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وزیر بهداشت خبر داد

وزیر بهداشت از آغاز واکسیناسیون علیه کرونا 
به صورت  اول  مرحله  در  و  ایرانی  واکسن  با 
داوطلبانه )به دلیل رعایت برخی پروتکل ها(، از 

هفته آینده خبر داد.
به گزارش سپید، سعید نمکی در ستاد کرونای 
استان گیالن گفت: »از ستاد استانی مدیریت کرونا 
در گیالن تشکر می کنم. از استاندار دلسوز، پیگیر 
و صبور که از اولین روزهای مدیریت یکی از 
این  تاریخ  بیولوژیک  هجمه های  سخت ترین 
مملکت در ۱۵۰ سال گذشته آن هم در استانی 
که شاید از اولین پایگاه  های هجمه این ویروس 

بود، حضور داشتند، تشکر می کنم.«
و  نظامی  مقامات  از  »همچنین  داد:  ادامه  وی 
انتظامی و عزیزان سپاه و بسیج به خصوص که 
در ایام مبارزه با کرونا در قالب طرحی مزین به 
نام شهید قاسم سلیمانی با ما همراهی کردند و 
نیروی انتظامی که همیشه در کنار ما بود، رسانه ها 
اعم از صدا وسیما و... از همه مهم تر کسبه و 
مردم شریفی که در این ایام صبوری کردند و 
همه عزیزانی که تا امروز افتخار همراهی شان 
را در مدیریت یکی از سنگین ترین اتفاقات ۱۵۰ 
ساله تاریخ اپیدمی های جهان را داشتیم، تشکر 
می کنم. همچنین به روح بلند همه شهدا اعم از 
دفاع مقدس، مدافع حرم و به خصوص مدافع 
سالمت درود می فرستم و آرزوی صبر و اجر 
یگانه  عزیزان  این  که  خانواده هایی  همه  برای 

نازنین را از دست دادند، دارم.«
وی افزود: »گیالن سرزمین بزرگ و ارزشمندی 
است و کسی نیست که نام گیالن را شنیده باشد 
و گیالن را اندکی شناخته باشد و گیالن را با تمام 
وجود دوست نداشته باشد. گیالن عالوه بر طبیعت 
زیبا و یگانه ای که دارد، سرزمین مردان و زنان 
بزرگ و علمای ارجمند، دانشمندان عالی مقام، 
شهدای نازنین و قطعه مهمی از فرهنگ و تاریخ 
سرزمین ماست و من درود می فرستم به همه 
مردمان گیالن به دلیل نقش آفرینی تاریخی چه 
ارزشمند  تاریخ  در  انقالب  از  بعد  و چه  قبل 

ایران زمین.«
جایگاه  مقابل  وقتی  »امروز  داد:  ادامه  وی 
بزرگداشت شهدای سالمت ایستاده بودم، چند 
اتفاق بزرگ در ذهنم مرور شد؛ اول اینکه احساس 
کردم چه عظمتی در این سرزمین برپاست و این 
فرهنگ شهادت که روزی ما در جبهه های دفاع 
مقدس تجربه کردیم، چگونه همراه با ایدئولوژی 
و نگاه اعتقادی ما جاری است و چه پشتوانه ای 
است برای برپا ماندن فرهنگ استقامت و پایداری 
دراین سرزمین. ازطرف دیگر احساس شرمساری 
کردم، وقتی به چهره فرزند شهید مدافع سالمت 
نگاه کردم. اولین روزهایی بود که گرفتار این موج 
سهمگین شدیم و خیلی وقت ها تنها نشسته بودم 

و داشتم این قرارگاه سنگین را اداره می کردم. من 
تجربه حضور در کنار عزیزانم را در روزهای 
نخست دفاع مقدس هم داشتم، اما تفاوت های 

فاحشی بین آن روزها و این روزها بود.«
وی افزود: »در دفاع مقدس هنوز همه راه ها به ما 
بسته نبود، روزنه هایی برای عبور و مرور برخی 
موارد مهیا بود. در دفاع مقدس، مسیر حمله دشمن 
را می شناختیم و می دانستیم از کجا می آید، اما 
اینجا همه راه ها بر ما بسته بود. من دلخوش بودم 
که قرار است ساعت دو بامداد سه محموله از 
فالن کشور برای حفاظت از سربازان خط مقدم 
دفاع سالمت ما ارسال شود، اما ساعت ۲.۳۰ با 
یاس و ناامیدی و خجالت زدگی اعالم می شد 
که نشد و آمریکایی ها در فالن جا راه را بر ما 
بستند؛ همان ناجوانمردان بی مروتی که به دروغ 
ادعا می کردند که ما برای تجهیزات و دارو منعی 
نداریم. تروریست بین المللی راه را بر حداقل 
ماسک N۹۵ می بستند که من شرمنده دخترم 
نرجس خانعلی زاده )فرزند یکی از شهدای مدافع 
سالمت در گیالن( شوم و سربازان را بی حفاظ 

بفرستم وسط آتش بال.«
نمکی گفت: »این نکته شرمساری من مقابل تمثال 
نازنین این عزیزان بود که روزهای اول چه سختی 
بزرگی در رابطه با تهیه حداقل های مایحتاج یک 
مبارزه داشتیم. سربازی که نشسته بود در اتاق 
فرماندهی و می خواست برای سربازانش تجهیزات و 
فشنگ تهیه کند و این دنیای بی مروت نمی گذاشت. 

کاری که امروز در حوزه واکسن انجام می دهند.«
وی گفت: »نکته دیگری که در برابر این عزیزان 
مرا به دنیای دیگری برد، مقایسه امروز با روزهای 
اول بود. در این ایام نسبتا کوتاه که گرچه بر همه 
ما بسیار سخت گذشت، اما اتفاقات عجیبی در 
این مدت رقم خورد. گیالن و قم دو نقطه اولیه 
و اپی سنتر بیماری بودند. باورمان هم نمی شد 
و  درآورد  گیالن  از  بیماری سر  ناگهان  قم  از 
فکر می کردیم وقتی قم اتفاق افتاد، باید کاشان، 
ما  کنیم؛ چراکه  مراقبت  را   ... و  اراک، خمین 
لحظه به لحظه رصد می کردیم. تا اینکه در ۲۹ 
بهمن ۱۳۹۸ دکتر مختاری آزاد به من گفت دو 
مورد از قم مشکوک هستند. آن زمان ما خودمان 
تست می کردیم. در آن زمان کسی به ما کیت 
نمی داد که خودمان طراحی کیت کردیم. تازه 
وقتی بیماری از قم و گیالن گذشت، یکی از 
دوستان مان تعداد محدودی کیت با ساک دستی 
برای ما آورد. ما خودمان طراحی کیت کردیم.«
وی افزود: »وقتی از ووهان خبر بیماری را دادند، 
من به همکارانم گفتم با توجه به ماهیت آنتی 
ژنی که از این ویروس می بینم، خودتان را آماده 
کنید برای یکی از سخت ترین هجمه هایی که دارد 
اتفاق می افتد. در عین حال ویروس هم نیاز به 
پاسپورت ندارد. همانطور که ویروس ووهان از 
ووهان چین خودش را به قطب رساند و ویروس 

هندی زیر گوش ما دارد زمزمه می کند.«
نمکی گفت: »بنابراین خودمان را آماده کردیم 

و همکاران را جمع کردیم برای طراحی کیت 
از  که  مواردی  تمام  بیماری و  جهت شناخت 
خارج می آمدند یا ۵۷ دانشجویی که از ووهان 
آوردیم را خودمان تست کردیم. از نخست این 
تنهایی و غربت را می شناختیم و می دانستیم که 
باید روی پای خودمان بایستیم و کسی به ما 
کمک نخواهد کرد و اگر لگدی بر ما لب این 

چاه نزنند، دستی نخواهند گرفت.«
وی ادامه داد: »بنابراین در ۲۹ بهمن ماه تست 
کردند و گفتند که دو نفر مشکوک داریم که من 
در روز ۳۰ بهمن ماه در دولت اعالم کردم که 
دو مورد مشکوک پیدا شده که به نظر می رسد 
باالی ۹۰ درصد مشکوک به کرونا بوده و شاید 
به عنوان اولین موارد کرونا در کشور تایید شوند. 
از دولت بیرون آمدم که دکتر مختاری آزاد به من 
زنگ زدند و گفتند هر دو مورد تایید شد. از دکتر 
بیگلری انستیتو پاستور هم خواستم مجددا چک 
کنند. زیرا برای مان بسیار سنگین بود که اعالم 
کنیم اولین موارد پیدا شده است. به هر حال تایید 
شد و قم اولین کانون گرفتاری مان شد. معاون 
درمان به اتفاق دکتر گویا شبانه عازم قم شدند.«
وی گفت: »در آن زمان همه می ترسیدند. عکس ها 
و فیلم هایی از ووهان نشان داده بودند که مردم کنار 
خیابان به یکباره می میرند و ذهنیت وحشتناکی 
ایجاد شده بود. معاون درمان و دکتر گویا رفتند 

قم، آمدند گزارش دادند و واهمه نکردند. 
ادامه در صفحه 3 

آغاز واکسیناسیون عمومی 
با  واکسن ایرانی ازهفته آینده
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 ادامه از صفحه 2
هرچند که خیلی ها در پشت دیوارهای شیشه ای 
نشستند که من هر روز این موارد را یادداشت 
کردم و روزی منتشر خواهم کرد که چه کسانی 
مردانه به صحنه آمدند و چه کسانی از دور گفتند 
کاری ندارند و چه کسانی لگد زدند، اما امروز 
روز وحدت، مهربانی، همدلی و مشارکت در 
انتخابات ملی است. امروز روز گالیه و شکایت 
و گسست نیست، بلکه روز پیوست و همدلی 

است، اما عده ای ما را لگد هم زدند.«
وزیر بهداشت گفت: »عده ای گفتند این ویروس 
از آذر و دی هم بود و اینها نمی گفتند، در حالی 
که ما تک تک اینها را رصد کرده بودیم. ما از ۲۳ 
بهمن به بعد در میان کیس های مبتال به آنفلوآنزا 
دو یا سه مورد مشکوک به کووید داشتیم و قبل 

از آن مطلقا کیس مربوط به کووید نداشتیم.«
دفترمان  ما در  ترتیب  »به هر  داد:  ادامه  نمکی 
نشسته بودیم که ناگهان گفتند گیالن آتش گرفت. 
فرماندهان ما یکی یکی مریض شدند. همه آمدند 
و کار کردند و واقعا یکبار دیگر آن تجربه ارجمند 
دفاع مقدس زنده شد. حال سرباز کوچک شما 
در اتاق فرماندهی نشسته و سربازانش یکی یکی 
دارند بیمار می شوند. دکتر جان بابایی گرفتار شد، 
دکتر کولیوند گرفتار شد. یک روز به پزشک معالج 
دکتر کولیوند زنگ زدم که گفت متاسفانه نمی شود 
کاری کرد که تمام زندگی ام آتش گرفت. تنهایی، 
گرفتاری، مشکالت، بی پولی، بی ارزی آن هم در 
سخت ترین سال اقتصادی دولت، تحریم های به 
شدت ظالمانه و در آن شرایط یک آدم خودخواه 
انصاف، معرفت و  از حداقل  و ظالم و عاری 
انسانیت به ریاست جمهوری آمریکا رسید که به 
هر حال کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد که به 
ما کمک نکنند و همه این ها درست مقارن شد با 
یک اپیدمی بسیار وحشتناک. اما، شاعر می گوید 
»مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل 
آنکه خدا هست در اندیشه ما«. ما در میان همه 
این سختی ها و گرفتاری ها گفتیم حسبنا اهلل و نعم 
الوکیل و لطف الهی رسید تا در کم تر از ۶۰ روز 
از وارد کننده ملتمس ونتیالتور، کیت، ماسک و 
 گان تبدیل به تولید کننده آنها شویم که این هم 
به همت فرزندان ارزشمند و رشید این سرزمین 
رخ داد و پیک وحشتناک با زیبایی مدیریت شد.«

نمکی در توضیح تفاوت پیک سوم و چهارم کرونا 
نیز گفت: »در روزهای ابتدایی شیوع بیماری نه تنها 
ما بلکه دنیا هیچ چیزی از ویروس نمی دانست و 
امروز هم خیلی از ابعاد این ویروس نهفته است 
و اگر کسی بگوید آینده ویروس را پیش بینی 
کردم بدانید که مجموعه اش از نادانی است. کما 
اینکه در روزهای اول شیوع کرونا عده ای گفتند 
با سارس و مرس هم خانواده است و با شروع 
گرما تمام می شود و من به همکارانم می گفتم این 
موارد را قبول ندارم. برخی ها می گفتند ویروس به 
سمت خموشی می رود اما من می گفتم می رود به 
سمت چموشی. در مجموع پیک چهارم کرونا با 
ویروس انگلیسی بود که قدرت سرایت، بیماری 
زایی و کشندگی بیشتر داشت. انگلیس از قوی ترین 
زیرساختهای سالمت کشورها را دارد، همینطور 
فرانسه و آمریکا را نگاه کنید؛ اتفاقاتی که در این 
کشورها افتاد همه را به زانو درآورد و مرگ های 
باالی دو هزار در اروپا و باالتر از چهار یا پنج 
از قدرت ویروس بود،  هزار در آمریکا نشانه 
اما خوشبختانه در این سرزمین با لطف خداوند 
بیمار  تا ۳۰۰هزار روزانه  اینکه ۲۵۰  علی رغم 
اقداماتی که  برنامه ها و  با  اما توانستیم  داشتیم 
۱۵۰هزار  شدن  بستری  از  روزانه  شده،  انجام 

بیمار جلوگیری کنیم.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »ما ۱۴۰ هزار تخت 
داشتیم و اگر قرار بود ۱۵۰ هزار نفر مجدد بستری 
شوند و به حدود ۴۷ هزار بیمار قبلی اضافه شوند 
و بیماران دیگر هم وجود داشتند، شرایط سخت 
می شد. ما نمی توانستیم اگر بیمار مرگ مغزی 
 ICU داشتیم بگوییم جا نداریم و بیمار کرونا را در
بخوابانیم. بنابراین با برنامه ریزی که انجام شد و 
با لطف خداوند در پیک چهارم همیشه تخت 
خالی داشتیم؛ این درحالیست که دیدید در اروپا 
مردم در چه شرایطی روی چمن ها آواره شدند 
و چنین لحظه ای را در جمهوری اسالمی ایران 
ندیدید. گرچه یک مرگ هم زیاد است ولی در 
این پیک میزان مرگ و میر ما که باید حداقل سه 
یا چهار برابر پیک سوم می بود، به نصف پیک 
سوم به نسبت جمعیت مبتال و مثبت رسید. این 
دستاورد بسیار مثبتی است که به عنوان رکورد 
جمهوری اسالمی ایران  به سازمان جهانی بهداشت 
گزارش می شود. همه انتظار داشتند این کرونا تیر 

خالص ما باشد اما با سرافرازی بیرون آمدیم.«
وی افزود: »اتفاق دیگری که در این ایام در اوج 
تنگدستی و مدیریت سخت کرونا افتاد، توسعه 
زیرساخت ها بود. من هر چه برمی گردم به جز 
مرحمت الهی در این ایام طلیعه ای را اینقدر قدرتمند 
نمی بینم که بتوانیم در اوج گرفتاری این کارها را 
هم کرده باشیم. طرحی را طراحی کردیم که ۱۴۰۰ 
پروژه با ۱۴هزار تخت در طول ۱۴ ماه به نیت ۱۴ 
معصوم تا مرداد سال ۱۴۰۰ تمام کنیم و اینقدر این 
کار زیبا شکل گرفت که می بینید در استان گیالن در 
سال گذشته و امسال توانستیم ۹ دستگاه سی تی 
اسکن بیاوریم و این در تاریخ این مملکت اتفاق 
نیفتاده بود. با لطف خداوند در طول یکسال میزان 
تخت های آی سی یو دو برابر شد. در یک سال 
۵۲۰۰ ونتیالتور توزیع کردیم که ۲۲۰ مورد آن به 
استان گیالن آمد. ۱۳۸ دستگاه سی تی اسکن در 
طول یکسال نصب کردیم. در استان گیالن فقط 
توانستید ۶۰۰ تخت عادی و ۸۰ تخت آی سی 

یو در این مدت کوتاه اضافه کنید.«
از  باز  و...  قلب  »آنژیوگرافی  گفت:  نمکی 
ویژگی هایی بود که همراه شد با مدتی که ما این 
بحث را مدیریت کردیم. ما داریم ۵۳ هزار نیرو 
به نیروهای درمانی استخدامی اضافه می کنیم و 
وضعیت شرکتی ها را هم با یک مکانیزمی حل 
برسد.  به حداقل ممکن  تفاوتشان  که  می کنیم 
آزمایشگاه های تشخیصی مملکت از دو آزمایشگاه 
بیش  به  االن  بهداشت،  دانشکده  و  پاستور  در 
سال  یک  در طول  آزمایشگاه  تا ۳۶۰  از ۳۵۰ 
رسیده است. این ها کارهایی نیست که راحت 
انجام شود. توسعه اینها فقط پول نمی خواهد و 
توسعه نیروی انسانی کارآزموده هم می خواهد. 
همه کمک کردند و حماسه ای که خلق شد را 
با هیچ دوربینی نمی توان به تصویر کشید و با 
هیچ زبانی نمی توان تعریف کرد و با هیچ قلمی 

نمی شود نگاشت.«
وی افزود: »اتفاق بزرگ تر دیگری افتاد و آن هم 
بحث واکسن بود. یک شنبه  تا ۲.۵ شب آخرین 
گزارشات واکسن را مطالعه می کردم. ما کار بر 
واکسن را از روزهای نخست آغاز کردیم و در 
بحث واکسن بیش از ۳۰۰۰ صفحه مکاتبه با دنیا 
دارم. خیلی از کشورها خواستند برخی فازهای 
مطالعاتی را برای تست کردن به ایران بیاورند 

که اجازه ندادم. مردم ایران اگر فقیر هم باشند، 
حقیر نیستند، این ملت سرافرازتر از آن است که 
برای اینکه پول واکسن ندهد تست آزمایشگاهی 
دفاع  سال  در ۸  ملت  این  انجام شود.  رویش 
مقدس که کل دنیا پشت هم ایستادند یک میلیمتر 
از خاکش را از دست نداد. ما ملت امام حسین 
هستیم و ملت ضعف نیستیم. بنابراین گفتیم اگر 
می خواهید با هم واکسن بسازیم، بسم اهلل؛ اما اگر 
قرار است در کشور ما تست انسانی کنید مطلقا 

چنین خبری نیست.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »همکارانم را صدا کردم 
و گفتم این مملکت بزرگ است ما از سال ۱۲۹۹ 
انستیتو پاستور را داشتیم و از سال ۱۳۰۳ انستیتو 
رازی را داشتیم، برای چه نباید خودمان واکسن 
کووید۱۹ بسازیم؟ هر ایرانی که در خارج از کشور 
بادی واکسن موسسه  آنتی  هم زندگی می کند 
انستیتو رازی و پاستور در بدنش می چرخد. من 
۳۰ سال پیش مسئول بهداشت بودم و افتخارم این 
بود که ما واکسن ساز هستیم. خدا رحمت کند، 
شهید فخری زاده را صدا کردم، انستیتو پاستور و 
مجموعه برکت و ... را صدا کردم و کار را شروع 
کردیم. رمدسیویری که باید از بیرون با التماس 
وارد می کردیم را خودمان با قیمت یک بیستم 

ساختیم و این هم یک افتخار است.«
استان  در  سالمت  ره  پویش  آیین  در  نمکی 
گیالن درباره واکسن کرونا تولید داخل گفت: 
»خوشبختانه مطالعات فاز دوم واکسن کرونا در 
مجموعه انستیتو پاستور کشور به عنوان اولین 
پایگاه و همچنین مجموعه برکت کامال تایید شد 

و فاز سوم دارد به خوبی پیش می رود.«
وی افزود: »قرارمان این بود اگر فاز یک و دو 
انسانی را به خوبی پاس کنند و فاز سه را شروع 
کنند و مقداری پیش رویم، مانند همان کاری 
که چینی ها، روس ها، آمریکا و انگلیس و هند 
انجام دادند و فاز سه را برای مطالعات بالینی 
بردند در کشورهایی مثل امارات و غیره، چرا 
ما این کار را برای واکسن خودمان در کشور 

خودمان انجام ندهیم.«
وی گفت: »بنابراین همانطور که قول داده بودم 
که در خردادماه و پایان بهار واکسن ایرانی روی 
میز است و برای تزریق آماده است، انشااهلل این 
کار را تا هفته دیگر آغاز خواهیم کرد. اما برای 
این کار را داوطلبانه  رعایت برخی پروتکل ها 
خواهیم کرد و خودم و همکارانم داوطلب این 

اقدام هستیم.«
و  سالم ترین  »امروز  گفت:  بهداشت  وزیر 
بی ضررترین واکسن بومی را در اختیار داریم؛ 
چه واکسن پاستور که با انتقال دانش فنی است 
و چه واکسن برکت و.... بنابراین توانستیم در 
کم تر از یک سال بپیوندیم به مجموعه های با 
عظمت واکسن ساز دنیا و راه ۲۰ ساله را یک 
ساله طی کنیم. همانطور که رمدسیویر را ۶۰ روزه 

بچه های ما ساختند.«
به گزارش ایسنا، وی در خاتمه گفت: »خوشبختانه 
واکسیناسیون علیه کووید در کشور به خوبی پیش 
ماه گروه های  پایان خرداد  تا  انشااهلل  می رود و 
هدف را شامل جمعیت باالی ۶۰ سال و بیماران 
صعب العالج و خاص را واکسینه می کنیم. ۸۵ درصد 
مرگ های ما در این افراد است که با واکسینه شدن 
آنها حداقل از ۸۰ درصد مرگ ها جلوگیری خواهیم 
کرد و سپس با ترکیب واکسن ایرانی و وارداتی 

وارد فاز واکسیناسیون سایر گروه ها می شویم.«

3 شماره ۱۹۴۶ ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
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استاندار تهران خبر داد خبـر

تزریق ۷۵۵ هزار دوز واکسن کرونا دراستان تهران
کاهش 4۹ درصدی فوتی ها

استان  در  واکسن  دوز  هزار   ۷۵۵ تزریق  از  تهران  استاندار 
تهران خبر داد.

به گزارش سپید، انوشیروان محسنی بندپی در پایان جلسه ستاد 
مقابله با کرونا استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: »در حال 
حاضر نسبت به پیک بیماری کرونا در استان تهران شاهد کاهش 
49 درصدی بستری بیماران عادی هستیم. به شکلی که در حال 
حاضر 46۲۵ بیمار در بیمارستان های استان تهران بستری هستند. 
همچنین کاهش 49 درصدی فوتی ها را شاهد هستیم و از آمار 
بستری ها در  بخش مراقبت های ویژه نیز کاهش را مشاهده می کنیم.«
وی افزود: »البته باید همچنان رعایت پروتکل ها و فاصله گذاری 
اجتماعی را در دستور کار قرار دهیم، چرا که هر گونه عادی 
باز  قبلی  شرایط  به  را  ما  کرونا  بیماری  در خصوص  انگاری 
می گرداند. خوشبختانه تالش کادر درمان، رعایت پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و همچنین اطالع رسانی به 
موقع، خوشبختانه شرایطی را فراهم آورده که در استان تهران با 
پیچیدگی های خاص خود و همچنین جمعیت 14 میلیون نفری 
توانسته ایم نسبت به کنترل این بیماری اقدامات موثری را انجام 
البته هنوز به درجه ای از ثبات و پایداری نرسیدیم. لذا  دهیم. 

باید تشدید رعایت پروتکل ها همچنان در دستور کار باشد.«
استاندار تهران در  بخش دیگری از صحبت های خود به مطالبات 
دانشگاه های علوم پزشکی از سازمان های بیمه اشاره کرد و افزود: 
»سازمان تامین اجتماعی کشور ۳00 میلیارد تومان از مطالبات 

دانشگاه ها را پرداخت کرده است.«
استاندار تهران با اشاره به اثربخشی واکسیناسیون در سطح استان 
تهران از این امر به عنوان خبری خوش یاد کرد و افزود: »اثربخشی 
واکسن بر اساس شواهد و همچنین کسانی که در حوزه سالمت 
کار می کردند و واکسینه شدند، نشان می دهد تا به امروز هیچ 
در  و  نشده  دریافت  افراد  این  ابتالی سخت  از  خاصی  مورد 
معرض فوت نیز قرار نگرفته اند که این نشان دهنده آن است 
ارائه خدمات  این عزیزان در خط مقدم  اثرگذاری واکسن  که 

بهداشتی و درمانی به خوبی پیشرفته است.«
وی ادامه داد: »گروه بعدی افراد باالی ۸0 سال بودند که در نوبت 
دریافت واکسن قرار گرفتند و بررسی های آماری در هفته های 

اخیر نشان می دهد که بستری افراد با سن ۸0 سال به باال کاهش 
پیدا کرده، به صورتی که در این هفته نسبت به هفته قبل 10.6 
درصد بستری این گروه سنی هشت درصد در هفته جاری کاهش 

پیدا کرده است که حاکی از اثربخشی واکسن است.«
پایگاه و  اینکه در هفته گذشته 64  به  اشاره  با  بندپی  محسنی 
مرکز واکسیناسیون در استان تهران راه اندازی شده بود، افزود: 
»در حال حاضر تعداد این مراکز به ۷4 پایگاه در نقاط مختلف 
استان رسیده است. این مراکز از استانداردهای الزم برخوردار 
تهران  استان  در  واکسن  نیز ۷۵۵ هزار دوز  کنون  تا  و  هستند 

تزریق شده است.«
استاندار تهران درباره اعمال محدودیت منع تردد از 1۲ تا 1۷ 
خرداد ماه نیز گفت: »بر اساس آنچه که تصویب شده است از 
1۲ تا 1۷ خرداد ماه منع تردد بین استانی داریم و خواهش ما از 
شهروندان این است که سفرها را به فرصت های بعد از دریافت 
واکسن موکول کنند. در حال حاضر خبرهایی از شناسایی ویروس 
با رعایت این  امیدواریم  هندی در بعضی استان ها رسیده، لذا 

موضوع مانع از چرخش این ویروس در سفرها بشویم تا خدایی 
ناکرده دوباره استان هایی که از این ویروس در امان هستند دچار 

این مشکل نشوند.«
وی تاکید کرد: »باید این محدودیت ها با نظارت قوی تر اعمال شود 
ولی خواهش ما از شهروندان این است که با رعایت پروتکل ها 
و عدم سفر در این ایام مانع از روی دادن چنین اتفاقی شوند.«

بندپی درباره پرواز هواپیمای حامل مسافران هندی گفت: »اولین 
پرواز از هند به ایران انجام شد که شش نفر مبتال به ویروس در 
آن شناسایی شدند و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
عهده  بر  را  تست ها  و  پروتکل ها  رعایت  مسئولیت  که  تهران 
دارد این کار را انجام دادند. برخی از مسافران همکاری الزم 
را نداشتند، در حالیکه ستاد استانی تکلیف کرده همه مسافرین 
باید قرنطینه را رعایت کنند و هیچ کس از قرنطینه و انجام تست 
نباید معاف باشد. اگر فردی از این پروتکل ها و مصوبات ستاد 
ملی سرپیچی کرده در حقیقت از قانون تخطی کرده و با وی 

باید برخورد قضایی شود.«ایسنا

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز یک شنبه تا دوشنبه ۲1۷ 
تن در کشور به دلیل کرونا جان باختند و مجموع جانباختگان 

این بیماری در کشور از ۸0 هزارنفر فراتر رفت.
به گزارش سپید، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت تا کنون سه میلیون و 64۳ هزار و ۳۵6 نفر 
دوز اول واکسن کرونا و ۵۲۲ هزار و ۷0۷ نفر نیز دوز دوم 
را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور 

به 4 میلیون و 166 هزار و 6۳ دوز رسید.
از یک شنبه تا دوشنبه 10 خرداد 1400 و بر اساس معیارهای 
به  مبتال  جدید  بیمار   4۲ و  هزار   11 تشخیصی،  قطعی 
از  نفر   ۳۸۸ هزار و  که  در کشور شناسایی شد  کووید19 

بستری شدند. آنها 

مجموع بیماران کووید19 در کشور به دو میلیون و 91۳ هزار 
بیمار کووید19 جان خود  متاسفانه ۲1۷  نفر رسید.  و 1۳6 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸0 

هزار و 1۵6 نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون دو میلیون 4۵۸ هزار و 6۸4 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
چهار هزار و 160 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در  بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
آزمایش تشخیص  میلیون و 9۳6 هزار و ۵4۸  تا کنون 19 

کووید19 در کشور انجام شده است.
در حال حاضر 1۳ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲14 شهر 

در وضعیت نارنجی، ۲۲1 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

۲۱۷ فوتی جدید کرونا  در کشور
شمار جانباختگان از ۸۰ هزار تن گذشت
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وزیر بهداشت: خبـر

۲ واکسن پاستور و برکت تا پایان بهار تزریق خواهند شد
وزیر بهداشت واکسن پاستور را نخستین واکسن و 
واکسن برکت را دومین واکسن ممتاز کشور دانست 
و خاطرنشان کرد: »با درخواست هموطنان تزریق 

داوطلبانه این دو واکسن را آغاز خواهیم کرد.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در جمع خبرنگاران با 
اشاره به افتتاح ۳۲ پروژه بهداشتی و درمانی استان 
گیالن در قالب پویش سراسری »ره سالمت« اظهار 
کرد: »طی ماه های آینده سایر پروژه های نیمه تمام 
گیالن در حوزه بهداشت و درمان نیز پیگیری می شود.«
وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته 600 تخت 
عادی و ۸0 تخت آی.سی.یو به بیمارستان های گیالن 
اضافه کردیم، افزود: »در زمینه توسعه زیرساخت های 
گیالن گام بزرگی برداشتیم و سال گذشته 9 دستگاه 

سی.تی اسکن به گیالن ارسال شد.«
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به 
اهتمام مجموعه های علمی و پژوهشی و شرکت های 
دانش بنیان در تولید واکسن داخلی تصریح کرد: 

»تا پایان بهار واکسن های تولید داخل را در کنار 
واکسن های وارداتی خواهیم داشت.«

نمکی با بیان اینکه واکسن مشترک ایران و کوبا نیز 
با استفاده از انتقال دانش فنی در فاز سوم مطالعات 

بالینی قرار دارد، گفت: »انستیتو پاستور فاز اول و 
فاز دوم کارآزمایی بالینی را به خوبی طی کرده 
و  بخش عمده فاز سوم نیز طی شده و عوارض 

خاصی تاکنون نداشتیم.«
وی واکسن پاستور را نخستین واکسن و واکسن 
برکت را دومین واکسن ممتاز کشور دانست و 
خاطرنشان کرد: »بسیاری از کشورهای تولیدکننده 
واکسن همچون روسیه و چین و آمریکا فاز سوم 
مطالعاتی را در جامعه انجام دادند و لذا با درخواست 
هموطنان تزریق داوطلبانه این دو واکسن را آغاز 

خواهیم کرد.«
به گزارش ایسنا، وزیر بهداشت با بیان اینکه دو 
واکسن مذکور به زودی وارد مجموعه واکسن های 
مصرفی کشور می شود، تصریح کرد: »این دو واکسن 
بی ضررترین و با کیفیت ترین و قابل اعتمادترین 
واکسن های کرونا هم از نظر علمی و هم از نظر 

عملی هستند.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: »شنبه حجم قابل توجهی 
واکسن وارداتی به دست مان می رسد.«

به گزارش سپید، علیرضا رییسی اظهار کرد: »ما در واکسیناسیون 
کرونا کارهای خوبی انجام داده ایم؛ نزدیک به ۸00 مرکز تجمیعی 
واکسیناسیون راه اندازی کرده ایم و این یکی از اقدامات خوب 
در حوزه بهداشت است، همچنین رکورد تزریق روزانه ۲۵0 هزار 

دوز واکسن را شکستیم.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »شنبه حجم قابل توجهی 
واکسن وارداتی به دست مان می رسد و اواخر تیر با احتساب 
واکسن های تولیدی ایرانی و وارداتی حجم باالیی از واکسن را در 
اختیار خواهیم داشت. پیش بینی می کنیم ظرفیت تزریق به ۵00 هزار 
دوز در روز برسد البته این تعداد تزریق، نیاز به برنامه ریزی دارد .«
وی ادامه داد: »تاکنون 4 میلیون و 109 هزار واکسن تزریق کرده ایم. 
در فاز یک که کادر بهداشت و درمان بودند، همه واکسینه شدند و 

در فاز دوم واکسیناسیون باالی ٧۵ سال را انجام داده ایم.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »خبر »آغاز واکسیناسیون 

باالی 6۵ سال از امروز)دوشنبه(« که از قول من اعالم شد را تکذیب 
می کنم. در حال حاضر سامانه واکسیناسیون برای این گروه ها بسته 

است و از هفته آینده باز می شود.«
رییسی درباره واکسن برکت و درخواست مینو محرز برای مجوز 
مصرف گفت: »واکسن برکت تاییدیه علمی اولیه را گرفته است 

و ۲ تا ۳ هفته بعد می توانیم روی واکسن برکت حساب کنیم.«
رئیسی ادامه داد: »درخواست مجوز مصرف اضطراری آمده است 
و کمیته اخالق و کمیته واکسن در سازمان غذا و دارو در حال 
بررسی هستند. امیدواریم گواهی مجوز مصرف اضطراری واکسن تا 
پایان خرداد صادر شود. پیش بینی می شود با توجه به نتایج خوب 
مطالعات قبل از پایان خرداد، این واکسن به دست ما برسد البته 

این عدد باالی یک میلیون دوز نخواهد بود.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »نتایج فاز یک و ۲ واکسن 
برکت آمده و نتایج خوبی حاصل شده است. اعالم کردیم که این 
نتایج در اختیار محققان داخلی و خارجی قرار گیرد و به زودی 

نتایج فاز یک و ۲ واکسن برکت منتشر خواهد شد.«

وی افزود: »در تالشیم تا آخر خرداد افراد باالی 60 سال را واکسن 
بزنیم؛ طبق آمار ٧4 درصد مرگ ومیر در افراد باالی 6۵ سال است.«

رئیسی بیان کرد: »مهندسان پزشکی که با بیمارستان ها در ارتباط 
هستند و به بخش های کرونا رفت و آمد دارند، امروز)دوشنبه 10 
خردادماه( مشمول سهمیه واکسیناسیون شدند و با ورود اولین 

محموله واکسن واکسینه خواهند شد.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد

ورود محموله بزرگ واکسن کرونا به کشور از شنبه

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه تا قبل از پایان سال تمام 
جمعیت هدف واکسینه خواهند شد، گفت: »پیش بینی می کنیم تولید 
واکسن کرونا در تیر ماه به ۳ میلیون دوز رسیده و از شهریور ماه 

این عدد به 10 میلیون دوز در ماه افزایش یابد.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز اظهار کرد: »در تابستان 
جهشی در تولید و عرضه واکسن های ایرانی خواهیم داشت، به 
این معنی که تقریباً همه گروه های خطرپذیر جامعه در تابستان 

واکسینه خواهند شد که این افتخار بزرگی محسوب می شود.«

وی با بیان اینکه بزودی واکسن های ایرانی در کشور عرضه خواهد 
شد، افزود: »افتخار ما این است که واکسیناسیون را با واکسن های 
داخلی خودمان پیگیری خواهیم کرد، البته این به این معنی نیست 
که از واکسن های خارجی استفاده نخواهیم کرد، بلکه از آن ها برای 
افزایش سرعت واکسیناسیون بهره خواهیم برد.« شانه ساز با بیان اینکه 
در حال حاضر بین کشورهای دنیا رقابت بزرگی برای خرید واکسن 
وجود دارد، گفت: »در حوزه داروی وارداتی و واکسن، هنگام انتقال 
ارز، انواع و اقسام سخت گیری ها و شیطنت ها با بهانه تحریم صورت 

می گیرد و اجازه نمی دهند واکسن و داروی مورد نیاز مردم را به راحتی 
وارد کشور کنیم، همینطور در تهیه محیط کشت و مواد مورد نیاز 
برای تهیه واکسن و تجهیزات مرتبط که کشورهای بسیار محدودی 
تولیدکننده آنها هستند نیز نقل و انتقال پول با دشواری همراه است.«
به گزارش وبدا، وی خاطرنشان کرد: »برای تولید نیازمندی های خود 
با اتکا به تولید داخل برنامه ریزی داریم و شرکت های دانش بنیان 
ما به کمک آمده اند و حتی در حوزه تولید محیط کشت و سایر 

اقالم مورد نیاز در تولید واکسن هم ورود کرده اند.«

رییس سازمان غذا و دارو: 

تولید واکسن کرونا از شهریور به ۱۰ میلیون دوز در ماه می رسد
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فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران:  خبـر

عوارض تزریق واکسن کرونا بین گروه پزشکان درحد نُرم جهانی است
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران در رابطه با عوارض 
تزریق واکسن به خصوص در پزشکانی که عوارض تزریق، منجر به 
بستری شدن آنها شده است، گفت: »ما با کمک نظام پزشکی پروژه 
تحقیقاتی را انجام می دهیم و کل موارد را در این زمینه بررسی می کنیم 
که بر این مبنا تعداد عوارض ثبت شده خوشبختانه حداقل در گروه 

پزشکان زیاد نبوده و در حد نرم جهانی بوده است.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا 
مهر ماه کالس های دانشگاه حضوری خواهد شد یا نه و اینکه چه 
تمهیداتی برای انجام واکسیناسیون دانشجویان انجام شده گفت: »این 
موضوع باید از طریق ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت بررسی شود 
و ما هم یک ستاد استانی مثل بقیه استان ها هستیم و تصمیماتی در 
این سطح در ستاد ملی انجام می شود، اما مسئله مهمی که وجود دارد، 
این است که بازگشایی دانشگاه ها طبیعتاً پیش شرطش این است که 

واکسیناسیون مکفی برای اساتید و فراگیران انجام شود.«
وی افزود: »همانطور که می دانید، مشکل اصلی ما کالس های درس 
نیست، بلکه محیط های خوابگاهی، مهم ترین کانون انتشار بیماری 
است و اکثر خوابگاه های ما فضای کافی ندارند. همچنین امکان 
پروتکل های بهداشتی در خوابگاه تقریبا غیر ممکن است بنابراین 
اگر می خواهیم در رابطه با بازگشایی دانشگاه ها صحبت کنیم، باید 
نگاه جامع داشته باشیم و فقط به سه، چهار کالس درس نیست، بلکه 
بحث تغذیه دانشجویان، ایاب و ذهاب آنها و حضور در خوابگاه ها نیز 
باید مورد توجه قرار گیرد، اما اگر تا آن موقع واکسیناسیون کافی در 
مورد اساتید و مجموعه ی فراگیران و دانشجویان انجام شود، می توان 
با اطمینان خاطر باالتری فرایند بازگشایی را انجام داد، ولی اگر روند 
واکسیناسیون برای اساتید و دانشجویان با تاخیر و مشکالتی روبرو 

شود، این تقریبا چالشی جدی خواهد بود.«
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران در خصوص اینکه 
گفته می شود بعضی افراد که ناقل ویروس کرونا هستند، بدون آنکه 
از آنها تستی گرفته شود، واکسن کرونا دریافت کنند و دچار عوارض 
می شوند که این خطراتی در پی دارد، گفت: »خیر، چنین چیزی مطرح 
نیست بلکه وقتی بحث واکسیناسیون در عرصه ی جهانی مطرح شد 

سوال این بود که آیا افراد واقعا باید قبل از تزریق واکسن تست کرونا 
بدهند یا نه؟ که با توجه به اینکه امکان دارد افراد هنگام تزریق ناقل 
باشند مطالعات متعدد جهانی در این زمینه انجام شد و در نهایت از 
نظر اثربخشی و شواهد به دست آمده در عرصه جهانی ثابت شد، 
مطلقاً برای واکسیناسیون نیاز به گرفتن تست قبل از تزریق نیست.«

زالی گفت: »حتی می گفتند، اگر کسی به ویروس مبتال شده، ۳ الی 
6 ماه واکسن نزند که این هم تغییر کرده و معتقدند حتی اگر کسی 
بیمار شد و بیماری او کامال مشخص بود، حتی یک ماه بعد از 
بیماری و ابتال می تواند واکسن را دریافت کند، تجربه ی ما در ایران 
نشان می دهد، کسانی که ابتال به بیماری داشتند و یا با ویروس در 
ارتباط بودند، وقتی دوز اول واکسن را دریافت کردند، ایمنی آنها به 
شکل زیاد و چشمگیری افزایش پیدا کرد، االن بحثی در دنیا مطرح 
است که شاید تک دوز برای افراد مبتال شده به ویروس کافی باشد، 
البته در حال مطالعه ی جهانی است و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده 

است، اما اگر کسی کرونای فعال داشته باشد و خودش بداند که 
مبتال است حتی تستش مثبت باشد طبیعتا باید واکسن دریافت کند 
چون ایمنی بدن خودش در حال تحریک شدن است ولی باز این 
طور نیست که اگر کسی بدون عالمت بود و واکسن دریافت کرد 

اتفاق خاصی برای او بیفتد.«
به گزارش ایلنا، وی در پایان در رابطه با عوارض تزریق واکسن به 
خصوص در پزشکانی که عوارض تزریق، منجر به بستری شدن آنها 
شده است، گفت: »ما با کمک نظام پزشکی پروژه تحقیقاتی را انجام 
می دهیم و کل موارد را در این زمینه بررسی می کنیم که بر این مبنا 
تعداد عوارض ثبت شده خوشبختانه حداقل در گروه پزشکان زیاد 
نبوده و در حد نُرم جهانی بوده است یعنی متناسب با هنجارهای 
آماری بوده است، ولی ما در حال کار تحقیقاتی در مورد واکسیناسیون 
گروه پزشکانی هستیم که در تهران واکسن را دریافت کردند که در 

آینده نتایج آن به طور کامل اعالم خواهد شد.«

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »تزریق واکسن 
کرونا به افرادی که به این ویروس مبتال هستند و در مرحله حاد 

بیماری قرار دارند، توصیه نمی شود.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان اظهار کرد: »تزریق واکسن کرونا به افرادی که به کرونا مبتال 
هستند و در مرحله حاد بیماری قرار دارند توصیه نمی شود، ولی 
یک تا سه ماه بعد از بهبودی از کرونا حتما باید واکسن تزریق 

شود و هیچ مشکلی نیز برای فرد ایجاد نخواهد شد.«

مردانی افزود: »وقتی سیستم ایمنی یک بیمار به خودی خود در 
مرحله ویروسی و درگیری است یا به قولی سیستم ایمنی در حال 
جنگ در یک جبهه و درگیر مبارزه با ویروس است؛ همزمان آنتی 
بادی هم ایجاد می کند.« وی ادامه داد: »اگر همزمان با درگیری 
سیستم ایمنی بدن که در حال مبارزه با ویروس است، یک عامل 
خارجی دیگر مثل آنتی ژن نیز از طریق واکسن به بدن وارد شود، 
واکنش بدن مثل یک اسب خسته می شود که همزمان به او شالق 

می زنند تا سریع تر حرکت کند.«
عضو کمیته علمی کشوری کرونا بیان کرد: »سیستم ایمنی بدن 
وقتی در حال مبارزه با ویروس است دقیقا مثل یک اسب خسته 
اثر دریافت ویروس، ناگهان عملکردش متوقف  است که در 
می شود. به همین دلیل بیمار باید صبر کند تا مدت زمان بیماری 
به پایان برسد و تاخت و تاز ویروس در بدن فروکش کند و پس 

از بهبودی نسبی، برای دریافت واکسن اقدام کند.«
این متخصص بیماری های عفونی گفت: »وقتی فرد به بیماری 
کووید19 مبتال می شود به دلیل ورود ویروس به بدن، یک سری 
آنتی بادی در بدن ایجاد می شود و وقتی فرد واکسن را دریافت 
می کند، واکسن نقش یادآوری کننده برای سیستم ایمنی را در 

بدن ایجاد می کند؛ پس از تزریق واکسن، میزان آنتی بادی در بدن 
فرد، ده برابر بیشتر می شود.«

وی در مورد چگونگی واکنش بدن به دریافت واکسن و عوارض 
تزریق تصریح کرد: »تزریق واکسن، عمدتا در افراد منجر به درگیری 
ریوی نمی شود اما در بعضی از افراد عالئمی شبیه بیماری در بدن 
بروز پیدا می کند. این عالئم به دلیل شباهتی که به عالئم اولیه 
ویروس دارند، عالئم شبه بیماری نامیده می شوند که با مصرف 

استامینوفن بهبود پیدا می کنند.«
مردانی ادامه داد: »شایع ترین عوارض دریافت واکسن کرونا، 
درد در محل تزریق، تب و بدن درد و قرمزی محل تزریق 
و عالئم شبیه ابتال به خود بیماری کروناست.« عضو کمیته 
علمی کشوری کرونا افزود: »عالئم گوارشی مانند معده درد، 
تهوع، احساس نفخ و دل درد نیز می تواند جزو عالئم دریافت 
واکسن باشد که با درمان های معمول، بهبودی پیدا می کند و 

جای نگرانی نیست.«
مردانی در مورد عوارض مهم دریافت واکسن گفت: »ایجاد لخته 
و تشنج و آمبولی مغزی نیز از عوارضی است که احتمال بروزش 

بسیار کم و نادر است.«

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: 

مبتالیان به کرونا نباید واکسن بزنند
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دبیر علمی کمیته کشوری کووید۱۹:  خبـر

عوارض خفیف پس از تزریق واکسن های کرونا طبیعی است
دبیر علمی کمیته کشوری کووید19 ایجاد عوارض 
جانبی واکسن های کرونا را طبیعی و نشانه ایجاد ایمنی 
در بدن فرد برشمرد و تاکید کرد: »فواید واکسن ها 

بسیار بیشتر از عوارض احتمالی نادر آن ها است.«
به گزارش سپید، عاطفه عابدینی واکسن های کووید19 
را بی خطر و باعث محافظت افراد در برابر ابتال به 
بیماری شدید و مرگ ناشی از کرونا برشمرد که 
ممکن است عوارض جانبی خفیفی داشته باشند که 

نشانه ایجاد ایمنی در بدن است.
به گفته وی، فرایند تولید واکسن ها پیچیده و تحت 
نظارت های جدی صورت می گیرد تا کم ترین میزان 
خطر و عوارض را برای گیرندگان واکسن در برداشته 
باشند و ضمن مطالعات بالینی متعدد، بی خطری و 
اثربخشی واکسن ها به دقت مورد بررسی قرار می گیرد.

دبیر کمیته علمی کشوری کووید19 خاطرنشان کرد: 
»طراحی واکسن ها به نحوی است که بدون خطر 
ابتال به بیماری باعث تحریک سیستم ایمنی بدن 
انسان و در نتیجه بروز برخی واکنش های ناخواسته 

یا عوارض جانبی می شود.«
دبیر علمی کمیته کشوری کووید19 با اشاره به انواع 
واکسن های مورد استفاده در کشور گفت: »در حال 
حاضر 4 نوع واکسن در کشور استفاده می شود که با 
مکانیسم های متفاوتی تولید شدند و از نظر عوارض 
جانبی تقریبا وضعیت مشابهی دارند. اما خوشبختانه 
عوارض جانبی واکسیناسیون عموما زودگذر هستند.«
وی افزود: »بسته به خصوصیات ایمنی ذاتی افراد، 
طیف وسیعی از واکنش ها در مقابل واکسن دیده 
می شود. تعداد زیادی افراد هیچ ناراحتی و مشکلی 
نخواهند داشت. برخی دیگر نیز در روزهای اول 
احساس ناخوشی و درد و تب دارند که خود به 
خود و با استراحت و نهایتا مصرف مسکن ساده 
برطرف می شود. در عده کمی نیز ممکن است عوارض 
جانبی شدت بیشتری داشته باشند.« به گفته این فوق 
تخصص ریه، معموالً پس از واکسیناسیون عوارض 
جانبی خفیف تا متوسطی نظیر تب پایین یا دردهای 
عضالنی مشاهده می شود که طبیعی است. این عالئم 
در واقع واکنش سیستم ایمنی بدن به آنتی ژن های 

وارد شده از طریق واکسن است و معموال پس از 
چند روز نیز خود به خود از بین می روند.

عابدینی بروز عوارض جانبی را طبیعی و به مفهوم 
پاسخ بدن به واکسن برشمرد و خاطرنشان کرد: »افراد 
مختلف واکنش های متفاوتی نسبت به واکسن نشان 
می دهند. بسیاری ممکن است هیچ عالمتی پس از 
واکسیناسیون نداشته باشند. اما عدم بروز عوارض 
جانبی هرگز به معنی بی تاثیر بودن واکسن نیست زیرا 
هر شخص پاسخ ایمنی متفاوتی از خود نشان می دهد.«

دبیر کمیته علمی کشوری کووید19 از شایعترین 
عوارض واکسیناسیون کرونا به عالیمی نظیر درد، 
قرمزی و سفتی مختصر محل تزریق، تب، لرز، خستگی، 
سردرد، درد عضالنی و اسهال اشاره کرد که این 
عوارض با توجه به نوع واکسن متفاوت است و 
معموال زودگذر بوده و خودبه خود بهبود می یابند.

وی از عوارض جانبی بسیار نادر واکسن های کرونا 
به واکنش های آلرژیک شدید مانند شوک آنافیالکسی 
اشاره کرد که برای جلوگیری از پیامدهای این عارضه 
افراد باید پس از تزریق واکسن 1۵-۳0 دقیقه در محل 
واکسیناسیون حضور داشته باشند تا در صورت بروز 
هرگونه واکنشی تیم بهداشتی و درمانی بتوانند سریعًا 

مراقبت های الزم را ارائه دهند.
عابدینی به افراد توصیه کرد در صورت بروز عوارض 

جانبی پس از واکسیناسیون بهتر است فعالیت روزانه 
را کمتر کرده و از ورزش یا فعالیت فیزیکی سنگین 

برای یک یا دو روز خودداری کنند.
وی استراحت و مصرف مایعات بیشتر را برای رفع 
عوارض جانبی ناشی از واکسن بسیار مفید برشمرد 
و گفت: »در صورت نیاز می توان از مسکن های ساده 
مثل استامینوفن هر 6 تا ۸ ساعت یکبار تا دو روز 
برای کاهش دردهای عضالنی و استخوانی و سردرد 
استفاده کرد.« دبیر کمیته علمی کشوری کووید19 
همچنین تاکید کرد: »افراد در صورت بروز عالئم 
شدید موضعی یا تب و بدن درد و یا عوارض جانبی 
بیشتر از سه روز حتما باید به پزشک یا پایگاه های 

واکسیناسیون مراجعه کنند.«
به گفته وی، کارکنان بهداشتی در مرکز و یا پایگاه های 
واکسیناسیون آماده پاسخگویی به سواالت و ارائه 
راهنمایی الزم هستند، بنابراین بهتر است افراد در 
هنگام واکسیناسیون شماره مرکز را یادداشت کنند.

به گفته عابدینی هیچ یک از واکسن های تایید 
ایجاد  و  نیستند  زنده  ویروس  حاوی  شده 

نمی کنند. بیماری زایی 
وی با توجه به این که معموال چندین هفته پس از 
2SARS- واکسیناسیون، ایمنی الزم در مقابل ویروس
CoV- عامل ایجاد کننده بیماری کووید19 در بدن 

فرد ایجاد می شود، گفت: »فرد واکسینه شده امکان دارد 
قبل و بعد از دریافت واکسن به ویروس کووید19 
مبتال شده و بیمار شود زیرا  واکسن هنوز فرصت 

کافی برای ایجاد ایمنی در بدن را نداشته است.«
عابدینی تاکید کرد: »افراد بالفاصله پس از واکسیناسیون 
نباید ماسک زدن و سایر اقدامات پیشگیرانه را کنار 
بگذارند و به سه دلیل همچنان باید به دقت توصیه های 
پیشگیری را رعایت کنند. اوالً برای ایجاد ایمنی کافی 
باید دو نوبت واکسن به فاصله 2 تا 4 هفته تزریق 
شود و مدت زمان تحریک و پاسخ مطلوب سیستم 
ایمنی هم حدود دو هفته بعد از واکسن خواهد بود. 
بنابراین تا 2 هفته بعد از تزریق دومین نوبت واکسن 

هنوز ایمنی کافی ایجاد نشده است.«
عابدینی خاطرنشان کرد: »واکسن های کرونا تا حدود 
زیادی فرد را مصون می کنند؛ اما مصونیت 100 درصدی 
در مقابل بیماری نمی دهند. بنابراین امکان ابتالی افراد 
واکسن زده به بیماری کرونا صفر نیست و همچنان 

باید پروتکل ها را رعایت کنند.«
به گفته این فوق تخصص ریه، واکسن می تواند از 
ابتال به فرم شدید بیماری، بستری و مرگ تا حد 
بسیار زیادی جلوگیری  کند ولی ممکن است فرد 
فرم خفیف بیماری را بگیرد و سبب انتقال بیماری 
به دیگران شود. بنابراین تا زمانی که  بخش بزرگی 
از جامعه واکسن نزدند همه افراد اعم از واکسن 
زده یا نزده باید همچنان به توصیه های بهداشتی 
مانند استفاده از ماسک و یا رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی اقدام کنند.
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، عابدینی در  بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: »در حال حاضر 4 نوع واکسن در ایران در 
حال استفاده است که با مکانیسم های متفاوتی تولید 
می شوند، ولی از نظر میزان مصونیت زایی همه آنها 
با وضعیت تقریبا یکسان جلوی ابتال به فرم های 
شدید، نیازمند بستری و یا مرگ ناشی از بیماری را 
می گیرند. متخصصین سازمان جهانی بهداشت توصیه 
می کنند که بهترین واکسن همان واکسنی است که 

در اختیارتان است.«

محقق اصلی طرح مطالعاتی واکسن ایرانی- استرالیایی »اسپایکوژن« 
گفت: »تزریق واکسن ایرانی و استرالیایی کرونا از روز یک شنبه آغاز 
شد و قرار است 400 داوطلب تا پایان تیرماه این واکسن را در فاز 

دوم دریافت کنند.«
به گزارش سپید، پیام طبرسی در گفت وگو با ایرنا افزود: »فاز اول 
کارآزمایی بالینی این واکسن در استرالیا آغاز شد و فازهای دوم و 

سوم آن در ایران انجام می شود.«
وی به تعداد داوطلبان مرحله دوم آزمایش انسانی این واکسن اشاره 
کرد و اظهار داشت: »در فاز دوم آزمایش انسانی این واکسن که از 
روز یک شنبه آغاز شد، 400 داوطلب حضور دارند که دو سوم آنان 

واکسن اصلی و بقیه هم واکسن نما را دریافت می کنند.«
واکسن  تزریقی  دوزهای  تعداد  عفونی،  بیماری های  متخصص 
اسپایکوژن را 2 دوز اعالم کرد و گفت: »این دوزها به فاصله ۳ 

هفته به داوطلبان این طرح مطالعاتی تزریق خواهد شد.«
محقق اصلی طرح مطالعاتی واکسن ایرانی استرالیایی »اسپایکوژن« 
پیش بینی کرد که فاز دوم این طرح مطالعاتی آخر تیرماه امسال به 

پایان برسد. طبرسی نتایج فاز اول تست بالینی این واکسن را خوب 
ارزیابی کرد و ادامه داد: »امیدواریم هرچه سریع تر کار مطالعات این 

واکسن به پایان برسد و در اختیار مردم قرار گیرد.«
وی به اجرای طرح واکسیناسیون عمومی در کشور با واکسن های 
وارداتی اشاره و به مردم توصیه کرد که از تزریق واکسن کرونا نترسید 
و براساس اولویت سند مالی واکسیناسیون کووید19 اقدام به تزریق 
واکسن کنند. محقق اصلی طرح مطالعاتی واکسن اسپایکوژن تاکید 
کرد که هرچند با تزریق دوز اول واکسن کرونا تا حدی ایمنی در 
افراد ایجاد می شود اما مردم حتما دوز دوم واکسن کرونا را تزریق 
کنند. طبرسی همچنین گفت: »براساس سند ملی واکسیناسیون کرونا، 
تزریق واکسن به برخی گروه ها از جمله سالمندان در حال انجام است 

و این گروه حتما اقدام به تزریق واکسن کرونا کنند.«
 به گزارش ایرنا، کمیته اخالق در پژوهش وزارت بهداشت چند روز 
پیش مجوز انجام مطالعه فاز دوم کارآزمایی بالینی واکسن استرالیایی 

ایرانی را برای شرکت سیناژن صادر کرد.
اسپایکوژن از دسته واکسن های Subunit از نوع پروتئین نوترکیب 

SARS- 2است. پروتئین ساخته شده، مشابه پروتئین اسپایک ویروس
CoV-است، این پروتئین ها که با روش های مهندسی ژنتیک و 
توسط سلول های خاصی تولید، خالص سازی و آماده استفاده می شود.

با احتساب این واکسن، پنج مجموعه موفق به دریافت کد اخالق و 
ورود به فاز مطالعات بالینی شده اند. سیناژن اولین تولید کننده واکسن 
کرونا در  بخش خصوصی است و قبل از آن، ستاد اجرایی فرمان امام، 
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، انستیتو پاستور ایران و 

وزارت دفاع وارد طرح مطالعاتی واکسن کرونا شدند.

تزریق واکسن »اسپایکوژن« به داوطلبان فاز دوم آغاز شد
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مدیر پروژه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا تشریح کرد خبـر

آخرین وضعیت واکسن کرونای انستیتو پاستور
قدرت تغییر واکسن در برابر جهش های ویروس

مدیر پروژه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای 
مشترک ایران و کوبا، ضمن تشریح آخرین اخبار از 
فاز سوم تست انسانی این واکسن گفت: »همزمان با 
انجام مطالعه، کار تولید واکسن در انستیتو پاستور 
ایران آغاز شده است و توسعه زیرساخت ها در 

دست اقدام است.«
به گزارش سپید، احسان مصطفوی در گفت وگو با 
ایسنا گفت: »کارآزمایی بالینی واکسن تولید مشترک 
انستیتو فینالی کوبا با مشارکت انستیتو پاستور ایران 
در دو کشور ایران و کوبا در حال انجام است و 
قرار است پس از مشخص شدن نتایج مطالعات 
به طور مشترک در هر دو کشور تولید و مورد 
عرضه عمومی قرار گیرد.« وی گفت: »این واکسن 
فاز یک و دو کارآزمایی بالینی را در کشور کوبا 
طی کرد و فاز سوم آن نیز از ششم اردیبهشت ماه 
در شهر اصفهان ایران آغاز شد و متعاقبا در هفت 
شهر زنجان، همدان، بندرعباس، کرمان، یزد، بابل 

و ساری نیز تزریق واکسن آغاز شد.«
وی افزود: »۲4 هزار نفر از جمعیت 1۸ تا ۸0 سال 
در این مطالعه وارد شدند و در یک بازه زمانی 4 
هفته ای واکسیناسیون در شهرهای هدف صورت 
گرفت. از چهارم خرداد ماه نیز تزریق دوم واکسن 
مجدداً در شهر اصفهان آغاز شد و متعاقب آن در 

شهرهای زنجان و همدان نیز در چند روز گذشته 
بیش از 1000 نفر از هموطنان تحت تزریق واکسن 

قرار گرفتند.«
این اپیدمیولوژیست ادامه داد: »خوشبختانه تاکنون به 
جز معدودی از افراد نیاز به درمان دارویی خاصی 
متعاقب تزریق واکسن نداشتند و تا به حال مشخص 
شده که این واکسن کم خطر محسوب می شود و در 
عین حال متعاقب پایان تزریق دوم واکسن، پیگیری 
داوطلبانی که به مطالعه وارد شدند انجام می شود 

و اثربخشی واکسن به عنوان هدف اصلی در این 
فاز از مطالعه مورد سنجش قرار خواهد گرفت.«

وی در ادامه تاکید کرد: »همزمان با انجام مطالعه 
کار تولید واکسن در انستیتو پاستور ایران آغاز شده 
است و توسعه زیرساخت ها در دست اقدام است. 
خوشبین هستیم که روز به روز بتوانیم ظرفیت 
تولید را توسعه دهیم تا پاسخگوی قسمتی از نیاز 

کشور باشیم.«
مصطفوی افزود: »الزم به ذکر است که در دو شهر 

یزد و زنجان عالوه بر دو دوز تزریق شده یک دوز 
سوم هم تحت عنوان دوز یادآور تزریق می شود. 
انتظار داریم که انجام این تزریق یادآور باعث افزایش 
میزان اثربخشی واکسن شود که این موضوع نیز 
در این مطالعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
در عین حال باید توجه داشت که ممکن است در 
مورد این واکسن، مثل اکثر واکسن های دیگری که 
در دنیا مطرح است، الزم باشد تزریق یادآور در 

ماه ها یا سال های بعد هم انجام شود.«
وی درباره زمان ارسال نتایج مطالعات کارآزمایی 
بالینی فاز سوم به سازمان غذا و دارو تصریح کرد: 
»بعد از اتمام تزریق دوز دوم واکسن و زمانی که 
نتایج اثربخشی واکسن مشخص شد، نتایج به سازمان 
برای  تاییدیه الزم  تا  غذا و دارو ارسال می شود 

واکسیناسیون عمومی را اخذ کند.«
وی افزود: »مطالعاتی که در کشور کوبا انجام شده 
است نشان می دهد این واکسن ایمنی زایی خود را 
در برابر جهش های شایع همچنان حفظ می کند و 
در عین حال این پتانسیل در واکسن وجود دارد 
که اگر جهش های تاثیرگذاری از ویروس شناخته 
شود که در ایمنی زایی واکسن تاثیر داشته باشد، 
بتواند در زمانی نسبتا کوتاه تغییراتی داشته باشد 

تا در برابر جهش های جدید نیز پاسخگو باشد.«

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با اشاره به 
خطراتی که نیروهای اورژانس را در ماموریت تهدید می کند، از 
ابتالی 40 درصد متخصصین طب اورژانس به بیماری کرونا خبر داد.
به گزارش سپید، نادر توکلی با بیان اینکه خدمات طب اورژانس 
هم در محیط خارج از بیمارستان و هم به شکل تخصصی در 
بیمارستان ارائه می شود، افزود: »دو الگو در خدمات فوریت های 
پزشکی در دنیا مرسوم است. یک الگو ارائه خدمات تخصصی در 
محیطی که فرد دچار حادثه شده که از آن به عنوان الگوی فرانسوی 
آلمانی یاد می شود که البته نظام های سالمت به این نقطه رسیدند 

که هزینه های اجرای این الگو باال است.«
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: »بنابراین به سراغ 
الگوی دیگری رفتند و در الگوی جدید، افرادی تربیت شدند تا به 
عنوان تکنسین های فوریت های پزشکی مانند یک پرستار با حضور 
در صحنه حادثه، درمان های اولیه را انجام دهد، شرایط بیمار را 

تثبیت کند و بیمار را به اولین مرکز درمانی برساند.«

وی با اشاره به هزینه فایده مطلوب الگوی دوم گفت: »بر اساس 
همین الگو اورژانس 11۵ در سال 1۳۵۵ شروع به کار کرد اما به 
مرور زمان نیاز به خدمات اورژانس تخصصی تر شد. یعنی این 
نیاز به وجود آمد که افرادی برای ارائه خدمات تخصصی در 

اورژانس تربیت شوند.«
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: »بنابراین رشته ای به 
نام طب اورژانس ایجاد شد که متخصصین آن، حداقل دانسته های 
اکثر رشته های تخصصی مانند جراحی، ارتوپدی، قلب، عفونی، 

اطفال، چشم و… را در کنار هم داشته باشند.«
وی با اشاره به عمر ۷0 ساله طب اورژانس در دنیا، خاطر نشان 
کرد: »دلیل شکل گیری این رشته تخصصی پاسخ به نیاز مردم بود.«
توکلی با بیان اینکه رشته طب اورژانس از سال 1۳۸0 در ایران 
راه اندازی شده، افزود: »متخصصین اورژانس عالوه بر اینکه  بخش 
عمده ای از طبابت بالینی را انجام می دهند، وظیفه مدیریت اورژانس 
را نیز بر عهده دارند.« وی مهارت های ارتباطی و توان ایجاد روحیه 
همکاری و کار گروهی در کارکنان را به عنوان ویژگی های یک 
متخصص طب اورژانس برشمرد و تاکید کرد: »هدف این رشته 
تثبیت به موقع، اقدامات حیات  بخش، ارائه خدمات تخصصی و 

در کنار اینها آرامش بخشیدن و احساس امنیت به بیمار است.«
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با بیان این مطلب 
که رشته طب اورژانس رشته حاکمیتی و بیمارستانی است، افزود: 
»جا دارد یادی کنیم از شهدای سالمت در حوزه متخصصین طب 
اورژانس و تشکر ویژه از جامعه بزرگ متخصصین اورژانس که 
خدمات بسیار زیادی در دوران همه گیری کرونا به مردم ارائه دادند.«

وی گفت: »با توجه به اینکه  بخش های اورژانس جزو  بخش های 
پر ریسک و پر خطر هستند، در 1۵ ماه گذشته، حدود 40 درصد 

متخصصین طب اورژانس مبتال به کرونا شدند.«
توکلی خاطرنشان کرد: »متأسفانه این رشته مورد بی مهری است 
به دلیل اینکه سختی شغلی این رشته در نظر گرفته نشده و همین 
موضوع موجب شده عالقه و تمایل پزشکان به این رشته کم بشود. 
به طور قطع اگر با حمایت وزارت بهداشت، شرایط و امنیت شغلی 
بیشتری برای متخصصین طب اورژانس فراهم شود، طب اورژانس 

یکی از اولین انتخاب ها در آزمون دوره دستیاری خواهد بود.«
وی یادآور شد: »در کل کشور ثابت شده است که این رشته در 
کم کردن هزینه های کلی بیمارستانی و تعیین تکلیف بیماران در 
اورژانس، انجام خدمات و جراحی سرپایی و در نهایت خدمات 

به موقع و حیات بخش بسیار مؤثر است.«
توکلی با بیان این موضوع که پایه راه اندازی رشته طب اورژانس 
در کل کشور دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است، گفت: »اولین 
مرکز در سال ۸0 در بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( دانشگاه 

علوم پزشکی ایران راه اندازی شد.«
به گزارش مهر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان 
افزود: »هم اکنون بالغ بر 1۵00 متخصص طب اورژانس در کشور 
داریم اما متأسفانه تعداد دانشجویان و دستیاران تخصصی در کشور 
بسیار کم شده اند که علت آن عدم تمایل به این رشته است و در 
سه سال آینده شاهد کاهش تعداد قابل توجهی از متخصصین طب 
اورژانس خواهیم بود و اگر تمهیداتی در نظر گرفته نشود در آینده 

تهدید بسیار بزرگی برای نظام سالمت خواهد بود.«

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران:

۴۰درصدمتخصصانطباورژانسکروناگرفتهاند
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از سوی کمیته ساماندهی تحقیقات کووید19 وزارت بهداشت خبـر

اختالالت روانشناختی و پاندمی کووید19 تشریح شد
وزارت  کووید 19  تحقیقات  ساماندهی  کمیته 
بهداشت، در گزاره برگی، اختالالت روانشناختی 

و پاندمی کووید 19 را تشریح کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، با ظهور ویروس 
کووید19، زندگی و سالمت میلیون ها انسان پس 
از چند هفته مورد تهدید قرار گرفت و شیوع این 
بیماری عالوه بر تأثیرات جسمی، سبب پیامدهای 
روانشناختی بسیار جدی شده است. این بیماری 
همه گیر نه  تنها میزان باالی مرگ و میر ناشی از 
عفونت ویروسی را به همراه دارد، بلکه باعث فاجعه 
روانشناختی در کل نقاط جهان شده است که از 
جمله آن ها می توان به اضطراب، ترس، افسردگی، 
خشونت، رفتارهای اجتنابی، تحریک پذیری، اختالل 
 )PTSD( خواب و اختالل استرس پس از سانحه

اشاره نمود.

بر اساس بررسی های انجام شده، بیماران مبتال به 
کووید19 دارای ظرفیت تحمل روانشناختی پایینی 
بوده و با توجه به وضیعت فعلی بیماری در جهان، این 
افراد به شدت در معرض بروز اختالالت روانشناختی 
مانند اضطراب، ترس، افسردگی و همچنین افکار 
منفی قرار دارند، بنابراین تنها توجه به اقدامات 
کافی  بیماری  این  با  مقابله  برای  افراد  بهداشتی 
برای  نیز  روانشناختی  مراقبت های  بلکه  نیست، 
کاهش استرس و فشارهای روانی ضروری می باشد.
درک به موقع تغییرات بالقوه روانشناختی ناشی از 
کووید19 نیز الزم است، زیرا تغییرات روانی ناشی از 
اضطرارهای بهداشت عمومی می تواند بطور مستقیم 
در احساسات و رفتار افراد منعکس شود. بنابراین 
این گزاره برگ به بررسی نمونه هایی از اختالالت 

روانشناختی ناشی از بیماری کووید19 می پردازد.



صدوقی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: 

»سی اف« در ردیف بیماری های خاص بودجه 1400 قرار گرفت
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
از قرار گرفتن بیماری »سی اف« در ردیف بیماری های 

خاص در جدول نهایی بودجه 1400 خبر داد.
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در گفت وگو با فارس از 
قرار گرفتن بیماری سی اف در ردیف بیماری های خاص در 
بودجه سال 1400 خبر داد. پیش تر به دنبال تجمع خانواده های 
بیماران سی اف در مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیل جلساتی میان نمایندگان 
آنها با معاون درمان وزیر بهداشت برای بیان مشکالت و نیازها، قاسم جان بابایی در نامه ای خطاب 
به رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با اشاره به هزینه های بسیار سنگین 
تحمیل شده بر خانواده بیماران سی اف برای دریافت خدمات درمانی، تهیه انواع داروهای تخصصی، 
آزمایشات دوره ای، خدمات تصویربرداری و...، درخواست کرده  بود با هدف استمرار حمایت های 

درمانی از این بیماران و پاسخ به نیازهای آنان، اعتبار مستقلی تحت عنوان حمایت از بیماران مبتال 
به سی اف در ردیف بودجه سال 1400 اختصاص یابد و بیماری CF به عنوان بیماری خاص تلقی 
شود. شهریاری با اشاره به پیگیری این درخواست در هنگام بررسی بودجه 1400 در رایزنی با 
کمیسیون تلفیق گفت: »خوشبختانه بعد از طرح موضوع مشکالت بیماران سی اف در هنگام بررسی 
بودجه، این بیماری به فهرست بیماری های خاص در بودجه 1400 اضافه شد و این مورد نیز همراه 
الیحه بودجه کل کشور برای اجرا به دولت ابالغ شده است. بنابراین موضوع قانون گذاری برای قرار 
گرفتن بیماری سی اف در ردیف بیماری های خاص در بودجه سال جاری توسط مجلس شورای 
اسالمی انجام گرفته است و اکنون این قانون باید در مسیر اجرا قرار بگیرد تا بیماران سی اف نیز 

مانند سایر بیماران خاص بتوانند از اعتبارات تعیین شده در بودجه بهره مند شوند.«
وی افزود: »در موارد مشابه و پس از تخصیص بودجه، انجمن یا نهاد متولی بیماری موردنظر 
با مراجعه به معاونت درمان و اداره کل بودجه وزارت بهداشت، موضوع را پیگیری کرده و با 
هماهنگی وزارتخانه، از اعتبارات تخصیص یافته برای کمک به تأمین بخشی از هزینه های دارو 

و درمان بیماران خود بهره مند می شوند و آن را به نحو مقتضی برای بیماران هزینه می کنند.«

کمیسیون

خبـر

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 
گفت: »خوشبختانه در سالی که گذشت آموزش 
دروس در بستر فضای مجازی در دانشگاه علوم 
پزشکی به اوج خود رسید و پیشرفت های چشمگیری 
در این حوزه داشته ایم، از 1۶ فروردین ماه 1۳۹۹ 
فعالیت های مجازی در باالترین سطح به دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی ارایه شده است، در سال 
تحصیلی جدید 1۷ رشته در مقاطع مختلف تحصیلی 
به رشته های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی اضافه خواهد شد.«
به گزارش سپید، محمد مهدی صدوقی در مراسم 
پانزدهمین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی ضمن تشریح بخشی از عملکرد معاونت 
آموزشی دانشگاه در سالی که گذشت گفت: »شیوع 
گسترده کرونا در اسفند 1۳۹۸ کالس های حضوری 

و آزمون های دانشگاهیان را به تعطیلی کشاند.«
وی افزود: »این اپیدمی بعد از گذشت بیش از یکسال 
در سراسر دنیا همچنان ادامه دارد و حوزه آموزش و 
برگزاری حضوری کالس ها را با چالش هایی روبرو 
کرده است، در ابتدای شیوع ویروس کووید 1۹ 
آموزش ها با سکون مواجه شدند، خوشبختانه در 
سالی که گذشت آموزش دروس در بستر فضای 
مجازی در دانشگاه علوم پزشکی به اوج خود 
رسید و پیشرفت های چشمگیری در این حوزه 
داشته ایم، از 1۶ فروردین ماه 1۳۹۹ فعالیت های 

مجازی در باالترین سطح به دانشجویان دانشگاه 
علوم پزشکی ارایه شده است.«

شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  آموزشی  معاون 
در  مجازی  آموزش  روند  به  اشاره  با  بهشتی 
سامانه نوید، از برگزاری کلیه دروس به صورت 
مجازی و تعاملی در بیمارستان های تحت پوشش 
دانشگاه با بهره گیری از سامانه مذکور خبر داد 
باند آموزش مجازی،  و گفت: »افزایش پهنای 
ارتقا شاخص کل کالس های آنالین، بارگذاری 
تعداد محتوای الکترونیکی بر روی وب سایت 
گروه های آموزشی و برگزاری ۲۹ هزار کالس 
عرصه  در  دانشگاه  برنامه های  دیگر  از  آنالین 
آموزش است، در سالی که گذشت مرکز آزمون 
الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با 
۲۵۲ رایانه برای خدمت باکیفیت تر آموزشی به 

اساتید و دانشجویان افتتاح شده است.«
مرکز  به  دانشگاه  تجهیز  به  اشاره  با  صدوقی 
»این  اظهارکرد:  شده  شبیه سازی  آموزش های 
مرکز با هدف ارتقا آموزش در حوزه پایه و بالین 
فعالیت های منحصر بفردی در دستور کار دارد، 
در دو سال اخیر دو نوبت فراخوان در دانشگاه 
علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار شد؛ در نوبت 
اول ۷۷  عضو هیئت علمی و در نوبت دوم ۶4 
عضوهیئت علمی جذب شدند، جذب بیش از 
۵۶ عضو هیئت علمی با تعهدات قانونی و تبدیل 

وضعیت استخدامی ۳0 نفر از اساتید دانشگاه نیز 
در دوسال اخیر انجام شده است.«

وی به روند عملکرد هیئت ممیزه دانشگاه در سالی 
که گذشت اشاره کرد و افزود: »در سال سخت 
مبارزه با کرونا جلسات هیئت ممیزه دانشگاه تعطیل 
نشد و ۲1۵ پرونده ارتقا اعضای هیئت علمی مورد 
بررسی قرار گرفت، این روند در مقایسه با سال 
مشابه قبل رشد سه برابری داشته است، دانشجویان 
دانشگاه در 1۲ المپیاد علمی درخشیدند و رتبه 
های درخشان دانشجویی کسب کرده اند، کسب 1۷ 
رتبه و دریافت مدال های طال، نقره و برنز ازسوی 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 

موجب افتخار و بالندگی این دانشگاه است.«
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  آموزشی  معاون 
آموزش مداوم  تداوم روند  به  اشاره  با  بهشتی 
در بحران کرونا به اجرای ۲۶4 برنامه عملیاتی 
توسط این واحد اشاره کرد و گفت: »راه اندازی 
سامانه ارزشیابی یکپارچه اعضای هیئت علمی با 
عنوان سامانه ساعی یکی از اقدامات انجام شده 
است، ثبت فعالیت های علمی و ارتقای مرتبه 
اساتید دانشگاه در بستر این سامانه آماده و در 
حال بارگذاری است، استقرار سامانه الگ بوک 
الکترونیک در کلیه گروه های بالینی دانشگاه یکی 
این  آموزشی است،  اقدامات معاونت  از  دیگر 
دانشگاه یکی از دانشگاه های پیشرو در استقرار 

الگ بوک الکترونیک در تمام رشته ها است.«
اضافه کرد:  پایان  در  ایرنا صدوقی  به گزارش 
»اطالع رسانی به موقع و صحیح به دستیاران دربستر 
سامانه، نحوه مشارکت فعالیت های آموزشی و 
بالینی دستیاران و مدیریت نحوه مشارکت آن ها، 
توسط  علمی  هیئت  اعضای  ارزشیابی  و  ثبت 
الکترونیک  ریزی الگ بوک  برنامه  و  دستیاران 
ویژه دانشجویان دکترای تخصصی و ارشد از 
جمله کارکردهای سامانه الگ بوک الکترونیک 
دانشگاه است، افزایش فعالیت آموزشی و طرح 
آن در کمیته دانش پژوهشی منجر به ارتقا علمی 
اعضای هیئت علمی دانشگاه خواهد شد، گروه های 
شاخص برتر در پانزدهمین جشنواره آموزشی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معرفی خواهند 
شد، در سال تحصیلی جدید 1۷ رشته در مقاطع 
مختلف تحصیلی به رشته های تحصیلی دانشگاه 

علوم پزشکی شهیدبهشتی اضافه خواهد شد.«

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع ۱۷رشتهجدیددردانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیاضافهمیشود
رسانی وزارت بهداشت خبر داد

بهره برداری از 14 هزارتخت 
بیمارستانی تا پایان دولت

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در توییتی از برگزاری بیست و هشتمین 
آیین پویش ره سالمت و افتتاح 1400 

پروژه سالمت خبر داد.

در  کیانوش جهانپور  سپید،  گزارش  به 
حساب توییتری خود گفت: بهره برداری از 
1400 پروژه سالمت و افزون بر 14000 
تخت بستری در زمانی کمتر از 14 ماه 
شرایط  دشوارترین  در   1400 مرداد  تا 
به عنوان یک رکورد  اپیدمی  تحریم و 
به  زمین  ایران  نظام سالمت  تاریخ  در 

یادگار خواهد ماند.

شماره 1۹4۶ 11 خرداد 1400 10



واردات واکسن توسط  بخش خصوصی نهایی شد
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو از نهایی شدن خرید و 
واردات واکسن کرونا از سوی  بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش سپید، ناصر ریاحی اظهار کرد: »خوشبختانه با 
پیگیری های انجام شده، سرانجام سازمان غذا و دارو، نامه 
مجوز الزم برای واردات واکسن کرونا از سوی  بخش 
خصوصی را صادر کرد و به این ترتیب شرکت دریافت 
کننده مجوز از روز دوشنبه نسبت به گشایش ال سی و انتقال منابع مالی برای واردات این واکسن 
اقدام خواهد کرد تا در کوتاه ترین زمان ممکن به کشور برسد.« وی درباره نوع واکسن خریداری شده 
از سوی  بخش خصوصی نیز گفت: »در گام نخست یک میلیون دوز واکسن آسترازنکا خریداری 
شده است و در گام بعدی که بالفاصله پس از این قرارداد پیگیری می شود، سه میلیون دوز واکسن 

سینوفارم چین خریداری می شود که البته به شرط حمل مقطعی، مذاکرات بر سر آن ادامه دارد.« عضو 
هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: »با توجه به اینکه احتماالً در آینده نزدیک واکسن ایرانی 
کرونا نیز عرضه خواهد شد، ما این شرط را برای واکسن چینی گذاشتیم تا در صورتی که دولت تغییر 
نظر داد یا سیاست دیگری اجرایی شد، تمام این واکسن به اجبار به کشور وارد نشود و فقط بخشی 
از آن را وارد کنیم.« ریاحی بیان کرد: »آمادگی داریم که تمام یک میلیون دوز واکسن آسترازنکا را به 
شکل یک جا به کشور وارد کنیم اما این بسته به ظرفیت و شرایط وزارت بهداشت خواهد بود. در 
صورتی که شرایط برای دریافت چند مرحله ای فراهم باشد نیز ما در ابتدا ۱۰۰ هزار دوز و سپس در 

قالب محموله های ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دوزی این واکسن ها را وارد خواهیم کرد.« 
به گزارش ایسنا،  بخش خصوصی چند هفته قبل خبر از نهایی شدن خرید شش میلیون دوز واکسن 
کرونا و واردات آن به کشور داده بود که پس از گمانه زنی های فراوان به دلیل صادر نشدن مجوزها 
و عملیاتی نشدن فرایند، واردات آن رسما متوقف شد. پیش از این مسئوالن اتاق بازرگانی پیشنهاد 

کرده بودند که این واکسن ها در اختیار کارگران و فعاالن خط تولید کشور قرار گیرد.

خبـر

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
»با توافق وزارت بهداشت گام مهمی 
برای اتصال بیمارستان های دانشگاهی به 
سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی 
برداشتیم و طی روزهای آینده دیتای 
الکترونیک بیمارستان های دانشگاهی 

جایگزین اسناد کاغذی می شود.«
به گزارش سپید، مصطفی ساالری در 
جلسه هفتگی پروژه نسخه الکترونیک 
که با حضور مدیران حوزه های درمان 
ویدئو  ارتباط  و  اطالعات  فناوری  و 
تأمین  درمان  مدیران  با  کنفرانسی 
اظهار  برگزار شد،  استان ها  اجتماعی 
معاون  با  که  توافقی  »براساس  کرد: 

وزیر بهداشت داشتیم، طی روزهای آینده تبادل 
اطالعات الکترونیک بیمارستان های دانشگاهی با 

سازمان تأمین اجتماعی برقرار می شود.«
ساالری افزود: »در روزهای اخیر آخرین مراحل 
کاغذی  اسناد  به  مربوط  هزینه های  پرداخت 
بیمارستان های دانشگاهی را انجام دادیم و از این 
به بعد پرداخت هزینه ها از سوی سازمان تأمین 
اجتماعی به بیمارستان های دانشگاهی منحصرا برای 

اسناد الکترونیک انجام می شود.«
از  همچنین  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
توافق این سازمان با وزارت بهداشت برای اجرای 

طرح صیانت مالی از بیمه شدگان تأمین اجتماعی 
در شهرستان های فاقد مرکز ملکی خبر داد و گفت: 
»تمامی بیمه شدگان تأمین اجتماعی در شهرهای فاقد 
مرکز ملکی تأمین اجتماعی می توانند خدمات بستری 
رایگان را از بیمارستان های دولتی دریافت کنند و 
سازمان تأمین اجتماعی ۱۰ درصد فرانشیز سهم 
بیمار را نیز در این بیمارستان ها پرداخت می کند.«

برای  بستری  خدمات  شدن  رایگان  از  ساالری 
بیمه شدگان باالی ۶۵ سال در تمامی بیمارستان های 
دولتی خبر داد و گفت: »خدمات درمان بستری برای 
بیمه شدگان باالی ۶۵ سال در تمامی شهرها و در 
شهرهای دارای مرکز درمانی تأمین اجتماعی رایگان 

خواهد بود و سازمان تأمین اجتماعی ۱۰ 
درصد سهم بیمه شدگان را به طور کامل 

پرداخت می کند.«
دائمی  رصد  و  پیگیری  برلزوم  وی 
مشکالت مربوط به سامانه های خدمات 
الکترونیک تأمین اجتماعی تأکید کرد 
و افزود: »مرکز CRM سازمان تأمین 
اجتماعی باید به اطالعات مورد نیاز 
مرکز  این  و  باشد  داشته  دسترسی 
و  نیاز  مورد  تجهیزات  از  استفاده  با 
نیروی انسانی آموزش دیده با استفاده 
از تمامی ظرفیت های ممکن فعالیت 

موثری داشته باشد.«
سیستم  از  استفاده  لزوم  بر  ساالری 
الکترونیک تأکید  کنترل پروژه در طرح نسخه 
کرد و گفت: »مسائل و مشکالت اجرایی را  به 
صورت جدی تر رصد می کنیم تا کار بزرگی که 
در طرح نسخه الکترونیک شروع شده است با 
جدیت تداوم یابد و اشکاالت جزئی باقی مانده 

را برطرف می کنیم.«
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین 
اجتماعی، در این جلسه تعدادی از مدیران حوزه های 
درمان و فناوری اطالعات سازمان تأمین اجتماعی و 
مدیران درمان تأمین اجتماعی استانها به بیان دیدگاه ها 

و نقطه نظرات خود پرداختند.

اتصال بیمارستان های دانشگاهی
 به سامانه نسخه الکترونیک تامین اجتماعی؛ به زودی

آییننامه

آئین نامه تاسیس، ارائه خدمات 
و اداره داروخانه ها ابالغ شد

رئیس سازمان غذا و دارو در نامه ای خطاب 
به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر 
کشور آئین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره 
داروخانه ها را جهت اجرایی شدن ابالغ نمود..
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در نامه ای 
خطاب به روسای دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
سراسر کشور آئین نامه تاسیس، ارائه خدمات و 
اداره داروخانه ها را با هدف دسترسی مناسب 
و توزیع عادالنه خدمات، حمایت از حقوق 
آحاد مردم و نظارت بر کلیه مراحل تاسیس، 
ارائه خدمات و اداره داروخانه ها جهت اجرایی 

شدن ابالغ نمود.

شماره ۱94۶ ۱۱11 خرداد ۱4۰۰

وزرات  بیماری های  درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رییس 
بهداشت با اشاره به برنامه ثبت نام دیابتی ها در سامانه مدیریت 
بیماری های نادر جهت ساماندهی توزیع انسولین قلمی گفت: 
»تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر در این برنامه ثبت نام کرده اند.«
به گزارش سپید، مهدی شادنوش در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
بیماری های  مدیریت  سامانه  در  دیابتی ها  ثبت نام  برنامه  به 
»تمام  گفت:  قلمی  انسولین  توزیع  ساماندهی  جهت  نادر 
انسولین قلمی استفاده می کنند، حتما به  بیماران دیابتی که 
مراکز تخصصی که از سوی دانشگاه های علوم پزشکی اعالم 

را در سامانه مدیریت  شده، مراجعه کرده و اطالعات شان 
بیماری های نادر ثبت کنند؛ چراکه در ماه های آینده به مرور 
تعلق می گیرد که در سامانه  قلمی  انسولین  به کسانی  فقط 

ثبت اطالعات شده باشند.«
وی افزود: »بنابراین هر دانشگاه علوم پزشکی یکسری مرکز 
تخصصی را اعالم کرده که دیابتی هایی که انسولین قلمی دریافت 
می کنند، جهت ثبت اطالعات شان به این مراکز مراجعه کنند.«
شادنوش گفت: »در عین حال اگر مرکزی در فهرست اعالمی 
وزارت بهداشت برای ثبت نام وجود دارد، اما از ثبت نام مبتالیان 

به دیابت در سامانه مدیریت بیماری های نادر ابراز بی اطالعی 
می کند، افراد حتما به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
شهرشان شکایت کنند. به طوری که می توانند با معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی شهر خود تماس گرفته و اعالم کنند که 
فالن مرکزی که وزارت بهداشت برای ثبت نام دیابتی ها جهت 
ساماندهی توزیع پن انسولین اعالم کرده، مراجعه کردیم و 

آن ها ثبت نامی انجام نداده اند.«
وی تاکید کرد: »تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر در این برنامه 

ثبت نام کرده اند.«

ثبت نام بیش از ۵۰ هزار دیابتی برای دریافت انسولین قلمی
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تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح 
دوشنبه )۱۰ خرداد( به بیش از ۱۷۱ میلیون و 
۳۳ هزار نفر رسید و تعداد قربانیان این ویروس 
نیز از سه میلیون و ۵۵۶ هزار نفر فراتر رفت.

به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با 
بیش از ۳۴ میلیون و ۴۳ هزار مبتال، از نظر 
تعداد مبتالیان به این ویروس در رده اول 

قرار دارد و کشورهای هند، برزیل و فرانسه 
در رده های دوم تا چهارم هستند. ایران نیز از 
نظر تعداد مبتالیان کووید-۱۹ هم اکنون در رده 
سیزدهم قرار دارد. در این اینفوگرافیک، آمار 
۱۵ کشور اول جهان از نظر تعداد مبتالیان 
و تازه ترین آمار کلی جهان درمورد ویروس 

کرونا را مشاهده می کنید.

مقامات ویتنام امیدوارند با انجام تست کرونا 
برای تمام شهروندان شهر »هوشی مین« و 
اعمال اقدامات جدید برای رعایت فاصله 
اجتماعی با شیوع کروناویروس جدید در 

این کشور مقابله کنند.
به گزارش سپید، این اقدامات در واکنش 
به مشاهده مواردی از ابتال به سویه جدید 
و ترکیبی کروناویروس در این کشور است.
ویتنام در کنترل کروناویروس موفقیت نسبی 
کسب کرده اما طی هفته های گذشته موارد 
کشور  این  در  کووید۱۹  بیماری  به  ابتال 

افزایش یافته است.
طی روزهای گذشته مقامات ویتنام نسبت به 

پیدایش نوع ترکیبی جدید کروناویروس در این 
کشور که بسیار خطرناک است هشدار دادند.
جدید  نوع  این  ویتنام،  دولت  اعالم  بنابر 
ترکیبی از مشخصه های کروناویروس هایی 
است که برای اولین بار در هند و انگلیس 
شناسایی شده اند و به راحتی از طریق هوا 

قابل انتقال است.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی 
بی سی، در مجموع، بیش از ۷۰۰۰ مورد 
ابتال و ۴۷ مورد فوت ناشی از کروناویروس 
در این کشور گزارش شده اما شیوع جدید 
بیماری بیش از نیمی از مجموع موارد ابتال 

را شامل می شود.

آمار کرونا در جهان تا ۱۰ خرداد تالش ویتنام برای کنترل سویه جدید 
و ترکیبی کروناویروس

خبـر

شماره ۱۹۴۶ ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

نتایج خیره کننده یک مطالعه درخصوص واکسن کرونا
مرکز  از  امیدوارکننده ای  جدید  گزارش 
کنترل و پیشگیری بیماری های ایاالت متحده 
)CDC( نشان داده در بیش از ۱۰۰ میلیون 
فرد واکسینه شده، کمتر از ۱۰۰۰ مورد ابتال 
بیمارستان  در  بستری  به  نیاز  کووید-۱۹  به 

است. شده  مشاهده 
نظام  سازمان  از  نقل  به  و  سپید  گزارش  به 
پزشکی، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های 
ایاالت متحده می گوید که احتماالً موارد مثبت 
دقیق  به صورت  گزارش  این  در  کووید-۱۹ 
این  با  اما  است،  نگرفته  قرار  محاسبه  مورد 
واکسن  اثربخشی  قدرت  گزارش  این  حال، 
گزارش  می دهد.  ارائه  را  واقعی  دنیای  در 
CDC روایتی را از آنچه »پیشرفت غیرمنتظره 
این  می کند.  بیان  می شود،  نامیده  عفونت« 
موارد مثبت کووید-۱۹ در افرادی است که 
دست کم ۱۴ روز پس از دریافت تمام دوزهای 

شده اند. مبتال  واکسن،  شده  توصیه 
ایاالت  بیماری های  پیشگیری  و  کنترل  مرکز 
متحده اعالم کرده است که تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۱ 
آمریکا به صورت  نفر در  میلیون   ۱۰۱ حدود 
کامل واکسینه شده اند. در میان این گروه بزرگ، 

»پیشرفت  دوباره  نفر   ۲۶۲ و  هزار   ۱۰ فقط 
داشته اند. عفونت«  غیرمنتظره 

ردیف  در  افراد  این  از  چهارم  یک  حدود 
 ۹۹۵ فقط  و  شده   طبقه بندی  عالئم،  بدون 

مورد از آنها در بیمارستان بستری شده اند که 
از میان این بستری شدگان، تنها ۱۶۰ مرگ به 
ثبت رسیده است. میانگین سنی بیمارانی که 
تقریبا  و  است  بوده  سال   ۸۲ کرده اند  فوت 

۲۰ درصد از مرگ ها به طور بالقوه غیرمرتبط 
با کووید-۱۹ گزارش شده است.

البته CDC در این گزارش بسیار محتاطانه عمل 
کرده است و به این موضوع اشاره کرده که باید به 

محدودیت  های این گزارش توجه شود.
در این گزارش آمده است: »... تعداد موارد 
واکسن کووید-۱۹ گزارش شده احتماالً یک 
SARS- مقدار قابل توجه از کل عفونت های
افراد کامال واکسینه شده  CoV-۲ در میان 
است. سیستم نظارت ملی به گزارش انفعالی 
و داوطلبانه متکی است و ممکن است داده ها 
کامل یا نماینده نباشند. بسیاری از افراد مبتال 
به  »پیشرفت غیرمنتظره عفونت« واکسن،  به 
ویژه افرادی که بدون عالئم بوده و یا بیماری 
به  است  ممکن  کرده اند،  تجربه  را  خفیفی 

نباشند.« نبوده  آزمایش  دنبال 
دنیای  در   CDC مطالعات  از  دیگر  یکی 
mRNA واکسن کووید-۱۹ را در  واقعی، 
افراد باالی ۶۵ سال بررسی کرده است. این 
بستری  واکسیناسیون خطر  داد  نشان  تحقیق 
سنی،  گروه  این  در  را  بیمارستان  در  شدن 

۹۴ درصد کاهش می دهد.
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سازمان نظام پزشکی از ایجاد بستر الزم برای انجام رپید تست کرونا در مطب پزشکان خبر داد

هنوز موج چهارم کرونا در حال کشتار است و 
واکسیناسیون سراسری هم در بهترین حالت تا 
پایان امسال طول خواهد کشید. در این شرایط، 
کارشناسان سالمت تاکید دارند که هم باید سرعت 
فرآیند واکسیناسیون کرونا افزایش یابد و هم 
باید نظارت جدی تری بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی انجام شود تا اسیر موج پنجم کرونا 
به  دسترسی  افزایش  مسیر،  این  در  نشویم. 
تست های تشخیص کرونا بسیار حائز اهمیت 
است. صاحب نظران نظام سالمت تاکید دارند 
مبتال  بیماران  زمینه تشخیص  در  که هرچقدر 
نسبت  همان  به  کنیم،  کرونا سریع تر عمل  به 
هم فرصت بیشتری برای درمان و پیشگیری از 

ابتالهای جدید خواهیم داشت. 
حال در این بین قرار شده است که فرآیند تست 
سریع کرونا در مطب ها نیز گسترش پیدا کند و 
تعرفه 60 هزار تومانی هم برای انجام این تست 
در مطب ها تعیین شده است. متولیان نظام سالمت 
بر این باورند که با انجام تست سریع کرونا در 
مطب ها، فرآیند بیماریابی، قرنطینه و پیشگیری 
از ابتالهای خانوادگی با جدیت بیشتری دنبال 
خواهد شد. البته برخی کارشناسان سالمت با 
این ایده چندان موافق نیستند و معتقدند که از 
منظر علمی و کارشناسی، جای انجام تست های 

کرونا در مطب ها نیست. 
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان 
نظام پزشکی کشور هم در توضیح بیشتر امکان 
انجام تست رپید کرونا در مطب های پزشکی، 
یادآور شد: »باتوجه به درخواست خود بیماران 
این امکان را فراهم کردیم که بتوانند در مطب ها 
که  اقدامی  دهند.  انجام  را  کرونا  رپید  تست 
در این زمینه انجام دادیم، در جهت تشخیص 
زودرس بوده است؛ به طوری که امکان انجام 
تست فقط در مراکز بهداشتی نباشد و دسترسی 
بیشتری به تست کرونا اتفاق افتد. بر این اساس 
با تمهیداتی که انجام دادیم، قیمت تمام شده هر 
تست را احصا کردیم. تخفیفی هم روی آن از 
سوی شرکت ها گذاشته شده است و آن را به 

مطب هایی که بیمار می پذیرند داده ایم.«
مطب های  در  موجود  تست  اینکه  بیان  با  او 
پزشکی، تست رپید است، خاطرنشان کرد: »در 
تست رپید پاسخ مثبت ارزشمند است. به ویژه 
در  که  افرادی  در  تست  این  که  است  خوب 
معرض کرونا بوده اند، انجام شود. در حال حاضر 
تست رپید در شبکه های بهداشت، پایانه ها و 
مرزها انجام می شود. حال خوب است که وقتی 
افراد به بیمارستان ها و به ویژه مطب ها مراجعه 
می کنند، نیز دغدغه ای نداشته باشند. بنابراین این 
امکان را فراهم کردیم که در صورت درخواست 
خود بیماران، بتوانند تست رپید را در مطب ها 

انجام دهند. در این صورت دیگر بیمار برای 
انجام تست به جای دیگری ارجاع نمی شود و 
فرآیند انجام تست و پاسخ دهی هم  ۱۵ دقیقه 

طول می کشد.«
هماهنگی هایی  »بنابراین  داد:  ادامه  جهانگیری 
را به وجود آوردیم که امکان انجام رپید تست 
کرونا در مطب ها طبق پروتکلی که سازمان نظام 
پزشکی با معاونت بهداشتی وزارت بهداشت 
فراهم شود.  تایید معاونت درمان داشته،  با  و 

انجام  اقدام  این  بنابراین در مطب های رسمی 
می شود. آموزش های الزم هم به پزشکان ارائه 
شده و در عین حال تعرفه آن را هم مشخص 
کردیم که کمتر از تعرفه آزاد است. در این مسیر 
این  تعرفه  و  شد  گرفته  تخفیف  از شرکت ها 
تست ها در مطب، ۳0 تا ۴0 درصد زیر قیمت 

تعرفه آزاد است.«
او به ایسنا یادآور شد: »ابتدا ما در نظام پزشکی 
پیشنهاد دادیم که انجام این تست در مطب ها 
رایگان باشد و اعالم کردیم که اگر کیت ها را 
رایگان  ما هم  ما دهند،  به  رایگان  به صورت 
انجام می دهیم، اما امکان پذیر نشد. بر این اساس 
اکنون قیمت انجام هر تست در مطب ها حدود 
هر  یعنی  است.  شده  برآورد  تومان  هزار   60
بیماری که تمایل داشته باشد، با پرداخت 60 
رپید  تست  مطب ها  در  می توانند  تومان  هزار 

کرونا را انجام دهند.«
جهانگیری اظهار داشت: »ما این امکان را فراهم 
کردیم، اما مطب ها اگر خودشان داوطلب باشند، 
می توانند نسبت به انجام تست رپید کرونا برای 
بیمارانی که تمایل به انجام آن دارند، اقدام کنند. 
این یک اقدامی اجتماعی است که به ویژه در 
این دوره گذار که باید با واکسیناسیون به تدریج 
ایمنی ایجاد شود، مناسب است. به هر حال به نظر 
می رسد که تا پایان امسال به یک واکسیناسیون 
کامل نخواهیم رسید و باید چنین اقداماتی را 

انجام دهیم.«

کدام مطب ها مجاز به انجام تست 
کرونا هستند؟

صاحبنظران نظام سالمت بر این نکته اتفاق نظر 
دارند که هرچقدر کشور ما در زمینه بیماریابی 
به  باشد،  داشته  بیشتری  کرونا، سرمایه گذاری 
همان نسبت هم در کنترل این پاندمی، موفق تر 
خواهیم بود. اگر بر اساس آمارهای رسمی جلو 
برویم، حدود 80 درصد بیماران مبتال به کرونا 
در ابتدا به مطب ها مراجعه می کنند. با این وجود 
شاهد هستیم که اغلب مطب ها از امکانات الزم 
برای انجام تست سریع کرونا برخوردار نیستند. 
در همین راستا، قرار است تست های تشخیص 
سریع کرونا در اختیار مطب های بیشتری قرار 
بگیرد تا فرآیند بیماریابی کرونا، شتاب بگیرد. 
جعفر صادق تبریزی، رئیس شبکه بهداشت 
انجام  جزئیات  درباره  هم  بهداشت  وزارت 
داد:  تست سریع کرونا در مطب ها، توضیح 
»برای انجام تست تشخیص سریع کرونا در 
مطب ها دستورالعمل و محتواهای آموزشی به 
دو صورت عملی و تئوری آماده شده است. 
کووید  منتخب  مراکز  در  نیز  عملی  آموزش 
۱۹ و واحدهای نمونه برداری انجام می شود و 
برای هر فرد پنج ساعت تمرین در نظر گرفته 
تست  چهار  بتواند  باید  فرد  هر  است.  شده 
کیت های  سپس  و  دهد  انجام  مشکل  بدون 

بگیرد.  تحویل  را  کرونا  سریع  تشخیص 
ادامه در صفحه 15 

تشخیص کرونا  با ۶۰ هزار تومان
نظام پزشکی این اقدام را در راستای  دسترسی هرچه بیشتر مردم به تست و افزایش سرعت 

تشخیص کرونا ارزیابی می کند اما عده ای از کارشناسان، محل انجام تست را آزمایشگاه می دانند

قرار شده است که فرآیند تست 
سریع کرونا در مطب ها گسترش 

پیدا کند و تعرفه 60 هزار 
تومانی هم برای انجام این تست 

در مطب ها تعیین شده است. 
متولیان نظام سالمت بر این باورند 

که با انجام تست سریع کرونا در 
مطب ها، فرآیند بیماریابی، قرنطینه 

و پیشگیری از ابتالهای خانوادگی 
با جدیت بیشتری دنبال خواهد 

شد. البته برخی کارشناسان 
سالمت با این ایده چندان موافق 

نیستند و معتقدند که از منظر 
علمی و کارشناسی، جای انجام 

تست های کرونا در مطب ها نیست
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 ادامه از صفحه 14
برای این  که بتوانیم تست کرونا را در دسترس 
انجام  کار  این  راحتی  به  تا  دهیم  قرار  همه 
شود، تصمیم گرفته شد که کیت های تشخیص 
پزشکان  مطب های  اختیار  در  کرونا  سریع 
و  ریه  عفونی،  داخلی،  متخصصان  عمومی، 

دندان پزشکان قرار بگیرد.«
او تاکید کرد: »در زمینه انجام نمونه برداری 
کرونا با تست های تشخیص سریع در مطب ها 
باید فضای استاندارد با تهویه و ابعاد مناسب 
پسماند  دفع  همچنین  باشد.  داشته  وجود 
موضوع  شود.  انجام  دقیق  طور  به  باید  نیز 
سوم، ثبت دقیق این اقدام است که باید در 
همچنین  شود.  انجام  یک  سطح  سامانه های 
نظارت ها بر فرآیند انجام تست های تشخیص 
نیز در  سریع کرونا در مطب های خصوصی 
معاونت  می شود.  انجام  مختلف  بخش های 
نظام  سازمان  بهداشت،  وزارت  درمان 
بر  وزارتخانه  بهداشت  معاونت  و  پزشکی 
در  کرونا  سریع  تشخیص  تست های  انجام 
مطب ها نظارت خواهند داشت. این نظارت ها 
مهارت  فیزیکی،  فضای  و  ساختار  نظر  از 
افراد، دفع پسماند و ثبت در سامانه ها انجام 
به تحقق همه  استمرار کار منوط  می شود و 

بود.« خواهد  استانداردها  این 

آیا انجام تست کرونا در مطب ها به 
مصلحت است؟

انجام تست های تشخیص سریع کرونا در مطب ها 
با موافقت ها و مخالفت های متعددی مواجه شده 
است. عمده موافقان این طرح، مسئوالن و متولیان 
نظام سالمت هستند. موافقان انجام تست کرونا در 
مطب ها معتقدند اینکه مطب ها از فرآیند تشخیص 
سریع کرونا کنار گذاشته شوند، موجب می شود که 
فرآیند بیماریابی با کندی همراه باشد. آنها تاکید 
دارند که یکی از عمده راه های کنترل بیماری کرونا، 
گسترش فرآیند بیماریابی در مراکز بهداشتی، درمانی 
و مطب ها است تا هم بیماران مبتال به کووید 19 از 
نظر درمانی تحت نظر باشند و هم از شکل گیری 

چرخه های جدید بیماری جلوگیری شود. 
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، 
موافق انجام تست سریع کرونا در مطب های پزشکان 
است. او تصریح کرد: »بخش خصوصی و مطب ها 
به چرخه شناسایی بیماران مبتال به کرونا خواهند 
پیوست و پزشکان در مطب های خصوصی هم 
می توانند بیماریابی را انجام دهند. تست های سریع 
کرونا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا از فرد 
مشکوک تست گرفته شود تا ضمن اقدام درمانی 
الزم از طریق پزشک با ثبت اطالعات بیمار در 
سامانه الکترونیکی، فرد به مراقبان سالمت متصل 

شود. تیم ها از اطرافیان بیمار تست خواهند گرفت 
و فرد، رصد و ردیابی خواهد شد.«

در  کرونا  تست  انجام  مخالفان  دیگر،  از سوی 
مطب ها تاکید دارند که فعالیت مطب ها نباید با 
کار آزمایشگاه ها تداخل داشته باشد. به طور مثال، 
فرید کرمی، نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران 
از مخالفان انجام تست کرونا در مطب ها است. کرمی 
تاکید کرد: »در اختیار قرار گرفتن کیت تشخیص 
سریع کرونا در مطب ها جایگاهی در کنترل بیماری 
ندارد و صرفا منبع درآمد برای این مراکز ایجاد 
می شود. مطب ها باید به طور رایگان به تشخیص 
کرونا در بین بیماران خود اقدام کنند، در غیر این 
صورت این تست برای همه بیماران ضروری نیست 

و فقط باعث افزایش درآمد مطب ها می شود.«
او تصریح کرد: »تشخیص تست کرونا باید در 
آزمایشگاه ها انجام شود. روش سریع تشخیص 
کرونا در مطب ها درست نیست و به رسالت کاری 
آزمایشگاه ها آسیب می زند. از سوی دیگر، همه 

بیماران هم نیاز به آزمایش کرونا ندارند.«
همچنین محمد علی برومند، عضو هیات علمی 
کرد:  انتقاد  نیز  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
»تشخیص کرونا در مطب ها قابل توجیه نیست. 
ما باید به کنترل اپیدمی کرونا کمک کنیم، نه اینکه 

بر مشکالت بیفزاییم.«

مشکالت متعدد آزمایشگاه ها در دوران 
پاندمی کرونا

بسیاری از نیروهای فعال در آزمایشگاه ها حدود 
شلوغی  و  سخت  روزهای  که  است  ماه   16
را می گذرانند. حجم فعالیت حرفه ای آنها در 
ماه های گذشته، بسیار افزایش پیدا کرده است. 
بسیاری از این آزمایشگاه ها برای توسعه فعالیت 
چالش های  با  کرونا  تشخیص  مسیر  در  خود 

متعددی مواجه هستند.
محمد صاحب الزمانی، دبیر مجمع انجمن های 
علوم آزمایشگاهی کشور نیز در گفتگو با سپید 
به مشکالت آزمایشگاه ها در دوران کرونا اشاره 
می کند و می گوید: »آزمایشگاه ها در دوران کرونا با 
مشکالت مختلفی مواجه هستند و گاهی کیت های 
آزمایشگاهی نیز به سختی پیدا می شود. ورود 
کیت های پی سی آر به کشور با مشکالت متعددی 
مواجه است. متاسفانه نظارت جدی هم بر قیمت 
کیت های آزمایشگاهی وجود ندارد. هر شرکتی هر 
طور که دلش می خواهد، کیت ها را با قیمت های 
مختلف به فروش می رساند. دسترسی به کیت های 
آزمایشگاهی نیز در نقاط مختلف کشور یکسان 
نیست. از سوی دیگر، مواد اولیه برخی از کیت های 
آزمایشگاهی نیز از خارج از کشور تامین می شود. 
حتی برای تامین مواد اولیه کیت های داخلی نیز 
به واردات نیاز داریم که گاهی در این زمینه به 

مشکل برمی خوریم.«
او با اشاره به دیگر مشکالت آزمایشگاهیان، یادآور 
می شود: »واقعیت این است که سیاست وزارت 
بهداشت در حوزه آزمایشگاهی، درست نبوده 
است. در ابتدای پاندمی کرونا از آزمایشگاه های 
متقاضی تست کرونا به تعداد کافی بازدید نکردند 
و خیلی از آزمایشگاه ها را معطل گذاشتند. حتی 
باید دانشگاه ها به سمت تشویق آزمایشگاه ها گام 
برمی داشتند تا آزمایشگاه ها برای انجام آزمایش 
پی سی آر، خود را تجهیز کنند، اما نه تنها تشویقی 
صورت نگرفت، بلکه دانشگاه های علوم پزشکی 
نتوانستند آزمایشگاه های متقاضی تست پی سی آر 
کرونا  تست  مجوز  آنها  به  و  کنند  ارزیابی  را 
بدهند. اگرچه اخیرا برخی دانشگاه ها درصدد 
رفع این مشکل برآمده اند، اما این اقدام باید از 

همان ابتدای بحران کرونا انجام می شد.«
»برخی  می کند:  خاطرنشان  صاحب الزمانی 
تجهیزات  خرابی  صورت  در  آزمایشگاه ها 
تامین  را  قطعات  می توانند  سختی  به  خود، 
را  قطعات  این  بخواهند  تا  شرکت ها  کنند. 
تامین کنند، گاهی چندین روز طول می کشد. 
بعضی مواقع به دلیل تحریم ها اصال نمی توانند 
این قطعات را تامین کنند. در این بین، بیماران 
بهداشت  اگر وزارت  هم سردرگم می شوند. 
می خواهد آمار تست های کرونا را افزایش دهد و 
بیماریابی را قوی تر انجام دهد، باید یک تصمیم 
عالمانه و کارشناسی اتخاذ شود. باید چندین 
کارشناس و متخصص در حوزه آزمایشگاه ها، 
حضور  بهداشت  وزارت  مجموعه  از  بیرون 
به وزارت  تا در سیاستگذاری ها  باشد  داشته 

بهداشت کمک کنند.«
و  مصرفی  مواد  زمینه  در  آزمایشگاه ها  اغلب 
کیت های تشخیصی کرونا نیز در تنگنا هستند. 
با توجه به اینکه تعداد درخواست ها در بخش 
»پی سی آر« بسیار باال است، کمبودهایی در این 
زمینه وجود دارد که رفع آن به مساعدت وزارت 

بهداشت نیاز دارد.

تبریزی: در زمینه انجام 
نمونه برداری کرونا با تست های 
تشخیص سریع در مطب ها باید 

فضای استاندارد با تهویه و ابعاد 
مناسب وجود داشته باشد. 

همچنین دفع پسماند نیز باید به 
طور دقیق انجام شود. همچنین 

نظارت ها بر فرآیند انجام تست های 
تشخیص سریع کرونا در مطب های 
خصوصی نیز در بخش های مختلف 
انجام می شود. این نظارت ها از نظر 

ساختار و فضای فیزیکی، مهارت 
افراد، دفع پسماند و ثبت در 

سامانه ها انجام خواهد شد
جهانگیری: باتوجه به درخواست 

خود بیماران این امکان را 
فراهم کردیم که بتوانند در 

مطب ها تست رپید کرونا را انجام 
دهند. اقدامی که در این زمینه 
انجام دادیم، در جهت تشخیص 

زودرس بوده است؛ به طوری که 
امکان انجام تست فقط در مراکز 

بهداشتی نباشد و دسترسی 
بیشتری به تست کرونا اتفاق 

افتد. هر بیماری که تمایل داشته 
باشد، با پرداخت ۶۰ هزار تومان 

می تواند در مطب ها تست رپید 
کرونا را انجام دهد

صاحب الزمانی: برخی آزمایشگاه ها 
در صورت خرابی تجهیزات خود، 

به سختی می توانند قطعات را 
تامین کنند. شرکت ها تا بخواهند 
این قطعات را تامین کنند، گاهی 
چندین روز طول می کشد. بعضی 

مواقع به دلیل تحریم ها اصال 
نمی توانند این قطعات را تامین 

کنند. برای گسترش تست کرونا 
و رفع مشکالت آزمایشگاه ها باید 

چندین کارشناس و متخصص 
در حوزه آزمایشگاه ها، بیرون از 
مجموعه وزارت بهداشت حضور 

داشته باشد تا در سیاستگذاری ها 
به وزارت بهداشت کمک کنند
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سپیدگزارشمیدهد:

  یاسر مختاری
عرضه واکسن ایرانی کرونا با توجه به سرعت 
پیک های  احتمال شیوع  کند واکسیناسیون و 
بعدی کرونا یکی از دغدغه های اصلی نظام 
سالمت است. وضعیت  واکسن های ایرانی با 
توجه به درخواست مجوز مصرف اضطراری 
این  احتمال ورود  واکسن کووایران برکت و 
و  ایران  مشترک  واکسن  همراه  به  واکسن 
در  است.  شده  جدیدی  مرحله  وارد  کوبا 
ایرانی  واکسن های  وضعیت  به  گزارش  این 

است. پرداخته شده 

واکسن  نخستین  برکت  کووایران 
ایرانی

آذرماه  دوازدهم  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
غذا  سازمان  سخنگوی  که  بود  گذشته  سال 
و دارو از اخذ کد اخالق در پژوهش برای 
اولین واکسن ایرانی کرونا خبر داد. شرکت 
شفافارمد وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام 
اخالق  کد  اخذ  با  که  بود  شرکتی  نخستین 
اولین مرحله کارآزمایی بالینی واکسن تولیدی 
کرد.  آغاز  گذشته  سال  دی ماه  در  را  خود 
این واکسن که »کوو ایران برکت« نام گرفت 
کرونا  شده  کشته  ویروس  پلتفرم  براساس 
تولید شده است. کووایران برکت با موفقیت 

مرحله اول تست انسانی خود را طی کرد
بالینی  کارآزمایی  دوم  مرحله  اکنون  هم  و   
خود را سپری کرده است. مینو محرز مسئول 
ناظر پروژه کووایران برکت، ایمنی زایی این 
واکسن در فاز دوم خود را خوب توصیف کرد 
و از درخواست مجوز مصرف اضطراری این 
واکسن خبر داد. محرز در این رابطه گفت: 
تقاضای  باید  داریم  که  موقعیتی  علت  »به 
مصرف اورژانسی شود که من این تقاضا را 
از وزارت بهداشت دارم و امید است وزارت 

کند.« موافقت  بهداشت 

علمی تأییدیه  اخذ 
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا در رابطه با درخواست مجوز مصرف 
به سپید  اضطراری واکسن کووایران برکت، 
گفت: »واکسن برکت تأییدیه علمی اولیه را 
٣ هفته بعد می توانیم بر  ٢ تا  گرفته است و 

روی واکسن برکت حساب کنیم.«
مصرف  مجوز  »درخواست  افزود:  رئیسی 
شده  ارسال  بهداشت  وزارت  به  اضطراری 
در  واکسن  کمیته  و  اخالق  کمیته  و  است 
امکان  بررسی  حال  در  دارو  و  غذا  سازمان 
مجوز  گواهی  امیدواریم  هستند.  آن  مصرف 
خرداد  پایان  تا  واکسن  اضطراری  مصرف 
به  توجه  با  می شود  پیش بینی  شود.  صادر 
خرداد،  پایان  از  قبل  مطالعات  خوب  نتایج 
این واکسن به دست ما برسد البته این عدد 

باالی یک میلیون دوز نخواهد بود.«
معاون وزیر بهداشت بیان کرد: »فاز یک و دو 

واکسن برکت به اتمام رسیده و نتایج خوبی 
حاصل شده است. اعالم کردیم که این نتایج 
در اختیار محققان داخلی و خارجی قرار گیرد 
و به زودی نتایج فاز یک و ٢ واکسن برکت 

شد.« خواهد  منتشر 

ایرانی واکسن  با  واکسیناسیون  آغاز 
گفته های رئیسی در حالیست که سعید نمکی 
وزیر بهداشت از آغاز واکسیناسیون با واکسن 
در  نمکی  داد.  خبر  آینده  هفته  در  ایرانی 
این رابطه اظهار کرد: »خوشبختانه مطالعات 
انستیتو  مجموعه  در  کرونا  واکسن  دوم  فاز 
پاستور کشور به عنوان اولین پایگاه و همچنین 
سوم  فاز  و  شد  تایید  کامال  برکت  مجموعه 

به خوبی پیش می رود.«
وی افزود: »قرارمان این بود اگر فاز یک و 
دو انسانی را به خوبی پاس کرده و فاز سه 
مانند  رویم،  پیش  مقداری  و  کنند  را شروع 
کاری که چینی ها، روس ها، آمریکا و انگلیس 
و هند انجام دادند و فاز سه را برای مطالعات 
بالینی در کشورهایی مثل امارات و غیره انجام 
دادند ما این کار را برای واکسن داخلی در 

انجام دهیم.« کشور خود 
داده  قول  که  همانطور  »بنابراین  گفت:  وی 

بودم در خردادماه و پایان بهار واکسن ایرانی 
روی میز است و برای تزریق به مردم آماده 
است، انشاءاهلل این کار را تا هفته دیگر آغاز 
خواهیم کرد. اما برای رعایت برخی پروتکل ها 
این کار را داوطلبانه خواهیم کرد و خودم و 

هستیم.« اقدام  این  داوطلب  همکارانم 

آن گونه که از سخنان وزیربهداشت بر می آید 
واکسن  که  برکت  کووایران  واکسن  تنها  نه 
مشترک انستیتو پاستور ایران و کوبا نیز قرار 
است به صورت داوطلبانه در فازسوم بالینی 
این  واکسیناسیون کشور شوند.  وارد چرخه 
موضوع در توئیت کیانوش جهانپور سخنگوی 
سازمان غذا و دارو نیز مورد تأکید قرار گرفته 
است، جهانپور در این رابطه نوشته است: »با 
توجه به نتایج مطلوب و موفقیت آمیز فاز اول 
و دوم کارآزمایی بالینی واکسن انستیتو پاستور 
ایران و واکسن کوویران برکت و ایمنی زایی 
مطلوب این دو واکسن و نتایج اولیه فاز سوم 

کارآزمایی بالینی آنها، به زودی مجوز مصرف 
این دو واکسن صادر می شود.« داوطلبانه 

واکسن مشترک ایران و کوبا
فاز یک و دو کارآزمایی بالینی واکسن مشترک 
انستیتو پاستور ایران و کوبا در کشور کوبا انجام 
شد و در اردیبهشت ماه امسال فاز سوم کارآزمایی 
بالینی این واکسن در هشت شهر ایران آغاز شد. 
به گفته احسان مصطفوی مدیر پروژه فاز سوم 
کارآزمایی بالینی این واکسن، ٢4 هزار نفر از 
جمعیت 1۸ تا ۸0 سال در این مطالعه وارد شدند 
و در یک بازه زمانی 4 هفته ای واکسیناسیون در 
شهرهای هدف صورت گرفت. از چهارم خرداد 
ماه نیز تزریق دوم واکسن مجددا در شهر اصفهان 
آغاز شد و متعاقب آن در شهرهای زنجان و 
همدان نیز در چند روز گذشته بیش از هزار 

نفر تحت تزریق واکسن قرار گرفتند. 
ادامه در صفحه 17 

واکسن های ایرانی کرونا  ازآغازتا کنون

رئیسی: واکسن برکت 
تاییدیه علمی اولیه را 

گرفته است و ٢ تا ٣ هفته 
بعد می توانیم بر روی 

واکسن برکت حساب کنیم

نمکی: در خردادماه و پایان 
بهار واکسن ایرانی روی میز 
است و برای تزریق به مردم 

آماده است، ان شاءاهلل 
این کار را تا هفته دیگر 

آغاز خواهیم کرد. اما برای 
رعایت برخی پروتکل ها این 

کار را داوطلبانه خواهیم 
کرد و خودم و همکارانم 

داوطلب این اقدام هستیم

جهانپور: با توجه به نتایج 
مطلوب و موفقیت آمیز فاز 

اول و دوم کارآزمایی بالینی 
واکسن انستیتو پاستور 

ایران و واکسن کوویران 
برکت و ایمنی زایی مطلوب 

این دو واکسن و نتایج اولیه 
فاز سوم کارآزمایی بالینی 

آنها، به زودی مجوز مصرف 
داوطلبانه این دو واکسن 

صادر می شود
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مصطفوی در این رابطه اظهار کرد: »همزمان 
در  واکسن  تولید  کار  مطالعه  انجام  با 
و  است  شده  آغاز  ایران  پاستور  انستیتو 
توسعه زیرساخت ها در دست اقدام است. 
بتوانیم  روز  به  روز  که  هستیم  خوش بین 
ظرفیت تولید را توسعه دهیم تا پاسخگوی 
قسمتی از نیاز کشور باشیم. نتایج مطالعات 
این واکسن در کوبا نشان می دهد این واکسن 
جهش های  برابر  در  را  خود  ایمنی زایی 
عین  در  و  می کند  حفظ  همچنان  شایع 
دارد  وجود  واکسن  در  پتانسیل  این  حال 
که اگر جهش های  تاثیرگذاری از ویروس 
شناخته شود که در ایمنی زایی واکسن تاثیر 
کوتاه  نسبتا  زمانی  در  بتواند  باشد،  داشته 
تغییراتی داشته باشد تا در برابر جهش های 

باشد.«  پاسخگو  نیز  جدید 
که  است  ذکر  به  »الزم  افزود:  مصطفوی 
بر دو دوز  یزد و زنجان عالوه  در دو شهر 
عنوان  تحت  هم  دوز سوم  یک  تزریق شده 
داریم  انتظار  می شود.  تزریق  »یادآور«  دوز 
که انجام این تزریق »یادآور« باعث افزایش 
میزان اثربخشی واکسن شود که این موضوع 
نیز در این مطالعه مورد بررسی قرار خواهد 
که  داشت  توجه  باید  حال  عین  در  گرفت. 
ممکن است در مورد این واکسن، مانند اکثر 
واکسن های دیگری که در دنیا مطرح است، 
الزم باشد تزریق یادآور در ماه ها یا سال های 

انجام شود.« بعد هم 

کووپارس
واکسن سوم ایرانی که برای کارآزمایی بالینی 
کد اخالق گرفت واکسن »کووپارس« بود  که 
از سوی شرکت واکسن  و سرم سازی رازی 
تولید شد. این واکسن در دو دوز عضالنی و 
یک دوز استنشاقی در اسفندماه سال گذشته 
کارآزمایی بالینی خود را با آزمایش بر روی133  
نفر داوطلب آغاز کرد. به گفته مسئوالن شرکت 
رازی این واکسن در حال حاضر مرحله نخست 
پایان رسانده و  به  را  بالینی خود  کارآزمایی 
در روزهای آینده مرحله دوم نیز آغاز خواهد 
و  تحقیقات  معاون  فالح  محمد حسین  شد. 
نوآوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
بالینی  رازی در مورد مرحله دوم کارآزمایی 
این واکسن اظهار کرد: »در مرحله دوم قرار 
انجام  نفر   ۵00 بالینی روی  کارآزمایی  است 

نفره واکسن و یک   ۲۵0 شود که یک گروه 
گروه ۲۵0 نفره هم پالسیبو دریافت خواهند 
کرد، در مرحله سوم هم هنوز به عدد قطعی 
نرسیدیم اما تعداد افرادی که واکسن را دریافت 
خواهند کرد دست کم از 10 هزار نفر شروع 
شهریور  نیمه  تا  می کنیم  پیش بینی  می شود. 
انجام  را  مطالعه  سوم  مرحله  بینابینی  آنالیز 
برای  ما  برنامه ریزی  اساس  این  بر  و  دهیم 

تولید انبوه واکسن از اواخر مرداد است.«

فخرا واکسن 
یا  »فخرا«  واکسن  ایرانی  واکسن  چهارمین 
واکسن شهید فخری زاده است، که از سوی 
)سپند(  دفاعی  نوآوری  و  پژوهش  سازمان 
وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح تولید شده است. این واکسن در اسفندماه 
سال گذشته کدهای اخالق در پژوهش برای 
کارآزمایی بالینی را دریافت کرد و در روز ۲6 

اسفندماه سال گذشته با تزریق بر بازوی فرزند 
کارآزمایی  نخست  مرحله  فخری زاده  شهید 
معاون  کریمی نیا  محمد  شد.  آغاز  آن  بالینی 
واکسن  پروژه  مدیر  و  کشور  زیستی  پدافند 
فخرا در رابطه با آخرین وضعیت این واکسن 
به سپید گفت: » فاز نخست کارآزمایی بالینی 
واکسن فخرا با تزریق بر روی 13۵ نفر به اتمام 
آینده  روزهای  در  نیز  آن  گزارش  و  رسیده 
تحویل سازمان غذا و دارو خواهد شد. پس 
کارآزمایی  این گزارش مرحله دوم  تأیید  از 

این واکسن آغاز خواهد شد.« بالینی 
وی افزود: »نتایج کارآزمایی بالینی در مرحله 
واکسن   این  که  است  آن  از  حاکی  نخست 
بسیار عالی و هیچگونه  ایمنی زایی  لحاظ  به 

است.« نشده  نیز مشاهده  عارضه ای 
برای  ما  »پیش بینی  کرد:  بیان  کریمی نیا 
 ۵00 حضور  بالینی  کارآزمایی  دوم  مرحله 
نفر داوطلب است. امیدواریم پس موفقیت 
در مرحله دوم کارآزمایی بالینی، بر اساس 
آنچه وزیر بهداشت اعالم کرده است بتوان 
همزمان  بالینی  کارآزمایی  سوم  مرحله  در 
چرخه  در  داوطلبانه  صورت  به  را  آن 

کرد.« وارد  واکسیناسیون 
یک  نیز  بقیه اهلل)عج(  پزشکی  علوم  دانشگاه 
با حمایت ستاد زیست  را  نوترکیب  واکسن 
جمهوری  ریاست  علمی  معاونت  فن آوری 
پیش می برد که این واکسن نیز در مرحله تست 
حیوانی بوده و هنوز وارد مرحله کارآزمایی 

است. نشده  بالینی 
توسعه  ستاد  دبیر  قانعی  مصطفی  گفته  به 
واکسن  تولید  پرونده   16 از  زیست فناوری 
دریافت  اخالق  مجوز  پرونده   4 کشور  در 
کرده اند و این امیدواری وجود دارد که 3 تا 
دریافت  به  موفق  مهرماه  تا  دیگر  پرونده   4
تولید  گامالیا  واکسن های  شوند.  اخالق  کد 
مشترک  واکسن  و  روسیه  و  ایران  مشترک 
ایران و استرالیا از جمله این پرونده های تولید 
مورد  در  جزئیاتی  هنوز  که  هستند  واکسن 

است. نشده  منتشر  واکسن ها  این 

مصطفوی: همزمان با انجام 
مطالعه کار تولید واکسن 

در انستیتو پاستور ایران 
آغاز شده است و توسعه 

زیرساخت ها در دست 
اقدام است. خوش بین 
هستیم که روز به روز 

بتوانیم ظرفیت تولید را 
توسعه دهیم تا پاسخگوی 

قسمتی از نیاز کشور باشیم

کریمی نیا: فاز نخست 
کارآزمایی بالینی واکسن 

فخرا با تزریق بر روی 135 
نفر به اتمام رسیده و 

گزارش آن نیز در روزهای 
آینده تحویل سازمان غذا 

و دارو خواهد شد. پس از 
تأیید این گزارش مرحله 

دوم کارآزمایی بالینی این 
واکسن آغاز خواهد شد
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