
 مریم شکرانی
کمبود واکسن آنفلوآنزا سال گذشته خبرساز شد. 
درست پیش از آغاز فصول سرد سال، بسیاری از 
گروه های آسیب پذیر و بیماران و برای تقویت 
ایمنی بدن خود ناچار به تزریق واکسن آنفلوآنزا 
ایران  در  کرونا  شیوع  سال های  در  اما  هستند 
و با وجود ضرورت مضاعفی که برای تزریق 
واکسن آنفلوآنزا به گروه های حساس و بیماران 
وجود داشت، واردات و تولید واکسن آنفلوآنزا با 
مشکل مواجه شد و صف بیماران در داروخانه ها 
و گالیه های آنها بارها خبرساز شد. این ماجرا 
سال گذشته به خوبی تمام نشد و با وجود آنکه 
پزشکان اعالم کردند زمان طالیی تزریق واکسن 
تا پیش از شروع آبان ماه است، بسیاری از بیماران 
تا نیمه پاییز و حتی بعد از آن سردرگم تامین 
واکسن مورد نیاز خود بودند. امسال هم سازمان 
غذا و دارو خبر می دهد که از حدود ۲.۵ میلیون 
دوز واکسن مورد نیاز تاکنون فقط ۲۰۰ هزار دوز 

واکسن وارد شده است.

گرفتاری های واکسیناسیون علیه 
آنفلوآنزا

با سرد شدن هوا تقاضا برای تزریق واکسن آنفلوآنزا 
زیاد می شود. واکسنی که اخیرا وزارت بهداشت 
خبر داد نمونه داخلی آن را تولید کرده تا خروج 
ارز برای خرید این نوع واکسن را کاهش دهد 
اما تولید واکسن داخلی آنفلوآنزا هم مانند تولید 
واکسن ایرانی کرونا گرفتاری ها و حواشی زیادی 

ایجاد کرد.
کمبود واکسن آنفلوآنزا در بازار سال گذشته موجب 

اعتراض بسیاری از بیماران شد. گروه های هدف 
این نوع واکسیناسیون سالمندان و بیماران دچار 
نقص سیستم ایمنی، معلوالن و مادران باردار در 
سه ماهه سوم بارداری هستند که بنا به توصیه 
پزشکان باید واکسن مورد نیاز خود را تا پیش از 
آبان دریافت می کردند اما کمبود این نوع واکسن 
در بازار سال گذشته تا نیمه پاییز و حتی پایان 
آن ادامه داشت و موجب اعتراض بیماران شد.

در آن زمان و درست در نیمه آبان سال گذشته 
وزارت بهداشت اعالم کرد که از یک میلیون و 
۴۰۰ هزار ُدز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور شده 
و ۵۳ هزار ُدز واکسن آنفوالنزای داخلی تولید 
به  بازار  نیاز  بود که  این در حالی  شده است. 
این نوع واکسن حداقل حدود ۲.۵ میلیون دوز 

واکسن آنفلوآنزا بود.
حاال گویا قرار است که ماجرای بازار واکسن 

آنفلوآنزا دوباره تکرار شود.

جزییات واردات واکسن آنفلوآنزا
در همین زمینه حسین شمالی، معاون برنامه ریزی 
اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو جزئیات ورود و توزیع واکسن آنفلوآنزا 

برای سال جاری را تشریح کرد.
او در گفت وگو با ایسنا، درباره جزئیات تامین 
واکسن آنفلوآنزا، گفت: »به طور معمول مصرف 
ساالنه کشور دو تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار واکسن 
آنفلوآنزا در نظر گرفته می شود. امسال نیز از ۲.۵ 
میلیون، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار واکسن 
خارجی و وارداتی است و حدود یک میلیون 
نیز قرار است از محل تولید  آنفلوآنزا  واکسن 

داخلی تامین شود.« 
شمالی با بیان اینکه بخشی از واکسن های آنفلوآنزای 
خارجی به کشور وارد شده است، افزود: »از  یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار واکسن خارجی، ۲۰۰ هزار 
دوز آن وارد و شناسه گذاری هم برایشان انجام 
شده و آماده هستند تا در شهریور ماه با هماهنگی 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت توزیع شود و 
تعدادی از واکسن ها به معاونت بهداشت تحویل 
داده می شود و مابقی هم در داروخانه ها توزیع 

می شود.« 
شمالی ادامه داد: »بنابراین در حال حاضر ۲۰۰ 
هزار واکسن آنفلوآنزا وارد شده، ۵۰۰ هزار واکسن 
نیز در گمرک است و در حال ورود است و ۸۰۰ 
هزار واکسن آنفلوآنزا نیز ثبت سفارش شده است 
که تا شهریور ماه وارد می شود و مجموعا یک 

میلیون و ۵۰۰ هزار واکسن می شود.« 
او با بیان اینکه توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانه ها 
بعد از اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت 
انجام می شود، گفت: »معموال هر سال حداکثر 
تا نیمه شهریور واکسن آنفلوآنزا در داروخانه ها 
توزیع می شود. بنابراین اوایل شهریور و بعد از 
اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت، به تدریج 

توزیع می شود.« 
شمالی با بیان اینکه واکسن های آنفلوآنزایی که 
وارد شده است، هم چهار ظرفیتی و هم سه 
ظرفیتی است، در عین حال درباره قیمت گذاری 
این واکسن ها، گفت: »برای قیمت گذاری باید در 
کمیسیون قیمت گذاری مطرح شود. باتوجه به اینکه 
ارز واکسن آنفلوآنزا نیمایی است، درصد و روش 
محاسبه تعرفه گمرک تغییر کرده و مالیات بر ارزش  

هم اضافه شده است، باید دید در کمیسیون قیمت 
چقدر قیمت می خورد. البته سال قبل هم واکسن 
آنفلوآنزا با ارز نیمایی وارد شده بود، اما در سال 
گذشته عوارض گمرکی با ارز دولتی محاسبه 
می شد، اما امسال با ارز نیمایی محاسبه می شود 
و مالیات بر ارزش افزوده هم ممکن است اضافه 
شود. بنابراین باید در کمیسیون قیمت گذاری قیمت 

واکسن آنفلوآنزا مشخص شود.«
شمالی درباره زمان تحویل واکسن آنفلوآنزای 
تولید داخلی نیز گفت: »واکسن آنفلوآنزای تولید 
داخلی هم تا شهریور ماه تحویل داده می شود 
که بخشی از آن را وزارت بهداشت خریداری 
می کند و مابقی هم در داروخانه ها توزیع می شود.«  
پیش بینی ما این است که تا پایان شهریور و مهر ماه 
تمام واکسن ها تحویل داده شده باشند. توزیع آن 
را هم تا پایان مهر ماه به تدریج انجام می شود.« 
معاون برنامه ریزی اداره کل دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و دارو با بیان اینکه بهترین زمان 
واکسیناسیون علیه آنفلوآنزا شهریور تا پایان مهر 
است، گفت که واکسن آنفلوآنزای تولید داخلی 

هم جداگانه قیمت گذاری می شود.
حاال در شرایطی مرداد ماه یک هفته دیگر تمام 
می شود و شهریور آغاز می شود که هنوز بخش 
بزرگی از واکسن آنفلوآنزای مورد نیاز بازار تامین 

نشده است. 
بر اساس توصیه پزشکان از ابتدای شهریور باید 
تزریق واکسن ها شروع شود اما تاکنون فقط ۲۰۰ 
هزار دوز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور شده که 
کمتر از یک دهم نیاز بازار است و تکلیف تولید 

داخلی این واکسن ها هم روشن نیست.

 کمبود دوباره واکسن آنفلوآنزا
بنابر اعالم سازمان غذا و دارو، از نیاز ۲.۵ میلیون دوز واکسن بازار، فقط

 حدود ۲۰۰ هزار واکسن ترخیص شده است
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