
تست واکسن ایرانی کرونا روی 500 داوطلب در مرحله دوم بالینی خبـر

آخرین جزئیات از تولید واکسن مشترک ایران و کوبا
مجری کارآزمایی و تست بالینی واکسن کرونای 
ایرانی گفت: »فاز یک کارآزمایی بالینی واکسن 
کووایران تا آخر ماه جاری به اتمام می رسد. در 
مرحله دو فاز یک، این واکسن روی ۱۴ نفر دیگر 
تست می شود و در فاز ۲ بالینی نیز روی ۵۰۰ نفر 

تست خواهد شد.«
به گزارش سپید، محمدرضا صالحی در گفت وگو 
با فارس اظهار داشت: »واکسن کووایران واکسنی با 
پلتفرم شناخته شده در دنیا و از نوع ویروس کشته 
شده است و چندین کشور دنیا در حال حاضر از 
این پلتفرم استفاده می کنند و در کشور نیز با تالش  
محققان این واکسن تولید و کارآزمایی بالینی آن 

آغاز شده است.«
وی با بیان اینکه این واکسن در میانه راه فاز یک 
بالینی قرار دارد، اظهار داشت: »فاز یک کارآزمایی 
بالینی واکسن کووایران تا آخرماه جاری به اتمام 

می رسد. در مرحله دو فاز یک این واکسن روی ۱۴ 
نفر دیگر تست می شود و در فاز ۲ بالینی نیز روی 
۵۰۰ نفر تست خواهد شد.« وی افزود: »کارآزمایی 
واکسن کرونای شرکت رازی نیز ظرف هفته آینده 

وارد کارآزمایی بالینی می شود، این واکسن از نوع 
نوترکیب است که برخی از کشورهای دیگر دنیا نیز 

درحال ساخت این نوع واکسن هستند.«
مجری کارآزمایی و تست بالینی واکسن کرونای 

ایرانی با بیان اینکه انستیتو پاستور نیز درحال تولید 
مشترک واکسن نوترکیب دیگری با همکاری کشور 
کوبا است، گفت: »مقرر شد خط تولید این واکسن 
در ایران راه اندازی شود و از فاز سه آزمایشات بالینی 
ایران نیز به این روند بپیوندد. درحال حاضر این 
واکسن فاز یک را با موفقیت پشت سر گذاشته و 

وارد فاز دو بالینی شده است.«
صالحی در پاسخ به این پرسش که کدام کشورها 
 »Inactivated« درحال تالش برای تولید واکسن
هستند اظهار داشت: »کشور چین ساخت این واکسن 
را آغاز کرده است و کشورهایی مثل امارات، آرژانتین، 
برزیل و برخی کشورهای اروپایی این واکسن را 
خریده اند و درحال استفاده هستند یا وارد نوبت 
خرید شده اند، از سویی شرکتی هندی نیز واکسن 
»Inactivated« را تولید کرده است و قرار است 

واکسیناسیون کشور هند با این واکسن انجام شود.«

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۵هزار و ۹۴۵ بیمار جدید 
مبتال به کووید ۱۹ در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز شنبه تا یک شنبه 
۵ بهمن ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و 
۹۴۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۴۳۷ 
نفر از آن ها بستری شدند.« به گفته وی، مجموع بیماران کووید۱۹ 

در کشور به یک میلیون و ۳۷۲ هزار و ۹۷۷ نفر رسید.
الری افزود: »متاسفانه ۸۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۷ هزار و ۳۸۳ نفر رسید.«

به گفته وی، خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۱۶۴ هزار و ۷۹۴ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »۴۰۹۰ نفر از بیماران مبتال 

به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت 
مراقبت قرار دارند.« وی ادامه داد: »تا کنون ۸ میلیون و ۹۰۵ هزار 

و ۹۳ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.«
الری همچنین گفت: »بر اساس آخرین تحلیل ها، ۱۸ شهرستان 
کشور در وضعیت نارنجی، ۱۵۴ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۷۶ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.«
الری گفت: »کم ترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در اماکن 
عمومی در دفاتر پیشخوان دولت گزارش شده است و لزوم رعایت 
توصیه های بهداشتی در این دفاتر به عنوان یکی از محل های پر 
رفت و آمد از اهمیت ویژه برخوردار است. بنابراین توصیه می کنیم 
مدیران این دفاتر به منظور کاستن از بار مراجعه همزمان، نسبت به 
ایجاد ساز و کار نوبت دهی تلفنی و اینترنتی ارائه خدمات اقدام کنند.«

وی افزود: »پرسنل دفاتر مذکور رعایت بهداشت دست ها و استفاده 
از ماسک را در اولویت قرار دهند و از هرگونه ارائه خدمت به 
افراد فاقد ماسک به طور جدی خودداری کنند. ضروری است به 
گندزدایی مرتب سطوح و همچنین در اختیار گذاشتن مواد ضد 
عفونی کننده برای مراجعان اقدام گردد و نسبت به رعایت اصول 
فاصله گذاری فیزیکی به میزان ۱.۵ تا ۲ متر و پیش بینی ساز و کار 

تهویه مناسب هوا اقدام الزم صورت گیرد.«
اصول  از  تخلف  هرگونه  می توانند  »مردم  کرد:  تاکید  الری 
یاد شده را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ یا پاسخ به سواالت 
پیش بینی شده پس از اسکن QR کد دفتر متخلف با استفاده 
از دوبین تلفن همراه خود جهت انجام پیگیری بعدی توسط 

همکاران ما، اعالم کنند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۸۹ فوتی و ۵۹۴۵ ابتالی جدید کرونا در کشور

جمعی از داروسازان ایران درپیامی خطاب به دبیر کل سازمان ملل 
به عنوان متولی صلح جهانی و امنیت بین المللی که در مقابل سالمت 
همه انسان ها مسئول است، خواستار اقدامات الزم در این دوران 
کرونایی جهت رفع مشکالت بانکی که بر تحریم های دارویی و 

لوازم پزشکی اثر گذاشته، شدند.
به گزارش سپید، متن پیام به شرح ذیل است:

بنام خدا
عالیجناب آنتونیو گوترش

دبیر کل محترم سازمان ملل متحد
باسالم 

چنانچه مستحضرید جمهوری اسالمی ایران از سال ۲۰۱۸ و در 
دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور شکست 
خورده ایاالت متحده، مورد تحریم های این کشور قرار گرفته 
و تحریم های مزبور در حوزه دارو که ارتباط مستقیم با سالمت 
جامعه دارد تاثیرات منفی و مخرب و نامطلوب بر جای گذاشته 
و به خاطر تحریم های مزبور، بسیاری از کشورها در ارسال مواد 
اولیه دارویی و داروهای ساخته شده با مشکالت بانکی و غیر 
بانکی روبرو هستند اگر چه تحریم کنندگان مدعیند تحریم شامل 

دارو نمی شود ولیکن سیستم های بانکی طوری عمل می کنند که 
دارو در مدار تحریم قرار می گیرد.

بدینوسیله جمعی از داروسازان ایران به منظور مسائل انسانی از آن 
مقام محترم به عنوان متولی صلح جهانی و امنیت بین المللی که در 
مقابل سالمت همه انسان ها مسئول می باشید تقاضامند است در 
این دوران کرونایی اقدام الزم جهت رفع مشکالت بانکی که بر 
تحریم های دارویی و لوازم پزشکی اثر می گذارد مبذول فرمایید.

In the name of God
Your Excellency,
Mr. António Guterres
The Honorable Secretary General of the United Nations,
Islamic Republic of Iran has been under sanctions 
of the united states especially since ۲۰۱۸ during the 
presidency of "Donald Trump", the former president 
of the united states. These medicine-related sanctions 
have a direct relationship with society's health and leave 
negative, destructive, and undesirable consequences. As 

a result of these sanctions, most countries encountered 
numerous banking & non-banking problems, 
importing pharmaceutical raw materials as well as 
produced medicines. 
Although those who impose economic sanctions 
claim that medicines are exempted from sanctions, 
prohibitions on Iran's banking systems impact financial 
transactions relevant to medicines and so, in effect, 
medicines are targeted by sanctions as well.
We, as a group of Iranian pharmacists, would appreciate 
it if your excellency who are the upholder of peace and 
security in the work, and responsible for the health and 
well-being of all human beings would take necessary 
actions in order to lift sanctions on Iran's banking 
transactions related to pharmaceutical products.
Yours sincerely,
List of ۲۵۳ Iranian pharmaceutical activists and veterans 
in enclosed pages 

پیام2۵3 تن از فعاالن داروسازی کشور به دبیرکل سازمان ملل

شماره ۱۸۵۵ ۶5 بهمن ۱۳۹۹


