدون سود خواهد فروخت، بخریم. 
میلیون   100 است  قرار  هم  هندی ها  البته 
در  را  آسترازنکا  آکسفورد  واکسن  از  دوز 
این واکسن هم  تولید  بسازند که  این کشور 
مناسبی  گزینه  می تواند  و  است  شده  شروع 
برای ما باشد.« سامی گفت: »بنابراین با این 
جمع بندی می شود به این نتیجه رسید که ما 
از کشورهای دیگر عقب هستیم و حتی اگر 
بتوانند  و  شده  ساخته  داخل  تولید  واکسن 
فازهای انسانی را با شتاب شروع کنند باز هم 
به نظر می رسد باید از هیئت هایی برای بازدید 
از شرکت های واکسن سازی بزرگ دنیا بروند 

بگیرند که چه کار خواهند کرد.« و تصمیم 
وی با اشاره به نظری که می گوید نمی توان 
هنوز  که  کرد  واکسنی  را صرف  کشور  پول 
نتیجه قطعی نداده است، اظهار داشت: »اتفاقًا 
یکی از انگیزه های ما برای نگارش این نامه 
نظریاتی ازاین دست بود زیرا این حرف حرف 
درستی نیست و امروز بسیاری از واکسن ها 
حال  در  و  شده اند  انسانی   3 فازهای  وارد 
سپری کردن این مرحله هستند و حتی نتایج 
واکسن برخی شرکت ها مانند مدرنا در مجله 

است.« به چاپ رسیده  نیوانگلند 
وی تأکید کرد: »امروز اگر صحبت از واردات 

واکسن های چینی و روسی شود شاید بسیاری 
از جامعه پزشکی اعالم کنند که حاضر نیستند 
واکسن این شرکت ها را تزریق کنند زیرا در 
گذشته اتفاقاتی افتاده است که ذهنیت منفی 
و  است  گرفته  کشورها شکل  این  به  نسبت 
چاره ای جز واردات از اروپا وجود ندارد.«

سامی در بخش دیگری از صحبت خود گفت: 
»در خصوص دارو هم باید بگوییم که شاید در 
روزهای نخست شروع بحران به دلیل اینکه 
نداشت،  وجود  ویروس  از  کافی  اطالعات 
تأکید بیشتری بر روی داروها وجود داشت، 
تحقیقات  بحران  از  ماه  چند  گذشت  با  اما 
گسترده ای در خصوص واکسن انجام شد و 
شتاب  روند  این  که  هستیم  شاهد  امروز  ما 
از  نباید  اینکه  ضمن  است.  گرفته  بیشتری 
زیرا  نیست  واکسن  رقیب  دارو  که  برد  یاد 
به  و  مبتال شده  افرادی است که  برای  دارو 
بیمارستان مراجعه کرده اند، ولی تأکید بر روی 
واکسن به این دلیل است که ما از ابتالی افراد 
جلوگیری کنیم تا شاهد هزینه های درمان و 

نباشیم.« بین رفتن مردم  از  حتی 
به  پاسخ  در  پایان  در  قلب  متخصص  این 
این سؤال که از نظر شما تنها راه پیشگیری 
کرونا  ویروس  برابر  در  دنیا  ایمن سازی  و 
واکسیناسیون است؟ اظهار داشت: »این تنها 
خود  مانند  روش هایی  زیرا  نیست  حل  راه 
و  مرتب دست ها  مراقبتی و شست و شوی 
استفاده از ماسک هم در این مسیر وجود دارد، 
اما اگر قرار باشد دنیا از کابوس کرونا رهایی 
پیدا کند 100 درصد باید به واکسن دسترسی 
پیدا کند و امروز تمام سیستم های بهداشت و 
ازاین رو  نتیجه رسیده اند.  این  به  دنیا  درمان 
این  محصول  این  روی  بر  سرمایه گذاری  با 
یک  در  بنابراین  کرده اند؛  تأیید  را  موضوع 
شود  تأخیر  واکسیناسیون  درباره  اگر  جمله 
همه  و  نباشد  جهانی  اتفاق  این  اگر  حتی  و 
مردم دنیا واکسن را تزریق نکنند ممکن است 
زنجیره ویروس قطع نشود و ما همچنان شاهد 

باشیم.« بحران  ادامه 


