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واکسن
رییس انستیتو پاستور ایران تشریح کرد

چرایی و چگونگی تولید مشترک واکسنکرونا با کوبا
رییس انستیتو پاستور ایران گفت« :کوبا یکی از معدود
کشورهایی است که صنعت تولید واکسن آن ،بسیار پیشرفته
است و در سالهای قبل نیز تنها کشوری بوده که فناوری
تولید واکسن را به ایران انتقال داده است».
به گزارش سپید به نقل از وبدا ،علیرضا بیگلری در خصوص
سابقه همکاری ایران و کوبا برای ساخت واکسن اظهار
داشت« :اگر اآلن میبینید واکسن هپاتیت بیکه در انستیتو پاستور ایران ساخته میشود ،تکنولوژی آن
از کوبا به ایران منتقل شده و با آمدن این واکسن ،نه تنها ایران قادر است که این واکسن را بسازد بلکه
ی واکسینه شدهاند».
قریب به اتفاق مردم ایران با این واکسن در مقابل هپاتیت ب 

وی افزود« :انستیتو پاستور ایران با تصویب مجلس شورای اسالمی مامور شد که واکسن پنوموکوک
یا واکسن ذاتالریه کودکان را بسازد و این واکسن یکی از پیچیدهترین واکسنهای دنیا است که کمتر
از  5کشور قدرت تولید آن را دارند که کوبا نیز یکی از آنها است .انستیتو پاستور ایران در سال 98
همکاری خودش را با کوبا برای ساخت واکسن پنوموکوک شروع کرد».
عضو کمیته ملی واکسن خاطرنشان کرد« :واکسن کرونای کوبا منطبق بر واکسن ذاتالریه کودکان است
و به عنوان جزئی از واکسن پنوموکوک ،ایران وارد ساخت واکسن کرونای مشترک با کوبا شد و  5تا
 6ماه است که همکاری بین دو کشور از مراحل اولیه طراحی واکسن ،آزمایش حیوانی و کارآزمایی
بالینی آغاز شده و در فاز یک و دو انسانی در کوبا مشخص شد که این واکسن ،بسیار ایمن است و
هیچ عوارضی نداشت و کارایی بسیار چشمگیری داشت ».رییس انستیتو پاستور ایران تاکید کرد« :چون
اطمینان داریم که فاز یک و دو کارآزمایی بالینی این واکسن در کوبا هیچ عارضهای نداشته ،میتوانیم
مطمئن باشیم که فاز سوم کارآزمایی آن که به صورت همزمان در ایران و کوبا انجام شود ،نتایج بسیار
خوبی خواهد داشت و میتوانیم پس از آن وارد فاز واکسیناسیون عمومی شویم».

علیزاده ،عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

بیماراندیابتیدرتهیهانسولینقلمیدچارمشکلهستند
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس با اشاره به
کمبود انسولین قلمی ،از وزارت بهداشت
خواست سریعتر این دارو را در اختیار
بیماران دیابتی قرار دهد.
به گزارش سپید ،علی علیزاده در جلسه علنی
روز چهارشنبه مجلس در تذکری شفاهی
گفت« :انسولین برای بیماران دیابتی حکم
اکسیژن برای تنفس را دارد ،زمان زیادی
است که بیماران دیابتی طعم تلخ و دردناک
نبود انسولین را احساس میکنند و در تهیه
انسولین با مشکل مواجه هستند ،اگر از گوشه کنار
بازار آزاد انسولین پیدا کنند آنقدر گران است که خیلی
از عزیزان نمیتوانند آن را تهیه کنند».
وی افزود« :آمار رسمی نشان میدهد در کشور ۱۱
درصدجمعیتباالیسن۲۵سالدچاربیماریدیابت
هستند ،یعنی نزدیک ۵میلیون نفر به این بیماری مبتال
هستند که نیازمند داروی انسولین هستند ،از این تعداد
حدود  ۷۰۰هزار نفر روزانه در چند نوبت باید از این

دارو استفاده کنند ولی با کمبود شدید این دارو دست
و پنجه نرم میکنند ،انسولین قلمی را فقط از بازار
سیاه و با قیمت گران میتوان تهیه کرد ،با وجود اینکه
وزارت بهداشت سعی دارد در این حوزه مدیریت
کند ولی در خیلی از شهرها به خصوص شهرهای
محروم با اینکه مردم در سامانه وزارت بهداشت ثبت
نام کردند ولی به انسولین قلمی دسترسی ندارند ».این
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست

خارجیمجلسعنوانکرد«:وزارتبهداشت
سعی دارد بیماران دیابتی را ترغیب کند که
از آمپول قدیمی استفاده کنند ،ولی خیلی از
بیماران به دلیل کهولت سن و نداشتن همراه
و کمک نمیتوانند از آمپول سنتی و قدیمی
استفاده کنند».
علیزاده ادامه داد« :وزارت بهداشت مدتی
پیش گفت که به اندازه کافی انسولین وارد
و تولید کرده است و هیچ کمبودی در این
خصوص وجود ندارد ،در حالی که بیماران
دیابتی به خصوص در شهرستانها به شدت
گلهداشتندکهبهانسولینقلمیدسترسیندارند،دولت
داروی مورد نیاز مردم را تامین کند».
علی نیکزاد که اداره اینبخش از جلسه علنی مجس
را برعهده داشت ،در پاسخ به این تذکر گفت« :بحثی
که مطرح کردید مهم است ،از کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس شورای اسالمی میخواهم حتما این
موضوع را بررسی کنند چراکه این موضوع ،مهم و
ملی است».ایسنا

خبـر
 100شهید مدافع سالمت در
فهرست مصادیق شهدای خدمت
درنشستکمیتهملیتعیینمصادیقوامتیازات
شهید خدمت که با حضور اعضای این کمیته
برگزار شد ،پرونده  41شهید خدمت مدافع
سالمت دیگر تایید شد و تعداد پروندههای
نهایی تا کنون به  100شهید خدمت مدافع
سالمت رسیده است.
به گزارش سپید به نقل از وبدا ،سید کامل تقوی
نژاد ،معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامهریزی
وزارت بهداشت در این نشست که در ستاد
وزارتبهداشتبرگزارشد،اظهارداشت«:اولین
جلسه کمیته ملی 12شهریور ماه امسال برگزار و
به تنظیم و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل
پرونده بررسی مدارک شهدای خدمت و آیین
نامه اختصاصی آن منجر شد».
ویافزود«:امروز(چهارشنبه24دیماه)ششمین
جلسهکمیتهملیتعیینمصادیقوامتیازاتشهید
خدمت برگزار میشود و تا کنون دبیرخانه این
کمیتهبیشاز10جلسهچندینساعتهرابرگزارو
دراینجلسات،پروندههایواصلهازدانشگاهها
را به طور مفصل بررسی کرده است».

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت اعالم کرد

بازنگری پروتکل بازگشایی مدارس و مهدکودکها
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به
بازنگری پروتکلهای بازگشایی مدارس و مهدکودکها ،در عین حال از
لزوم انجام تستهای دورهای کرونا توسط مربیان مهدکودکها خبر داد.
به گزارش سپید ،محسن فرهادی در گفتوگو با ایسنا درباره بازگشایی
مدارسومهدکودکهادرمناطقزردوآبیگفت«:درخصوصمهدکودکها
نیاز به بازنگری پروتکلها داریم زیرا خدمتگیرندگان این واحد صنفی،
کودکان هستند و در این مورد هم تا ابتدای هفته آینده نسبت به تهویه
و وسعت مراکز اعالم میکنیم که مجاز به پذیرش چه تعدادی هستند.
در مهدکودکها نیز مربیان مهد موظف به دادن تست دورهای کرونا با
رپید تستها هستند».
وی افزود« :در مورد مدارس با مصوبات ستاد ملی کرونا قرار نیست
بازگشایی کامل صورت گیرد؛ تنها پایههای اول و دوم به نسبت جمعیت
کالس  ۵تا  ۱۰نفر مجاز به حضور در کالس هستند .در شهرهای آبی
پایههای دیگر هم در مدارس خلوت مجاز به فعالیت هستند که برنامهریزی
آن با وزارت آموزش و پرورش است اما طبیعتا شرایط در مورد مدارس
سختگیرانهتر شده است».

فرهادی درباره نحوه برگزاری جشنوارههای تئاتر ،موسیقی و سینمایی دهه
فجر گفت« :نظرات همکاران وزارت ارشاد را گرفته و در تصمیمگیریها
اعمال کردیم .در صورت لزوم جلسات ویژه با ذینفعان موضوع خواهیم
داشت زیرا کارهای تخصصی این موضوع را آنها بهتر میدانند و انشااهلل
پروتکل کامل و قابل اجرایی در این مورد هم خواهیم نوشت .در شهرهای
زرد و آبی امکان برگزاری حضوری جشنوارهها با رعایت پروتکلها و
اعالم ظرفیت مجاز پذیرش سالنهای تئاتر و سینما از سوی ما وجود
دارد البته کماکان تجمع و صفهای طوالنی ممنوع است».
وی تصریح کرد« :تا انتهای هفته گذشته بیش از  ۱۸هزار پرونده قضایی
و اخطار صادر شده است و حدود  ۸۰۰تا  ۸۱۰مورد پلمب فقط توسط
بازرسان ما صورت گرفته است .رعایت پروتکلهای بهداشتی هم حدودا
 ۱.۵درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش یافته است و به عدد  ۸۲درصد
رسیده است .متاسفانه حمل و نقل درون شهری ،پاساژها و سپس نانواییها
سه گروه آخر رعایت پروتکلها هستند ».فرهادی در پاسخ به منتقدان
بازگشاییها گفت« :بازگشاییها با رعایت پروتکلهای بهداشتی توام
شده استو در این صورت حلقه انتقال بیماری وصل نخواهد شد».

معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامهریزی
وزارت بهداشت یادآور شد« :تا کنون 249
پرونده به کمیته ملی واصل شده که  59پرونده
در جلسات گذشته ،تایید شده بود و امروز نیز
 41پرونده مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین
 149پرونده نیز برای بررسیهای بیشتر و رفع
نقص مدارک به دانشگاهها عودت داده شدند».
گفتنی است در این جلسه وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،رییس سازمان
اداری و استخدامی کشور و رییس بنیاد شهید
و امور ایثارگران ،معاون امور علمی ،فرهنگی
و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ،مدیر کل
منابع انسانی وزارت بهداشت ،مدیرکل دفتر
بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به
شکایات وزارت بهداشت و سایر اعضای
دبیرخانه این کمیته حضور داشتند.

