
آخرین خبرها از تزریق واکسن کرونا به بزرگساالن طیف اوتیسم
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران توضیحاتی درباره نحوه واکسیناسیون کرونای افراد طیف 

اوتیسم ارائه کرد.
به گزارش سپید، سعیده صالح غفاری در گفت وگو با 
ایسنا درباره واکسیناسیون کرونا در افراد طیف اوتیسم 
گفت: »طیف اختالل اوتیسم در سرفصل بیماری های 
خاص قرار گرفتند و به همین دلیل با آغاز واکسیناسیون 
بیماران خاص، روند تزریق واکسن برای بزرگساالن 
طیف اوتیسم هم آغاز شد.« وی افزود: »این واکسیناسیون توسط معاون درمان دانشگاه های 
علوم پزشکی در سراسر کشور در حال اجرایی شدن است و این روند در افراد طیف اوتیسم 

باالتر از ۱۸ سال انجام شده است. تاکنون در تهران حدود ۲۰۰ نفر از این افراد واکسن نوبت 
اول و تعدادی نیز نوبت دوم را هم دریافت کردند.«

صالح غفاری تاکید کرد: »تالش می کنیم در شهرستان ها هم کارشناسان دقت بیشتری بر این 
موضوع بگذارند تا روند واکسیناسیون تسریع شود زیرا یک فرد طیف اوتیسم مانند یک 
فرد عادی نمی تواند از خود مراقبت کند و درصد ریسک ابتالی فرد طیف اوتیسم چندبرابر 

بیش از یک فرد عادی است .«
وی با اشاره به اینکه سیستم ثبت اطالعات سامانه اوتیسم از سال قبل در حال رسمی شدن 
است، اظهار کرد: »از حدود ۲۰۰۰ مبتالی به اوتیسم که در تهران شناسایی شدند و در سامانه 
ما ثبت شدند؛ نزدیک به ۳۰۰ نفر باالی ۱۸ سال هستند که واجد شرایط دریافت واکسن 
هستند. البته برخی هم به دالیل شخصی تمایلی به دریافت واکسن نداشتند. از بیمارستان 

آتیه که در فرآیند تزریق واکسن کرونا تمام تالش خود را به کار بستند ممنون هستیم.«

خبـر

چالش های کشور برای تولید فاکتور ۸ و ۹ مشتق از پالسما

محققان یکی از شرکت های دانش بنیان دارویی 
اقدام به تولید فاکتور ۸ و ۹ مشتق از پالسما برای 
درمان بیماران مبتال به هموفیلی کردند، ولی آنها 
اعتقاد دارند بنا به دالیلی این داروها در کشور 
با قیمت باالیی تولید می شود؛ از این رو درمان 
بیماران مبتال به این بیماری نیز پرهزینه شده است.
به گزارش سپید، رضا سید حسینی، معاون اجرایی 
یکی از شرکت های فعال در حوزه تولید دارو در 
گفت وگو با ایسنا، تولید فاکتورهای ۸ و ۹ را از 
محصوالت دانش بنیان این شرکت نام برد و گفت: 
»پروتکل درمانی برای بیماران مبتال به هموفیلی 
در هر کشور متفاوت است. کشورهای پیشرفته 
مانند امریکا، انگلستان و فرانسه پروتکل درمانی 
»پیشگیری« برای بیماران مبتال به هموفیلی را برای 
خود تعریف کرده اند. در این پروتکل درمانی، 
بیماران مبتال بر اساس تجویز پزشک به صورت 
روزانه و هفتگی فاکتور ۸ را دریافت می کنند.«

وی با تاکید بر اینکه این رویکرد موجب می شود 
بیماران هموفیلی همانند افراد عادی یک زندگی 
عادی داشته باشند، ادامه داد: »از این رو بیماران 
مبتال به هموفیلی در این کشورها همانند سایر 
مردم به مدرسه می روند، با هم سن های خود 
بازی می کنند و هیچ محدودیتی برای یک زندگی 

نرمال برای آنها وجود ندارد.«
حسینی اظهار کرد: »از آنجایی که تولید فاکتور 
۸ و ۹ بر اساس پالسما است، برای تولید آن 

نیاز به پاالیشگاه خود است و در کشورهایی 
مانند ایران که چنین پاالیشگاه هایی وجود ندارد، 
تولید این داروها گران خواهد شد؛ از این رو 
پروتکل درمانی دیگری برای بیماران مبتال به 

هموفیلی تعریف می شود.«
مدیر اجرایی این شرکت دانش بنیان خاطر نشان 
کرد: »به این معنا که در کشور برای بیماران مبتال 
تجویز   ۹ و   ۸ فاکتورهای  زمانی  هموفیلی  به 
می شود که فرد مبتال با مشکالتی چون خونریزی 

مواجه شده باشد.«
وی در این باره توضیح داد: »بر اساس پروتکل 

درمان کشور، روش درمان این بیماران در گام 
نخست »توصیه ای« است، به این معنا که از بیماران 
درخواست می شود که دچار آسیب نشوند. این 
روش درمانی محدودیت های بسیاری را برای 
بیماران ایجاد می کند و در گام دوم در صورتی که 
فرد دچار مشکالت و عوارض ناشی از این بیماری 

شود، فرد بیمار وارد فاز درمانی خواهد شد.«
حسینی تاکید کرد: »اشکال واضحی که در این 
روش وجود دارد، این است که این بیماران تنها 
مورد درمان قرار می گیرند و رویکرد پیشگیرانه 
برای این بیماری وجود ندارد. این رویکرد درمانی، 

موجب ناتوانی در فرد بیمار می شود.«
به گفته وی مفصل این بیماران دچار خونریزی های 
مکرر می شود و این خونریزی های چندین باره، 
موجب بروز خشکی در مفصل خواهد شد که 

در این صورت نیاز به تعویض مفصل است.
حسینی اضافه کرد: »شاید در ظاهر هزینه ها در 
رویکرد »درمانی« کمتر باشد، ولی اگر طرحی 
برای پیشگیری در بروز »عوارض این بیماری« 
داشته باشیم، هزینه های درمانی این دسته از بیماران 
کاهش خواهد یافت، ضمن آنکه در این صورت 
مبتالیان به هموفیلی در کنار سایر افراد زندگی 

عادی خواهند داشت.«
مدیر اجرایی این شرکت دانش بنیان ادامه داد: 
»ولی در حال حاضر به دلیل کمبود این داروها 
چاره ای جز اینکه با این پروتکل درمانی ادامه 

دهیم، نداریم.«
وی با اشاره به تولید فاکتور ۸ نوترکیب از سوی 
یکی از شرکت های دانش بنیان در کشور گفت: 
»این دارو با حجم محدود تولید می شود و نیاز 
همه بیماران هموفیلی را تامین نمی کند، ضمن 
آنکه تولید این دارو وارد فازهای سختی شده 
است و این بیم وجود دارد که همین موضوع 
مشکالت  دچار  هموفیلی  بیماران  شود  باعث 
ناشی از عدم دسترسی به این دارو شوند که در 
این صورت باید نیاز دارویی خود را از بازار 

آزاد تهیه کنند.«

دالیل درمان پرهزینه هموفیلی ها در ایران

سازمان غذا و دارو اعالم کرد هیچ شرکت خصوصی متقاضی 
واردات واکسن بابت اخذ مجوز سازمان غذا و دارو مشروط 

به تکمیل بودن مدارک معطل نمی ماند.
به گزارش سپید، شرکت های متقاضی واردات واکسن کرونا 
در صورت ارائه مستندات قانونی و تائید شده توسط نهادهای 
ذی ربط در خصوص اصالت واکسن نه تنها معطل صدور مجوز 
سازمان غذا و دارو نمی مانند؛ بلکه در کوتاه ترین زمان این 
سازمان نسبت به بررسی و صدور مجوزهای الزم اقدام می کند.
واکسن  تامین  دنیا  سراسر  در  تاکنون  می شود  متذکر  البته 
صرفًا تحت نظارت مستقیم دولت ها در حال انجام بوده و 
در خرید  موفقیت  بخش خصوصی  بر  مبنی  هیچ گزارشی 

واکسن دریافت نشده است. بدیهی است سازمان غذا و دارو 
این  اصالت  و  کیفیت  که  اسنادی  ارائه حداقل  در صورت 
توسط  آنها  واردات  و  خرید  از  نماید  تائید  را  واکسن ها 
 بخش خصوصی همچون سابق استقبال و حمایت می کند. 
البته آنچه حساسیت موضوع را مضاعف نموده است اعالم 
سازمان جهانی بهداشت به سازمان های مسئول پیرامون وجود 
دقت  که  است  در جهان  کرونا  تقلبی  واکسن  میلیون   ۲۰۰

بیشتری را طلب می کند.
بنابر اعالم وبدا، الزم به ذکر است که تاکنون ۴۹ درخواست 
واردات واکسن توسط شرکت  های خصوصی به این سازمان 
ارائه حداقل اسنادی که  با  از آنها  ارسال شده که ۳۵ مورد 

اداره کل  از  نامه  ارائه کرده اند، معرفی  شرکت های متقاضی 
داروی سازمان غذا و دارو دریافت کرده اند.

شرکت های خصوصی وارد کننده واکسن معطل صدور مجوز نمی مانند
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