
مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت:  خبـر

محققان ایرانی به دانش ساخت واکسن کرونا دست یافتند
وزارت  فناوری سالمت  توسعه  دفتر  مدیرکل 
گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
»محققان ایرانی به دانش ساخت واکسن کرونا 
دست یافته اند و کشور ما همپای دنیا در ساخت 

واکسن حرکت می کند.«
به گزارش سپید، حسین وطن پور در گفت وگو 
شرکت های  قالب  در  »محققان  افزود:  ایرنا  با 
دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی با تمام 
توان در تالش برای ساخت واکسن هستند و 
تاکنون چند نمونه ساخته شده که تعدادی از 
آنها درحال ورود به مرحله انسانی هستند.« وی 
درباره موفقیت های محققان ایرانی در ساخت 
وسایل، تجهیزات و داروها در حوزه کرونا اظهار 
داشت: »محققان ما با این اقدامات، نشان دادند 
که از اندوخته های علمی خوبی در حوزه کرونا 
برخوردار هستند و با تالش خود توانستند اقالم 

مورد نیاز مردم را تامین کنند.«
وزارت  فناوری سالمت  توسعه  دفتر  مدیرکل 
بهداشت اظهار امیدواری کرد که با جدیت بیشتر 
محققان و حمایت کافی از طرف دولت در مسیر 

کنترل و مهار بیماری سرافراز بیرون آییم.
اندیشیده شده مردم  وی تاکید کرد: »با تدابیر 
می توانند به مسئولین وزارت بهداشت در تامین 

واکسن کرونا اعتماد کنند.«
وطن پور ادامه داد: »محققان ما دانش تولید واکسن 
کرونا را بدست آوردند و تالش برای ساخت 

این محصول فناورانه با جدیت ادامه دارد که به 
احتمال زیاد به این هدف دست خواهند یافت.«
وی افزود: »شرکت های دانش بنیان و سایر مراکز 
تحقیقاتی در این زمینه دستاوردهای خوبی کسب 
کرده اند و با تمام ظرفیت در تالش اند تا این نیاز 

کشور را هم برطرف کنند.«
وطن پور تاکید کرد: »در حوزه واکسن هم به 
فکر تولید داخل و هم به دنبال واردات هستیم، 
چون به هر دلیل در تولید داخل ناموفق باشیم؛ 

باید واکسن را برای گروه های پرخطر تهیه کنیم.«
وی با اشاره به اینکه محققان ما توان ساخت 
واکسن کرونا را دارند، گفت: »چندین سال است 
توان  به  اتکا  با  و  هستیم  واکسن  کننده  تولید 
محققان بخشی از نیاز کشور را در داخل کشور 

تولید می کنیم.«
که  باورند  این  بر  »برخی  داد:  ادامه  پور  وطن 
نمی توان واکسن تولید کرد. این موضوع ظلمی 
در حق محققانی است که درحال تالش برای 

تولید این محصول هستند.« مدیرکل دفتر توسعه 
از  تاکید کرد: »در حال عبور  فناوری سالمت 
مراحل مختلف تولید واکسن کرونا و نزدیک شدن 
به ساخت آن هستیم. در کنار ساخت واکسن، 
پلتفرم های  روی  بر  باید  آن  انبوه  تولید  برای 
صنعتی سرمایه گذاری شود و برای رسیدن به 
این هدف مهم باید در خطوط تولید هم سرمایه 
گذاری مناسب انجام گیرد.« وطن پور با اشاره 
به اینکه برخی ها در کیفیت واکسن ایرانی کرونا 
تشکیک ایجاد می کنند، گفت: »عالوه بر سازمان 
غذا و دارو، سازمان جهانی بهداشت بر تمام مسیر 
تولید واکسن نظارت می کنند و دستورالعمل های 
این حوزه را به شرکت های تولید کننده ابالغ 
می کنند.« وی ادامه داد: »در کیفیت واکسن های 
تولیدی دنیا چندان نمی شود تفاوت قائل شد، 
دارو و واکسن با سالمت جامعه سروکار دارد 
و به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت نظارت 
و پیگیری دقیق در این زمینه به عمل می آورد تا 

جان مردم به خطر نیفتد.«
وطن پور ادامه داد: »برخی کشورها مانند روسیه 
اعالم کردند که واکسن کرونا را تولید کردند، 
آنها  مدارک  بهداشت  جهانی  سازمان  تا  اما 
تائید نکنند، حتی نمی توانند به مصرف مردم 
خودشان برسانند. امکان ندارد بدون کد اخالق 
و بدون ثبت طرح در مبادی ذیربط، ساخت 

این محصول فراهم شود.«

 ادامه از صفحه 2
آیا عوامل خطر بیماری های غیرواگیر بر بیماری 

کووید-۱۹ اثر می گذارند؟  
نتایج بررسی انجام شده در سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد 
که افراد در معرض خطر ابتال به بیمارهای غیرواگیر و یا مبتال 
به آن، در معرض خطر بیشتر ابتال به عوارض شدید مرتبط با 
کووید-۱۹ و مرگ هستند، هر چند داده های محدودی برای 

تخمین این خطر وجود دارد:
_ مصرف دخانیات: یکی از دالیل اصلی مرگ ومیر زودرس، 
مصرف دخانیات است که ساالنه منجر به مرگ بیش از هشت 
میلیون نفر در جهان می شود. مصرف دخانیات خطر ابتال به چندین 
بیماری غیرواگیر را افزایش می دهد )مانند بیماری های قلبی عروقی، 
بیماری های تنفسی مزمن، دیابت و سرطان(. نتایج بررسی سازمان 
جهانی بهداشت نشان داده است که سیگار کشیدن با شدت 
بیماری و مرگ در مبتالیان به کووید-۱۹ در ارتباط مستقیم است 
و افراد سیگاری در معرض خطر بیشتری برای بستری شدن در 
بیمارستان به علت ابتال به کووید-۱۹ هستند. عالوه بر آن، سیگار 
و سایر اشکال مصرف دخانیات مانند قلیان و سیگار الکترونیکی 
به دلیل تماس مستقیم دست با دهان، خطر ابتال به کووید-۱۹ 

را نیز افزایش می دهند.
_ سوء مصرف الکل: استفاده از الکل اثرات منفی بر سالمت جسمی 
و روانی دارد و یکی از عوامل خطرزا برای بیماری، ناتوانی و مرگ 
در سطح جهانی است. سوء مصرف الکل و مصرف سایر مواد 
روانگردان تاثیرات منفی زیادی به همراه دارد که شامل تضعیف 
عملکرد سیستم ایمنی بدن در مبارزه با کووید-۱۹ نیز است. 
افراد مبتال به سوء مصرف الکل ممکن است به دلیل عوامل خطر 
مرتبط با مصرف الکل مانند اشتراک اشیا )بطری ها و لیوان و ...( 

و تجمع در گروه های پرخطر، فقر، بیکاری و ... در برابر ابتال به 
کووید-۱۹ آسیب پذیرتر باشند.

_ عدم تحرک بدنی: در حالی که فعالیت بدنی منظم به جلوگیری 
از ابتال به پرفشاری خون، اضافه وزن و چاقی کمک می کند، نقش 
مهمی نیز در بهبود سالمت روان دارد. عدم تحرک بدنی ممکن است 
به طور غیرمستقیم بر پیشرفت بیماری کووید-۱۹ تأثیر بگذارد. 
یک مطالعه گسترده در مورد عوامل خطر رفتاری کووید-۱۹ 
نشان می دهد که عدم تحرک بدنی یک عامل خطر برای بستری 
شدن در بیمارستان بوده است. عالوه بر آن، عدم تحرک بدنی با 
چاقی همراه است که یک عامل خطر متابولیکی برای ابتال به نوع 
شدید بیماری کووید-۱۹ است. در مقابل، فعالیت بدنی مناسب 
می تواند ایمنی بدن را تحریک کرده و التهاب را کاهش دهد و 
همچنین دارای مزایای مختلف فیزیولوژیکی و روانی از جمله 

کاهش استرس و اضطراب باشد.
_ سوء تغذیه و رژیم های غذایی ناسالم: در جهان، سوء تغذیه در 
تمام اشکال آن )از جمله کمبود ریزمغذی ها، اضافه وزن و چاقی( 
دلیل اصلی بیماری و مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر 
است. اضافه وزن و چاقی از شایع ترین بیماری های زمینه ای در 
بیماران مبتال به کووید-۱۹ بستری در بیمارستان است. چاقی عالوه 
بر افزایش خطر ابتال به دیابت، عملکرد سیستم ایمنی بدن را در 
مقابل التهابات مختل می کند. چاقی یک عامل خطر برای پذیرش 
در  بخش مراقبت های ویژه و مرگ ومیر ناشی از کووید-۱۹ است.

_ عوامل خطر محیطی: قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا )به ویژه 
در مقادیر باالی ذرات معلق( با خطر افزایش ابتال به سرطان ریه، 
بیماری انسدادی مزمن ریوی و بیماری های قلبی عروقی مرتبط 
است. هرچند تحقیقات بیشتری در مورد ارتباط بین قرار گرفتن در 
معرض غلظت های باالی آالینده های هوا و تشدید عالئم در افراد 

آلوده به کووید-۱۹، مورد نیاز است، اما از یافته های مطالعات قبلی 
می دانیم که ذرات ریز باعث واکنش های التهابی و اختالل عملکرد 
ایمنی )تنفسی(، آسیب به ریه ها و قلب می شود که ممکن است 
توانایی سیستم ایمنی افراد در مقابله با کووید-۱۹ را کاهش دهد.

تجارب موفق کشورهای جهان در مقابله با 
کووید۱۹: ژاپن

ژاپن کشوری در اقیانوس آرام در شرق آسیا، با مساحت ۳۶۴۵۵۵ 
کیلومترمربع و جمعیت ۱۲۶۳۲۰۰۰۶ نفر است. هم اکنون در این 
کشور موارد تجمعی بیماری ۱۳۹۴۹۱ نفر و شمار تجمعی مرگ 
۲۰۵۱ نفر گزارش شده است. با توجه به وسعت و جمعیت این 
کشور شیب منحنی ابتال نسبت به بسیاری از کشورهای جهان 
مالیم بوده است. ژاپن در شش ماه اول اپیدمی بیماری را به 
خوبی تحت کنترل داشت و متوسط موارد روزانه ابتال زیر ۵۰۰ 
نفر بود. از اواخر تیرماه ۱۳۹۹ موارد ابتال به بیش از ۱۰۰۰ مورد 
روزانه رسید؛ گرچه این کشور به مدت کمتر از دو ماه توانست 
به طور نسبی بیماری را تحت کنترل قرار دهد، اما مجدد در نیمه 
دوم آبان ماه موارد بیماری افزایش یافت؛ به طوریکه موارد جدید 

روزانه در هفته اخیر به بیش از ۲۰۰۰ نفر رسید.
دولت ژاپن از همان ابتدای اپیدمی پیام های روشنی برای شهروندان 
درخصوص اجتناب از حضور در مکان های بسته، مکان های شلوغ 
و تماس نزدیک با افراد داشت. این کشور همچنین با استفاده از 
یک نظام جامع خدمات سالمت در سطح مناطق، ظرفیت انجام 
آزمایش های تشخیصی و مالحظات بهداشت عمومی را گسترش 
داد. در مجموع فرهنگ باال، رفتار و عملکرد صحیح مردم در 
رعایت پروتکل ها و مجموع اقدامات ذکر شده مانع از تعطیلی و 

اعمال محدودیت های شدید در این کشور شد.ایسنا
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