
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران تشریح کرد خبـر

وضعیت تزریق دوز بوستر و حذف محدودیت سنی
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه سعی ما 
این است که تا اواسط یا اواخر آبان ماه برای کل جمعیت تحت 
پوشش دانشگاه، واکسیناسیون  را کامل کنیم، در عین حال مراکز 
۲۴ ساعته واکسیناسیون تحت پوشش این دانشگاه را اعالم کرد.
به گزارش سپید، بابک عشرتی در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت 
واکسیناسیون علیه کرونا در مراکز دانشگاه علوم پزشکی ایران و 
همچنین مراکز واکسیناسیون ۲۴ ساعته این دانشگاه گفت: »اکنون 
در دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۶ مرکز واکسیناسیون وجود دارد 
که به صورت دو شیفته از هشت صبح تا هشت شب فعال هستند.«
وی افزود: »در عین حال عالوه بر این، یک مرکز ۲۴ ساعته هم 
داریم. همچنین قرار است در تهران یک مرکز خودرویی دیگر 
هم اضافه کنیم. بر این اساس دو مرکز خودرویی است که یکی 
از این مراکز خودرویی که در استادیوم آزادی واقع است، ۲۴ 
مرکز  در  واقع  که  دیگرمان  مرکز خودرویی  و  می شود  ساعته 
دژبانی ارتش است تا ۱۲ شب فعال خواهد شد. در عین حال 
یک مرکز ثابت ۲۴ ساعته که مرکز سوله کردستان است هم داریم. 
یک مرکز ثابت دیگر هم داریم که سوله سازمان برنامه جنوبی 
است و آن هم تا ۱۲ شب فعال خواهد شد. در عین حال یک 

مرکز دیگر را هم باید ۲۴ ساعته کنیم که بعداً اعالم می کنیم.«
عشرتی درباره وضعیت تامین واکسن کرونا و تزریق آن گفت: 
»در حال حاضر شرایط تأمین واکسن بسیار خوب است. به طوری 
که ذخیره خوبی داریم و اگر با همین روند پیش رویم بین هشت 
تا ۱۰ روز دیگر واکسن داریم. در عین حال در نظر داریم که 

تعداد تزریق روزانه مان را به ۱۰۰ هزار دوز در روز برسانیم.«
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: »سعی ما این 
است که تا اواسط یا اواخر آبان ماه برای کل جمعیت تحت 
کنیم. در حال حاضر  را کامل  دانشگاه، واکسیناسیون   پوشش 
چهار میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت باالی ۱۸ سال دانشگاه 
به  با توجه  باید واکسینه شوند.  ایران است که  علوم پزشکی 
این جمعیت هشت میلیون و ۶۰۰ هزار دوز واکسن باید تزریق 
کنیم. از این میزان، تا روز دوشنبه بیش از دو میلیون و ۳۰۰ 
دوز تزریق شده است که شامل یک دوز و دو دوز است و ۵ 
میلیون و ۳۰۰ هزار دوز دیگر باقی مانده است که اگر به همین 

ترتیب پیش رویم، کار را در آبان ماه تمام می کنیم.«
عشرتی درباره برداشتن محدودیت سنی تزریق واکسن در تهران 
و برای دانشگاه های علوم پزشکی واقع در تهران گفت: »ما از این 
حالت استقبال می کنیم. منتها مقداری مراکزمان شلوغ می شود. 
در حال حاضر رسمًا نمی توانیم محدودیت سنی را برداریم و 
باید وزارت بهداشت تصمیم بگیرد در عین حال مردم هم عجله 
آینده تدریجا تمام گروه های سنی را  نکنند، ظرف چند وقت 
اعالم می کنند و همه می تواند سر وقت خود مراجعه کرده و 
بدون دغدغه واکسن را دریافت کنند. نیازی به عجله یا نگرانی 
همه  برسد،  دستمان  به  واکسن  ترتیب  همین  به  اگر  و  نیست 

جمعیت را واکسینه می کنیم.«
»هنوز  گفت:  درمان  کادر  برای  بوستر  دوز  تزریق  درباره  وی 
وزارت بهداشت دوز بوستر را برای هیچ گروهی مصوب نکرده 

دارد.  را  پیچیدگی های خاص خودش  بوستر  دوز  البته  است. 
داده و  انجام  را  بوستر  تزریق دوز  از کشورها  بسیاری  قاعدتا 
نتیجه خوبی داده است. حال اینکه می گویم تزریق دوز بوستر 
در ایران پیچیدگی هایی دارد به این دلیل است که به عنوان مثال 
کادر درمان ما پنج مدل واکسن دریافت کردند. حال باید بررسی 
شود که دوز بوستر از چه نوعی تزریق شود و نیاز به شواهد 

علمی دارد و بررسی بیشتری دارد.«
وی گفت: »ترجیحًا بهتر است مردم برای واکسیناسیون شان در 
ما  مراکز  آنجا  در  که  کنند  ثبت نام   Salamat.gov.ir سامانه 
مشخص است و می توانند انتخاب کنند. در عین حال آدرس 
مراکز بر روی برخی نقشه خوان های موبایلی هم وجود دارد و 
روی سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران هم وجود دارد. با این 

حال اگر از قبل در سامانه ثبت نام کنند بهتر است.«

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، از روز دوشنبه تا 
سه شنبه ۲۲هزار و ۳۲۹ ابتالی جدید کرونا در کشور شناسایی 
شدند و همچنین در همین بازه زمانی متاسفانه ۴۰۸ تن از بیماران 

جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایسنا، بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، از 
روز دوشنبه تا سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۲۲ هزار و ۳۲۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشور شناسایی شد که ۳ هزار و ۴۳۶ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۳۴۰ هزار و 

۶۵۶ نفر رسید.
متاسفانه ۴۰۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 

جان باختگان این بیماری به ۱۱۵ هزار و ۱۶۷ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون ۴ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۲۷ نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۷ هزار و ۱۲۳ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در  بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۳۰ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۶۴۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۱۶۸ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲۰۹ شهر در 
وضعیت نارنجی و ۷۱ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

تا کنون ۲۵ میلیون و ۹۳ هزار و ۷۸۴ نفر دوز اول واکسن کرونا و 
۱۲ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۷۶۷ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند 
و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۳۷ میلیون و ۸۶۶ 

هزار و ۵۵۱ دوز رسید.
از روز دوشنبه تا سه شنبه یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۲۰۳ دوز 

واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
salamat. افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه

gov.ir ثبت نام کنند.

۴۰۸  فوتی جدید کرونا  در کشور
شمار جانباختگان از ۱۱۵ هزار تن گذشت

3 شماره ۲۰۳۱ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰


