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 ادامه از صفحه 11
محرز با اشاره به اعالم رسمی مقامات روسیه 
مبنی بر استفاده عمومی از واکسن کرونای روسی 
از مهرماه، معتقد است: »استفاده از این واکسن در 
ایران تا زمانی که مورد تأیید نهادهای بین المللی 

قرار نگیرد امکان پذیر نخواهد بود.«
وی تصریح می کند: »ما واکسنی را قبول داریم 
 )FDA( که تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا
تأییدیه  یا   )EMA( اروپا  دارویی  آژانس  یا 
سازمان جهانی بهداشت را داشته باشند؛ بنابراین 
از نظر وزارت بهداشت ایران صالحیت تایید 
یک ماده بیولوژیک را تنها این سه مرجع در 
سطح جهانی دارند. پس اگر آنها بگویند داروها 
و یا واکسن روسیه مورد تایید است با کمال 
میل قبول می کنیم، ولی روسیه می گوید ما فقط 
خودمان این واکنس را قبول داریم. لذا اگر فقط 
خودشان اعالم درمان یا اثربخشی واکسن کنند 
و برای تأییدیه گرفتن به مراجع جهانی ندهد ما 

نمی توانیم این واکسن را بپذیریم.«

شروط ورود واکسن به کشور
حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو هم که طرف سوال درباره 
نحوه تأیید و امکان ورود واکسن کرونای روسی 
به کشور قرار گرفته، می گوید: »اگر واکسن ساخته 
 FDA شده توسط روسیه کارایی الزم و تأییدیه
را داشته باشد، ورود آن به کشور تسریع خواهد 
شد و اگر این واکسن تأییدیه های دارویی کشور 
روسیه را اخذ کند و گواهی فروش آزاد داخل 
کشور تولیدکننده را داشته باشد ما می توانیم به 
تولید  در صورت  که  دهیم  اجازه  شرکت  آن 
واکسن، نمایندگی اش در ایران ثبت شود و در 
صورتی که واکسن ساخته شود و استانداردهای 
ما را طی کند، مجوز واردات به آن را می دهیم.«
محمدی تاکید دارد: »از آنجا که سازمان غذا و 
داروی ایاالت متحده مرجعی است که تأییدیه های 
آن با سختگیری صادر می شود برای ما هم معتبر 
است، اما اگر یک دارو تأییدیه FDA را داشته 
باشد به این معنا نیست که هیچ تأییدیه ای از ما 
نخواهد و ما مسیر خود را برای دادن مجوز به 
داروها طی خواهیم کرد؛ بنابراین این به این معنا 
 FDA approved هم نیست که اگر دارویی

نداشته باشد وارد کشور ما نخواهد شد.«

هیچ نهادی واکسن روسی را تضمین نمی کند
ناصر ریاحی، رئیس انجمن واردکنندگان دارو هم 
در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره واکسن 
روسی کرونا چیست؟ اظهار می کند: »روسیه جزو 
کشورهایی است که در این حوزه رفتار خاص 
خود را دارد. برای مثال مواد بیولوژیک واکسن 
خود را برای تست و آزمایش در اختیار مراجع 
بین المللی قرار نمی دهد و ازاین رو هیچ نهادی 
در خارج از روسیه نمی تواند کیفیت و میزان 

اثرگذاری واکسن این کشور را تضمین کند.«
وی درباره امکان استفاده از این واکسن در ایران 
می گوید: »در ایران استفاده از داروهای این چنینی 
قطعا نیاز به تایید کارشناسان وزارت بهداشت و 
تایید مراجع بین المللی دارد، اما با توجه به اینکه 
این مراجع چیزی را تایید نکرده اند کارشناسان 
ایرانی نیز توصیه به استفاده از واکسن روسیه 
نمی کنند و فعال برنامه ای برای وارد کردن واکسن 

این کشور به ایران وجود ندارد.«

ریاحی با اشاره به تفاوت فرآیند واکسن کرونا 
با واکسن هایی مانند آنفلوآنزا، می افزاید: »در 
حوزه واکسیناسیون با دو مدل اصلی مواجه 
هستیم. یک مدل واکسن زدن به اختیار مردم 
با هماهنگی  آنفلوآنزا که  مانند واکسن  است 
انجام  شده هر سال میزان دوزی که در بازار 
ایران مورد نیاز است از سوی بخش خصوصی 

دوم  نوع  می شود.  عرضه  بازار  در  و  وارد 
باید  مردم  همه  و  نیست  اختیاری  واکسن 
مستقیما  حوزه  این  مدیریت  و  کنند  استفاده 

در اختیار دولت است.«
عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه می کند: »در 
صورتی که واکسن نهایی برای ویروس کرونا 
پیدا شود و تاییدیه رسمی بگیرد، دولت باید 
مذاکرات برای وارد کردن این واکسن و در 

اختیار مردم قرار گرفتن آن را آغاز کند.«

واکسن  روسی در حد پلت فرم است
بیماری های  متخصص  ابراهیم زاده،  محسن 

در  واکسنی  هنوز  اینکه  بیان  با  هم  عفونی 
کار نیست و اگر قرار باشد از روسیه واکسن 
پلت فرم  در حد  وارد کشور شود  کووید۱9 
خواهد بود، می گوید: »این واکسن، واکسنی 
باید  و  کرد  استفاده  آن  از  بتوان  که  نیست 

روی آن کار شود و خام است.«
وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، 
که  است  واقعیت  یک  »این  داشت:  اظهار 
محصوالت کشور های شرقی در بخش دارو 
نبوده اند  مطرحی  و  قوی  تاکنون  واکسن  و 
و بیشتر کمپانی های اروپایی و آمریکایی در 

هستند.« فعال  زمینه  این 
بیماری های  فوق تخصص  پزشک  این 
عفونی تاکید دارد: »متاسفانه امروز ویروس 
کرونا عالوه بر گسترش، عفونی تر هم شده 
ماهیت  کوچک  بسیار  تغییر  همین  و  است 
ویروس را عوض کرده است. چنانچه ما با 
عجیبی  و  شدید  بسیار  شیوع  و  گستردگی 
روبه رو هستیم و اقدامات و درمان ها پاسخ 
الزم را نمی دهد. امروز این بیماری درمان 
را  اخبار  گول  نباید  مردم  و  ندارد  قطعی 
در  واکسنی  حاضر  حال  در  زیرا  بخورند 
روسیه  از  باشد  قرار  اگر  و  نیست  کار 

بیاید فعال در حد پلت فرم است.« واکسنی 
ابراهیم زاده معتقد است: »علیرغم اینکه روسیه 
ادعا کرده است که تست های الزم را انجام 
در  خام  محصول  می رسد  نظر  به  اما  داده، 
اختیار ایران قرار گیرد. البته این کشور ادعا 
انجام داده و پس  این کار را  کرده که خود 
از آن واکسن را در اختیار کشورها می گذارد، 
ولی فعال هیچ چیزی معلوم نیست و اصال اگر 
واکسنی هم باشد مشخص نیست که به درد 
همه اقشار و گروه ها بخورد یا همه بتوانند از 
آن استفاده کنند یا مشکل جدیدی ایجاد نکند 
و مصونیتی که می دهد تا چه میزان است؟«
برای  امیدواری ها  علیرغم  و  اوصاف  این  با 
پیدا شدن واکسن کووید۱9، سازمان جهانی 
 2۰2۰ آگوست  سوم  دوشنبه  روز  بهداشت 
هشدار داد که تاکنون ۱8 میلیون نفر به این 
راه حل  هیچ  هنوز  و  شده اند  مبتال  بیماری 

جادویی برای کرونا وجود ندارد.
جهانی  سازمان  دبیرکل  آدهانوم،  تدروس 
با  ژنو  در  سازمان  این  مقر  از  که  بهداشت 
خبرنگاران سخن می گفت، اظظهار داشت:»در 
حال حاضر هیچ راه حل جادویی وجود ندارد 
و احتماال هیچ گاه وجود نداشته باشد.« ادهانوم 
تاکید کرد: »اجازه دهید بی پروا سخن بگویم. 
تعداد قابل توجهی از کشورها هنوز در مسیر 
اشتباه حرکت می کنند و ویروس کرونا هنوز 
دشمن شماره یک جهان است و اگر تدابیر 
بهداشتی اصلی رعایت نشوند، بحران کرونا 
این  اما  شد،  خواهد  تبدیل  بدتر  و  بدتر  به 

نباید رخ دهد.« اتفاق 
تولید  به  مربوط  اخبار  انتشار  اگرچه  البته 
واکسن کرونا و عرضه آن به بازار در ظاهر 
خبر  این  اگر  اما  است،  دلگرم کننده ای  خبر 
واقعیت هم داشته باشد همچنان باید به این 
امر توجه کرد که در شرایط فعلی بهترین ابزار 
برای مقابله با این ویروس رعایت پروتکل های 
بهداشتی و دستورالعمل های کاربردی و سهل 
و  دست ها  شستن  ماسک،  از  استفاده  چون 

است. اجتماعی  فاصله  رعایت 

حیدر محمدی، مدیرکل داروی 
سازمان غذا و دارو: اگر این 
واکسن تأییدیه های دارویی 
کشور روسیه را اخذ کند و 

گواهی فروش آزاد داخل کشور 
تولیدکننده را داشته باشد ما 
می توانیم به آن شرکت اجازه 

دهیم که در صورت تولید 
واکسن، نمایندگی اش در 

ایران ثبت شود و در صورتی 
که واکسن ساخته شود و 

استانداردهای ما را طی کند، 
مجوز واردات به آن را می دهیم

محسن ابراهیم زاده، متخصص 
بیماری های عفونی: هنوز 

واکسنی در کار نیست و اگر 
قرار باشد از روسیه واکسن 

کووید19 وارد کشور شود در 
حد پلت فرم خواهد بود. البته 

علیرغم اینکه روسیه ادعا کرده 
که تست های الزم را انجام 

داده است، اما به نظر می رسد 
محصول خام در اختیار ایران 

قرار خواهد گرفت


