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سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داد خبـر

افزایش فاصله تزریق دو دوز واکسن کرونا »اسپوتنیک وی« روسی
سخنگوی سازمان غذا و دارو از افزایش فاصله تزریق 
بین دو دوز واکسن »اسپوتنیک وی« روسی خبر داد.
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور روز در حساب 
توییتر خود در این رابطه نوشت: »فاصله بین دو دوز 
واکسن »اسپوتنیک وی« در برنامه واکسیناسیون ایران 
بر اساس مستندات اعالمی مؤسسه سازنده و شواهد 
موجود از واکسن های با فناوری مشابه و داده های 

اولیه از ۲1 روز به ۲8 روز افزایش یافت.«
جهانپور ادامه داد: »اوایل فوریه موسسه تحقیقات 
ملی اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی گامالیا روسیه و 
متعاقب آن دکتر الکساندر گینتسبورگ، مدیر مرکز 
تحقیقات گامالیا در وزارت بهداشت روسیه که این 
واکسن را تولید کرده است، اعالم کرد که مطابق 
شواهد موجود، فاصله بین تجویز دوز اول و دوم 
دوز واکسن Sputnik V علیه ویروس کرونا ممکن 

است حتی تا دو ماه باشد.«
وی ادامه داد: »دکتر گینتسبورگ این یافته را در کنفرانس 
خبری روز پنجم فوریه در مسکو نیز اعالم عمومی کرد 

و اظهار داشت که طبق کتابچه راهنما، این فاصله باید 
سه هفته باشد با این حال، بر اساس داده های تحقیق 
و بررسی، اگر این فاصله حتی به دو ماه افزایش یابد، 

از نظر اثربخشی کلی واکسن، مهم نخواهد بود.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو در این رشته توییت 
نوشت: »همزمان انتشار یافته های پژوهشی در مورد 
واکسن آسترزنکا آکسفورد با فناوری نسبتا مشابه، 
حاکی ست در میان شرکت کننده هایی که دو دوز 

استاندارد دریافت کرده اند، میزان اثربخشی بعد از 
دوز دوم در افرادی که فاصله یادآور بیشتری دارند 
بیشتر از افراد با فاصله کوتاه است. با این تفاوت 
که در هر دو دوز واکسن آسترزنکا وکتور یکسان 
آدنوویروس شمپانزه بوده، اما واکسن اسپوتنیک در 
دو دوز خود از دو تیپ آدنو ویروس انسانی متفاوت 
استفاده کرده است، بنابراین بر اساس داده های موجود 
و ارزیابی پاسخ اولیه برخی گیرندگان واکسن در ایران 
و اطالعات تکمیلی موسسه سازنده، با تصمیم کمیته 
واکسن و ابالغ مرکز مدیریت بیماری های واگیر، 
تاکتیک واکسیناسیون با واکسن »اسپوتنیک وی« در 
ایران در ویرایش اولیه، فاصله ۲8 روز بین دو دوز 
واکسن مذکور را پیشنهاد کرده و این موضوع ابالغ 
و برای همه دریافت کنندگان این واکسن اجرایی 

شده است.«
واکسن  با  کرونا  واکسیناسیون  ایرنا،  گزارش  به 
»اسپوتنیک وی« روسی از روز ۲1 بهمن 1399 در 

کشور آغاز شده است. 

واکسیناسیون کرونای کارکنان سازمان بهشت زهرا )س( که 
یکسال با تالش بی وقفه در نبرد با کرونا در کنار کادر بهداشت 
و درمان کشور قرار داشتند روز چهارشنبه بر اساس اولیت بندی 
ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت با حضور محمد 
رضا سلمانی رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران و سعید خال 
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( و پرسنل سازمان بهشت 

زهرا)س( در مجتمع عروجیان آغاز شد.
به گزارش سپید، سعید خال در مراسم آغاز واکسیناسیون کارکنان 
سازمان بهشت زهرا)س( با اولویت پرسنل سالن های تطهیر گفت: 
»سازمان بهشت زهرا)س( یکسال پر درد و رنجی را در بحران 
کرونا سپری کرد و الزم است به جهت تخصیص واکسن کرونا 
به پرسنلی که یکسال در خط اول نبرد با کرونا قرار داشتند، از 

دکتر نمکی وزیر بهداشت تقدیر و تشکر کنم.«
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( در ادامه گزارش کوتاهی از 
یکسال تالش و مجاهدت خاموش سازمان بهشت زهرا)س( در 

بحران کرونا ارائه کرد و افزود: »امروز در تاریخ سازمان خدمات 
رسان بهشت زهرا)س( به ویژه در یکسال گذشته که با بحران بی 
سابقه و غیرقابل پیش بینی کرونا درگیر بوده ایم، روز بزرگی است.«
 سعید خال تصریح کرد: »برنامه واکسیناسیون گروه های در 
معرض خطر بیماری کرونا، با کادر درمان کشور آغاز شد و در 
ادامه و بر اساس اولویت بندی ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت 
بهداشت تزریق واکسن کارکنان سازمان بهشت زهرا)س( با توجه 
به اهمیت خدماتی که به شهروندان ارائه می کنند، توسط مرکز 

بهداشت جنوب تهران آغاز شد.«
محمد رضا سلمانی ندوشن رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران 
نیز در ادامه گفت: »در تمامی دنیا یکی از نگرانی های مسئوالن 
بهداشتی در بحران کرونا شیوع بیماری از آرامستان ها می باشد 
که به جرأت می توان گفت که این اتفاق در بهشت زهرا)س( نه 
تنها رخ نداد، بلکه یکی از نقاطی بود که باالترین سطح رعایت 

پروتکل ها را پیگیری می کرد.«

رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران با اشاره به کار بزرگی که 
بهشت زهرا)س( در بحران کرونا انجام داد و غربالگری منظم 
پرسنل خود را از همان روزهای اول آغاز کرد، تصریح کرد: 
با  »ارتباط خوب و موثر مدیریت سازمان بهشت زهرا)س( 
وزارت بهداشت موجب شد پرسنلی که به طور مستقیم در 
دارند،  قرار  اموات کرونایی  تدفین  مراحل تکفین، تغسیل و 
حداقل ابتال را داشته باشند و کنترل موازین بهداشتی برای این 

عزیزان به بهترین شکل ممکن انجام شد.«
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)س(، وی 
گفت: »تا کنون کارکنان مراقبت های ویژه که در بخش کرونا در 
بیمارستان ها فعالیت می کنند را واکسینه کرده ایم و با توجه به 
اهمیت موضوع و در خطر بودن پرسنل شریف و زحمتکش 
سازمان بهشت زهرا)س( که خدمتی ماندگار را از خود به جای 
گذاردند، بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت 

واکسیناسیون این عزیزان امروز آغاز می گردد.«

آغاز واکسیناسیون کرونا  برای کارکنان بهشت زهرا

برنامه جهانی کوواکس جزئیاتی از میزان دوزهای واکسن کووید-19 
که قرار است تا پایان ماه مه )اوائل خرداد ماه( در اختیار کشورهای 

مشارکت کننده قرار گیرد، منتشر کرده است. 
به گزارش سپید، برنامه جهانی کوواکس که تحت حمایت سازمان 
جهانی بهداشت است در نظر دارد طی سه ماه آینده ۲3۷ میلیون دوز 
واکسن آسترازنکا را در اختیار 14۲ کشور قرار دهد. این سازمان همچنین 
تالش دارد تا سرعت توزیع واکسن را افزایش دهد چرا که برنامه 
کوواکس تنها راهکار صحیح جهانی برای مقابله با همه گیری است.
این ابتکار که مورد حمایت گروه ائتالف واکسن )GAVI( نیز 
است به منظور تضمین دسترسی به واکسن در کشورهای کم درآمد 
و متوسط ایجاد شده و هدف آن در اختیار قرار دادن دو میلیارد دوز 

واکسن تا پایان سال جاری میالدی است. 

واکسیناسیون برای 9۲ کشور فقیر از جمله غنا که این هفته واکسیناسیون 
کروناویروس را پس از دریافت 6۰۰ هزار دوز واکسن آغاز کرده، 
رایگان خواهد بود. همچنین در برخی مناطق دیگر حداکثر قیمت هر 
دوز واکسن 3 دالر خواهد بود و این کشورها پیش از همه کادر درمان 
و افراد آسیب پذیر را در برابر بیماری کووید-19 واکسینه می کنند. 
ارقام جدید نشان می دهد سنگاپور که به عنوان یکی از کشورهای 
نسبتا موفق در دوران همه گیری ظاهر شده تا پایان ماه مه ۲44 هزار 

و 8۰۰ دوز واکسن دریافت خواهد کرد.
کره جنوبی نیز کشور دیگری با آمار نسبتا پایین مبتالیان و قربانی های 
کروناویروس دو میلیون و 1۰۲ هزار و 4۰۰ دوز دریافت می کند و 

۲11 هزار و ۲۰۰ دوز به نیوزلند اختصاص داده شده است.
همچنین کانادا یک میلیون و 6۲4 هزار و 8۰۰ دوز واکسن دریافت 

خواهد کرد و یک میلیون و ۷۰4 هزار دوز واکسن به کره شمالی 
اختصاص داده شده است و این درحالیست که مقامات این کشور 

شیوع بیماری را انکار کرده اند.
افغانستان هم قرار است دو میلیون و ۵8۰ هزار دوز دریافت کند 
در حالیکه 1۰ میلیون و 9۰8 هزار دوز برای بنگالدش، 9 میلیون و 
1۲۲ هزار و 4۰۰ دوز برای برزیل، پنج میلیون و 9۲8 هزار دوز برای 
جمهوری دموکراتیک کنگو، هفت میلیون و 6۲۰ هزار دوز برای 
اتیوپی و چهار میلیون و ۵84 دوز نیز برای فیلیپین تعیین شده است. 
به گزارش ایسنا به نقل از اسکای نیوز، اندونزی، مکزیک، نیجریه و 
پاکستان از دیگر کشورهای دریافت کننده واکسن کروناویروس در 
قالب برنامه جهانی کوواکس خواهند بود. به گفته کارشناسان کشورهای 

پرجمعیت تر دوزهای بیشتری از واکسن را دریافت می کنند. 

چه میزان واکسن کرونا در قالب برنامه جهانی کوواکس توزیع می شود؟ 


