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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهرتهران:  خبـر

همچنان باید محدودیت های تردد جاده ای اعمال شود
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهرتهران با اشاره به لزوم پرهیز از ترددهای 
غیرضروری در کشور ادامه داد: »در حال حاضر به 
دلیل چرخش ویروس کرونای جهش یافته انگلیسی 
در کشور تا به ثبات رسیدن شرایط باید محدودیت های 

تردد در جاده های کشور اعمال شود.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان با اشاره به سند ملی واکسیناسیون 
کرونا اظهار کرد: »در حال حاضر ستاد ملی کرونا یک 
سند ملی ۷0 صفحه ای را تدوین و به همه دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور از جمله دانشگاه بهشتی 
برای اجرا و تزریق واکسیناسیون ابالغ کرده است.«
وی ادامه داد: »واکسیناسیون از کادر درمان و گروه های 
پرخطر شروع می شود و بیماران زمینه ای و سالمندان 
در مرحله بعد واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد 
و واکسیناسیون بر اساس همین سند ملی ابالغی 

انجام خواهد شد.«

در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهرتهران با اشاره به لزوم پرهیز از ترددهای 
غیرضروری در کشور ادامه داد: »در حال حاضر به 
دلیل چرخش ویروس کرونای جهش یافته انگلیسی 

در کشور تا به ثبات رسیدن شرایط باید محدودیت های 
تردد در جاده های کشور اعمال شود. در زمان مسافرت 
به طور معمول رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
کاهش پیدا می کند و همین موضوع باعث افزایش 

احتمالی موارد ابتال و مراجعه کنندگان به مراکز درمانی 
و بیمارستان ها خواهد شد.« وی بیان کرد: »بررسی های 
میدانی نشان داده است که 30 درصد از پالک هایی 
که در جاده های بین شهری تردد داشته اند، مربوط 
به تهران است و این موضوع نشان دهنده مسافرت 

و تردد زیاد شهروندان تهرانی است.«
زالی گفت: »شرایط تهران شکننده و ناپایدار است 
و وضعیتی ثابتی ندارد. در هنگام شیوع یک پاندمی 
مانند کرونا هرگونه عجله در تصمیم گیری تبعات 
ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت و به دلیل 
تالطم های موجود باید با دقت شرایط را بررسی و 

سپس در زمان مناسب تصمیم گیری کرد.«
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهرتهران افزود: »در حال حاضر میزان موارد 
ابتال در بین جوانان با شیوع ویروس کرونای انگلیسی 
افزایش پیدا کرده و میزان موارد مبتال از بهمن ماه 

امسال بیشتر شده است.«

کارآزمایی  »آزمایش  کرد:  اعالم  کشاورزی  جهاد  وزیر 
2 واکسن رازی به صورت همزمان  بالینی مرحله یک و 

آغاز می شود.« فردا  از 
به گزارش سپید، کاظم خاوازی افزود: »2 واکسن ایرانی 
توسط همکاران ما در ستاد اجرائی حضرت امام )ره( به 
شروع  را  بالینی  آزمایشات  داخل،  تولید  واکسن  عنوان 
آزمایشات  وارد  رازی  واکسن  هم  یک شنبه  و  کردند 

به صورت   2 و  بالینی( یک  )کارآزمایی  ترایال  کلینیکال 
می شود.« همزمان 

به گفته وی، پلتفرم انتخاب شده آنها یکی از پیشرفته ترین ها 
در دنیا است و این خبر خوبی برای مردم است؛ چراکه 
استنشاقی   _ تزریقی  به صورت  تکنولوژی آن  از  بخشی 
در  بینی است و بی درنگ می توان ماسک را برداشت که 

است. بزرگی  بسیار  اتفاق 

وزیر جهاد کشاورزی: 

کارآزماییبالینیواکسنرازیازیکشنبهآغازمیشود

مدیر کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ادغام فاز 
دوم و سوم مطالعه کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا خبر داد.
به گزارش سپید، حامد حسینی با بیان اینکه تزریق واکسن »کوو 
ایران برکت« به تمام 56 داوطلب فاز اول تست انسانی انجام شده 
است، اظهار کرد: »چهاردهم اسفندماه از داوطلبانی که آخرین 

تزریق به آنها انجام شده است نمونه گیری می شود؛ 15 اسفند 
این نتایج را دریافت می کنیم و 16 اسفندماه، گزارش نهایی فاز 

یک را به سازمان غذا و دارو ارائه خواهیم کرد.«
وی افزود: »فاز دو و سه مطالعه بالینی واکسن کوو ایران برکت 
با یکدیگر تلفیق خواهند شد؛ ما پروتکل مطالعه فاز دو و سه 
را تدوین کرده ایم که به سازمان غذاودارو ارائه خواهد شد و 
کمیته اخالق در پژوهش آن را بررسی می کند و انتظار ما این 
است که با توجه به نتایج به دست آمده، تا 16 اسفند بتوانیم 
مجوزهای الزم را اخذ کنیم و در نیمه دوم اسفندماه سال جاری، 

مطالعه فاز دو و سه را به صورت تلفیقی آغاز کنیم.«
مدیر کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان 
کرد: »فاز دو و سه، جمعیت حدود 20 هزار نفری را شامل 
می شود؛ زیرمجموعه ای از این داوطلبان که حدود 400 نفر هستند، 
فاز دوم مطالعه را تشکیل می دهند که ایمنی زایی واکسن روی 
آن ها بررسی و در این مرحله تصمیم گرفته می شود که بهترین 

فواصل تزریق واکسن کرونا چه زمان هایی است. 400 نفری 
که وارد این فاز مطالعه می شوند باعث دستیابی ما به اطالعات 
فاز دوم واکسن کرونا می شوند یعنی بر اساس نتایج حاصل 
از تزریق واکسن به این 400 نفر، تصمیم خواهیم گرفت که 
بهترین دوز چیست و مناسب ترین فاصله تزریق، چه زمانی 
است؛ پس از آن، بر اساس دوز و فاصله زمانی به دست آمده 
از تزریق واکسن کرونا به آن 400 نفر، واکسن را به بقیه افراد 

)20 هزار نفر( تزریق می کنیم.«
انتظار داریم که  به گزارش تسنیم، حسینی تصریح کرد: »ما 
در نیمه اسفندماه امسال، فاز یک را نهایی شده اعالم کنیم؛ در 
اردیبهشت سال بعد نمونه گیری فاز دو مطالعه کارآزمایی بالینی 
واکسن کرونا را انجام دهیم؛ در اواخر اردیبهشت ماه بتوانیم تواتر 
تزریق واکسن را نهایی کنیم و پس از آن تزریق واکسن کرونا به 
جمعیت بزرگ 20 هزار نفری را با سرعت بیشتری در حدود 

10 شهرستان انجام دهیم.«

مدیر کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

فاز۲و۳واکسنایرانیکروناادغاممیشود
تزریق واکسن به ۲۰ هزار داوطلب در ۱۰ شهر


