
3
شماره 2239 12 تیر 1401

معاون درمان وزارت بهداشت:

50 میلیون دوز واکسن در کشور ذخیره داریم

ذخیره استراتژیک بیش از ۴0 میلیون دوز واکسن کرونا

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از ذخیره 50 میلیون دوز واکسن در 

کشور خبر داد.
برنامه  در  کریمی  سعید  سپید،  گزارش  به 
گفت وگوی ویژه خبری گفت: »در حال حاضر 
با وجود ایمنی در بیشتر کشورها شرایط کرونا 
مطلوب نبوده ولی در ایران شرایط مناسب است . 
افزایش  میزان  گذشته  هفته  یکشنبه  روز  در 
مراجعه به پنج هزار نفر رسیده که امروز این 
آمار کاهش پیدا کرده است و میزان بستری به 

350عدد در روز رسیده است.«
وی گفت: »به دلیل افزایش میزان مبتالیان در 
بیماری  کنترل  خاطر  به  همجوار  کشورهای 
همین  به  و  شده  بیشتر  تست ها  انجام  میزان 
دلیل تعداد موارد شناسایی افزایش یافته است 
شده  بیشتر  یکشنبه  روز  تا  بالطبع  آمارها  و 
به نظر نمی رسد  بود. در حال حاضر شرایط 

که نگران کننده باشد.«
دوز  میلیون   150 امروز  به  »تا  گفت:  کریمی 
میلیون یک دوز،  تزریق شده که ۶4  واکسن 
5۷ میلیون دو دوز و 2۸ میلیون نفر سه نوبت 
واکسن کرونا را تزریق کرده اند و امروز بهترین 

زمان برای تکمیل واکسیناسیون است.«
ایمنی  ماه  شش  گذشت  از  »بعد  افزود:  وی 
تجمعاتی  آینده  ماه های  در  پیدا می کند.  افت 
مانند بازگشت حجاح و بازگشایی مدارس و 
مراسم های مذهبی را شاهد خواهیم بود و باید 
واکسیناسیون  بیماری  کردن  فروکش  زمان  تا 

کرونا انجام شود.«
کریمی افزود: »در حال حاضر 50 میلیون دوز 
ذخیره واکسن در کشور داریم و از این بابت 

هیچ نگرانی نخواهیم داشت.«
در ادامه مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد 
این  از  »مردم  گفت:  نیز  کرونا  با  مقابله  ملی 
شرایط خسته شده و نکته مهم این است که 
کرونا از بین نرفته و نباید ساده انگاری شود. 
بیماری  به  مثبت  مبتالیان  میلیون  فرانسه یک 

کرونا داشته است.«
به  که  بوده  کسانی  بیماران  »اکثر  افزود:  وی 
کشورهای دیگر مسافرت رفته اند. ایران یکی 
از کشورهای خوب در خصوص بهداشت و 

درمان است.«
مردانی گفت: »در دنیا واکسیناسیون جان 20 
میلیون نفر را نجات داده است و یکی از راه های 

حفاظتی مهم همین تزریق واکسن است.«
وی افزود: »دارویی که دنیا بر روی آن حساب 
کرده ممکن است در برابر واریانت های جدید 
موثر نباشد. شاید داروی رمدسیوبر بر روی برخی 
از بیماران اثر بخش نباشد، اما جان بسیاری را 
نجات داده است. در حال حاضر آرامش حاکم 
در جامعه به دلیل انجام واکسیناسیون است.«

همچنین مسعود یونسیان عضو کمیته علمی ستاد 
ملی مقابله با کرونا نیز در ادامه گفت: »در هر 
گوشه ای از دنیا اگر انتقال بیماری داشته باشیم 
نباید داعیه پایان کرونا را بگوییم. زیرا گروه 
جدید در برخی از کشورها پیدا شده که یک 

ارتفاع یک پنجم را داشه  با  بیماری  قله دوم 
که این موضوع در ایران دور از ذهن نیست.«
وی افزود: »کمتر از یک چهارم جمعیت تنها یک 
نوبت واکسن را تزریق کرده اند. ما مراسم های 
مختلف و مسافرت ها را خواهیم داشت. ما هنوز 
نمی توانیم بگوییم که وارد پیک جدید شده اما 

باید گوش به زنگ باشیم.«
در ادامه آزادمنش، معاون فناور و تولید کننده 
واکسن نیز گفت: »سازمان غذا و دارو با شیوع 

بیماری کرونا اقدام به تولید واکسن های نسل 
جدید کرده است و ایران در زمینه تولید واکسن 

از سابقه دیرینه برخوردار است.«
وی افزود: »داروهای نسل جدید بیشتر برای 
ژن درمانی و درمان سرطان کاربرد دارد و این 
داروها در محیط آزمایشگاهی تولید می شود 
که قابل مقایسه با محیط صنعتی نخواهد بود. 
داروهای نسل جدید فرصتی برای درمان سرطان 

و ژن درمانی است.«باشگاه خبرنگاران جوان

عضو کمیته واکسیناسیون کرونا با اشاره به اینکه 
خط تولید واکسن های ایرانی کرونا متوقف 
شده است، گفت: »دلیلی وجود ندارد وقتی 
مصرف نداریم، تولید صورت گیرد؛ اما تولید 
کنندگان این توانایی را دارند تا به محض ثبت 
سفارش واکسن، مجددا تولید را از سر بگیرند.«
به گزارش سپید، مصطفی قانعی در گفت وگو 
با ایسنا، درباره آخرین اخبار از روند مطالعات 
»واکسن  گفت:  ایرانی  کرونای  واکسن  دو 
MRNA هنوز در مرحله اخذ مجوز برای ورود 
به مرحله بالینی است. واکسن آدنوویروسی 
نیز هنوز پرونده خود را به  انستیتو پاستور 

سازمان غذا و دارو تحویل نداده است.«
وی درباره میزان ذخیره واکسن کرونا در کشور 
و  است  مناسب  ذخیره  »میزان  داد:  توضیح 
بیش از 40 میلیون دوز واکسن کرونا ذخیره 
استراتژیک داریم. در صورتی که الزم باشد 
مجددا روند واکسیناسیون گسترده ای مشابه 
آنچه که در ماه های قبل رخ داد، انجام شود، 
ما ذخیره مناسبی داریم و از طرفی زیرساخت 
تولید هم به شرایط بسیار خوبی رسیده است 
و دیگر چالشی در این زمینه نخواهیم داشت.«

قانعی با اشاره به توقف خط تولید واکسن های 
وقتی  ندارد  وجود  »دلیلی  کرد:  بیان  ایرانی 
مصرف نداریم تولید صورت گیرد؛ اما تولید 
کنندگان این توانایی را دارند تا به محض ثبت 
سفارش واکسن، مجددا تولید را از سر بگیرند.«
انقضای  تاریخ  فرارسیدن  زمان  درباره  وی 
کرد:  اظهار  شده،  دپو  کرونای  واکسن های 
»مجموعه ای از واکسن های ایرانی و خارجی 
را داریم که طبق قانون هر واکسنی که تولید 
شود، تاریخ انقضا هم بر روی آن درج می شود 
و اگر از نظر تاریخ انقضا مشکلی داشته باشد، 
اجازه ترخیص آن از انبارها صادر نمی شود.«
عضو کمیته واکسیناسیون کرونا درباره پیش بینی 
خود از شرایط کرونا طی ماه های آتی نیز گفت: 
»تصور می کنم تا شهریورماه مشکلی نخواهیم 
داشت، اما احتمال دارد با آغاز فصل پاییز و 
روند  کرونا هم  آنفلوآنزا،  با شیوع  همزمان 

افزایشی داشته باشد.«
جدید  برنامه های  مورد  »در  افزود:  قانعی 
پیرامون واکسیناسیوِن دوزهای یادآور باید 
شواهد از کل دنیا جمع آوری شود تا نتایج 
سایر کشورها را از تزریق یادآور دوم مشاهده 

کنیم. عالوه بر آن نوع ویروس در گردش، 
تصمیم  در  و... همگی  آن  فراگیری  میزان 

گیری پیرامون تزریق دوزهای یادآور واکسن 
موثر است.«

کروان

قانعی، عضو کمیته واکسیناسیون کرونا اعالم کرد


