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 ادامه از صفحه 18
بیماری  ماهیت  را  نگرش  نوع  این  دلیل  وی 
ریشه  »ازآنجاکه  گفت:  و  دانست   19 کووید 
این بیماری بر پایه ویروس است ماهیت آن 
پیچیده خواهد بود و یافتن دارویی خاص برای 
شد؛  نخواهد  میسر  راحتی  این  به  آن  درمان 
زیرا سال هاست بیماری هایی همچون ایدز یا 
هپاتیت که بر پایه ویروس هستند درمان قطعی 
نشده اند و این به دلیل عامل ایجادکننده آنها 
تا به امروز علم بشر راه چاره برای  است و 
داروی درمان  نیافته و هنوز  را  آنها  با  مقابله 
قطعی برای این بیماری ها کشف نشده است.«

 صبور اضافه کرد: »در خصوص دارو بحث 
دیگری هم تحت عنوان واردات فوریتی مطرح 
است که برخی مراکز با اخذ مجوز واردات 
از وزارت بهداشت اقدام به این کار می کنند؛ 
کشور  سطح  در  دارویی  که  زمانی  بنابراین 
اختالل  یا  ارزی  مشکالت  مانند  دالیلی  به 
در خط تولید دچار کمبود  شود دولت برای 
جبران کمبود مجوزی را برای جلوگیری از 
تأمین  و  سریع  واردات  برای  مشکل  بروز 
نیاز بازار می دهد و این دارو توسط مراکزی 
در  بالفاصله  و  شده  وارد  کشور  به  خاص 
بازار توزیع می شود تا بیماران دچار مشکل 
نشوند. البته این روند از دیرباز مرسوم بوده 
کشور  در  منظور  این  برای  مرکز  چندین  و 

وجود دارد.«
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در ادامه 
به موضوع مجوز اضطراری واکسن هم اشاره 
کرد و گفت: »در حال حاضر با توجه به شرایط 
اضطراری که در نتیجه بیماری کووید 19 در 
رگوالتوری  نهادهای  شده  ایجاد  جهان  همه 

همچون سازمان جهانی بهداشت سخت گیری 
کمتری در خصوص گذراندن مراحل کارآزمایی 
بالینی بخصوص مرحله سوم به خرج می دهند 
و تأییدیه هایی را برای مصرف واکسن  ها تحت 

عنوان مجوز اضطراری صادر می کنند.«

رقابت کشورها در صدور مجوز اضطراری
وی افزود: »امروز شاهد رقابت جدی در صدور 
مجوز اضطراری بین کشورهای مختلف هستیم 
و هر کشور با توجه به سود و زیان خود اقدام 
به صدور مجوز می کند. البته بحث هایی هم در 
خصوص سود سرشار شرکت هایی چندملیتی 
تولیدکننده واکسن  در این بحران وجود دارد که 
اظهارنظر در این خصوص بر عهده متخصصان 

اقتصاد سالمت است.«
صبور در پاسخ به این پرسش که چرا برخی 
واکسن ها عوارض جدی برای تزریق کنندگان 
داشتند و عده ای را به کام مرگ کشاندند، گفت: 
»در روند مصرف دارو و واکسن ها بحث ژنتیک 
به  توجه  با  است  ممکن  و  است  مهم  بسیار 
ژنوم افراد مصرف کننده که از نژادهای مختلف 
هستند، میزان اثربخشی و عوارض آن مختلف 
باشد؛ لذا شرکت های سازنده تالش می کنند تا 
محصول خود را بر روی جمعیت های مختلفی 
از کشورها، قومیت ها و نژادها تست  کنند تا 
تمام عوارض محصول در مراحل کارآزمایی 

بالینی خود را نشان دهد.«
وی با تأکید بر نقش ژن ها در ابتال به برخی 
در  هم  تحقیقاتی  »حتی  افزود:  بیماری ها، 
در  انجام   19 به کووید  ابتال  میزان  خصوص 
جهان صورت گرفت که بر اساس آن معلوم شد 
شهروندان اروپایی و برخی ساکنان غرب آسیا 

استعداد بیشتری برای ابتال به کرونا دارند و علت 
آن هم نوعی نقص ژنتیکی در کروموزوم های 

این افراد بود.«
این  است  مسلم  »آنچه  کرد:  تصریح  صبور 
و  دارو  برابر  در  مختلف  نژادهای  که  است 
نشان  از خود  متفاوتی  واکنش های  واکسن ها 
می دهند. برای مثال دارویی مانند استامینوفن 
که نوعی تب بر است با دوز مشخصی بر روی 
برخی افراد با نوع خاصی از نژاد نتیجه بخش 
است، اما همین دارو در نوع دیگری از افراد با 
چندین برابر مصرف اثربخشی الزم را می دهد.«
در  تهران  داروسازان  انجمن  نایب رئیس 
نگرانی  احتمال  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ 
درباره عوارض واکسن های خارجی بر روی 
ایرانی ها به دلیل عدم مشارکت ایران در مراحل 
کارآزمایی بالینی آنها وجود دارد؟ اظهار داشت: 
ما  همسایه  کشورهای  مشارکت  به  توجه  »با 
برخی شرکت ها  بالینی  کارآزمایی  مراحل  در 
می توان  روسی  و  چینی  شرکت های  ازجمله 
هم  ایران  در  واکسن ها  این  که  گرفت  نتیجه 

استفاده دارند.« امکان 
وی افزود: »امروز تنها واکسنی که اجازه مصرف 
در ایران را ندارند واکسن شرکت فایزر است 
برای  تمایلی  ابتدا  از  بهداشت هم  و وزارت 
باقی  بنابراین  نداشت؛  واکسن  این  واردات 
در  مصرف  تأییدیه  گرفتن  امکان  واکسن ها 

ایران را دارند.«

پروسه تأیید واکسن در ایران
صبور در پایان به پروسه تأیید واکسن در ایران 
هم اشاره کرد و اظهار داشت: »در بحث تأمین 
واکسن برای کشور باید دو قسم تولید داخل 

و واردات را مجزا در نظر گرفت. در بحث 
و  نرم افزار  باید  هم  داخل  در  واکسن  تولید 
زیرا  کرد؛  تفکیک  یکدیگر  از  را  سخت افزار 
علمی  توان  به  مربوط  که  افزا  نرم  بخش  در 
جرات  به  می شود  کشور  در  واکسن  تولید 
امکان در دخل وجود  این  که  می توان گفت 
دارد چراکه متخصصان علوم مختلف اعم از 
ویروس شناسی و واکسن سازی در ایران فعال 
هستند و بیش از یک قرن است که واکسن های 
آنها  تولید و حتی صادرات  داخل  در  ایرانی 
البته  می دهد.  رخ  هم  جهان  نقاط  دیگر  به 
علیرغم  محصوالت  این  از  بسیاری  متأسفانه 
اینکه سال ها در ایران و دیگر کشورها مجوز 
مصرف گرفته و مصرف می شوند، اما از سوی 
سازمان جهانی بهداشت به دالیل غیرعلمی و 

نمی شوند.« تأیید  سیاسی 
وی ادامه داد: »بنابراین از نظر علم تولید واکسن 
در کشور مشکلی وجود ندارد و کار به خوبی 
پیش خواهد رفت، اما در بحث سخت افزار و 
تولید انبوه واکسن در تیراژهای چند ده میلیونی 
شاید مشکالتی باشد که باید فکری برای آن 
شود. البته به احتمال زیاد زیرساخت های الزم 
برای این منظور در حال تهیه است زیرا مسئوالن 

وعده هایی دراین باره داده اند.«
واکسن های  تأیید  پروسه  به  اشاره  با  صبور 
واردات  زمینه  »در  داشت:  اظهار  خارجی، 
هم اگر هر یک از واکسن های تولیدشده در 
خود  محصول  بخواهند  خارجی  کشورهای 
به  را  اسنادشان  باید  ایران عرضه کنند  را در 
سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ارائه 
واردات  علمی  مدارک  تأیید  از  پس  و  دهند 

آنها به کشور میسر خواهد شد.«


