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احتمال دسترسی به واکسن ایرانی کرونا  تا خرداد
محقق اصلی پروژه تولید واکسن ایرانی کرونا در 
ستاد اجرایی فرمام امام )ره( با اشاره به جزییات 
روند تزریق این واکسن در فرآیند فاز اول مطالعه 
بالینی، گفت: »اگر همه چیز به خوبی پیش رود، 
انشاهلل تا خرداد ماه واکسن ایرانی کرونا در ستاد 

اجرایی فرمان امام )ره( را خواهیم داشت.«
به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به آخرین وضعیت کارآزمایی بالینی واکسن 
ایرانی کرونا که از سوی ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره( در حال انجام است، گفت: »تاکنون واکسن 
ایرانی کرونا در نوبت اول به ۲۱ نفر تزریق شده 
است و باید همچنان ادامه یابد. در مرحله اول 
مطالعه انسانی واکسن عمدتا به بررسی عوارض 
این واکسن  تاکنون خوشبختانه  می پردازیم که 

عارضه جدی نداشته است.«
وی افزود: »گروه جدید داوطلبان دریافت واکسن 
کرونا به طور تدریجی نیز به مطالعه وارد می شوند و 
در نوبت بعد هم ۱۴ داوطلب دیگر بعد از دریافت 
مجوزها وارد مطالعه می شوند که این مجوزها نیز 
دریافت شده است. این فرآیند تا زمان دریافت 

واکسن از سوی تمام ۵۶ داوطلب تزریق واکسن 
ایرانی کرونا در فاز اول، ادامه پیدا می کند. بعد از 
آن نظریه قطعی را درباره فاز اول و نتایج آن ارائه 
می دهیم و بعد از تایید و دریافت مجوزهای الزم، 
وارد مرحله دوم کارآزمایی بالینی خواهیم شد.«

محرز با بیان اینکه فاز اول مطالعه انسانی واکسن 
ایرانی کرونا در ستاد اجرایی فرمان امام )ره( احتماال 
تا اواخر بهمن ماه به پایان می رسد، گفت: »طبق 
مطالعات، فاز دوم مطالعه انسانی احتماال با ۳۰۰ 

نفر داوطلب آغاز می شود.«

وی درباره دوز تزریقی این واکسن نیز گفت: »این 
واکسن در دو دوز در فاصله دو هفته ای تزریق 
می شود. برخی داوطلبان هم در حال حاضر دوز 
دوم را دریافت کرده اند که آن هم خوشبختانه 

عارضه ای نداشته است.«
محرز با بیان اینکه اگر همه چیز به خوبی پیش 
رود، انشاهلل تا خرداد ماه واکسن ایرانی کرونای 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( را خواهیم داشت، 
گفت: »در صورت موفقیت همه فازها این واکسن 

خرداد ماه می تواند تولید شود.«
وی گفت: »باید توجه کرد که در فاز یک عمدتا 
عوارض واکسن سنجیده می شود. در فازم دوم 
عالوه بر بررسی عوارض، میزان اثربخشی واکسن 
نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در فاز دوم ۳۰۰ 
نفر باید واکسینه شوند. اگر بعد از آن همه چیز به 
خوبی پیش رود، مجوزهای فاز سوم را دریافت 
می کنیم. باید توجه کرد که در فاز سوم مطالعه 
البته  بالینی تعداد زیادی واکسینه خواهند شد. 
هنوز به طور دقیق نمی دانم که در فاز سوم چه 

تعداد داوطلب واکسن را دریافت خواهند کرد.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »مطابق مقررات و فرآیند 
مصوب کمیته ملی واکسن، در صورتی که مجوز مصرف و 
ورود هر واکسن کرونا صادر شود، هیات امنای ارزی با انجام 
فعالیت های بازرگانی الزم نسبت به واردات واکسن مستقیم یا 

غیرمستقیم اقدام می کند.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو با وبدا ضمن بیان 
این مطلب افزود: »امور بازرگانِی مربوط به واردات واکسن کووید۱۹ 
بر عهده هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران قرار 

گرفته است و بر اساس مقررات و تاکید وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، واردات واکسن کرونا مانند همه واکسن ها و 
فرآورده های بیولوژیک، نیاز به صدور مجوز و تاییدیه های الزم 
از حوزه های ذی ربط وزارت بهداشت از جمله سازمان غذا و 

دارو بعنوان مرجع ملی دارد.«
وی افزود: »در صورتی که مجوزهای مربوطه توسط سازمان غذا 
و دارو برای واردات واکسن کرونا صادر شود، این هیات با انجام 

فعالیت های بازرگانی الزم نسبت به واردات واکسن اقدام می کند.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو: 

تایید و صدور مجوز واردات واکسن کرونا بر عهده سازمان غذا و دارو است

دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »سهمیه ایران در 
کوواکس اولین محموله وارداتی واکسن کرونا است که در هفته های 

آینده وارد کشور خواهد شد.«
به گزارش سپید، مصطفی قانعی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 
»تنها کشوری بودیم که اعالم کردیم همه سبد واکسن متعلق به 
این مجموعه را نمی خواهیم و انتخاب بسیار خوبی در این زمینه 
انجام گرفته است.« وی ادامه داد: »در کمیته ملی واکسن کرونا 
تصمیم گرفته شد که از منابعی واکسن تهیه شود که فرمایش مقام 
معظم رهبری محقق شود و حدود سه هفته قبل از فرمایش ایشان، 
موضوع خرید واکسن کرونا از فایزر از دستور کار خارج شده بود 

و این موضوع اصال مطرح نبود.«
قانعی افزود: »واکسن مورد نیاز کشور از منابع دیگری که تاکنون 
عوارض کمتری در مرحله سوم تست انسانی گزارش کرده اند و در 
عین حال از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند، تهیه خواهد شد.«

وی بر لزوم اولویت بندی تزریق واکسن های وارداتی تاکید کرد و 
گفت: »این واکسن ها در مرحله اول در اختیار گروه های پرخطر از 

جمله کادر پزشکی و افراد مسن قرار خواهد گرفت.«
دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »واکسن ایرانی 
کرونا مراحل ساخت را با موفقیت طی می کند و این موضوع نشان 
می دهد که واکسن ایرانی در موعد خود تولید و به بازار داخل 
عرضه خواهد شد.« قانعی اظهار داشت: »اولین واکسن ایرانی کرونا 
با نام کوو ایران برکت حدود یک ماه است که وارد اولین فاز تست 
انسانی شده و تاکنون به ۲۱ نفر تزریق شده است؛ زیرساخت تولید 

آن آماده شده و در حال توسعه است.«
وی ادامه داد: »موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی دومین 
مجموعه سازنده واکسن کرونا است که واکسن این مجموعه طی 
چند روز آینده وارد مرحله تست انسانی می شود. این موسسه 

زیرساخت تولید این واکسن را دارد که باید آن را توسعه دهد.«

قانعی افزود: »انستیتو پاستور ایران هم به احتمال زیاد اواخر اسفند 
ماه امسال با همکاری مشترک کوبا وارد مرحله سوم تست انسانی 

واکسن کرونا می شود.«
وی بیان داشت: »به تدریج تا پایان سال جاری ۲ واکسن ساز ایرانی 
دیگر هم مجوز کارآزمایی بالینی دریافت خواهند گرفت که آن ها 
هم باید زیرساخت های تولید صنعتی واکسن کرونا را فراهم کنند.«

دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه واکسن 
ایرانی کرونا از پایان خرداد ماه سال آینده وارد طرح واکسیناسیون 
عمومی خواهد شد، گفت: »زیرساخت های تولید این محصول 

فناورانه در چند مرحله در حال انجام است.«
وی ادامه داد: »پایان خرداد به واکسن ایرانی برای تزریق دسترسی 
خواهیم داشت و تا شهریور ماه سال آینده کمبود واکسن وجود 
نخواهد داشت و به عبارتی با ادامه طرح واکسیناسیون به حدی 

می رسیم که می توانیم زنجیره انتقال را قطع کنیم.«

دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا: 
اولین محموله واکسن کرونا به زودی از کوواکس وارد کشور می شود
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