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رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پاسخ داد خبـر

چرا »کووایران برکت« برای تزریق عمومی 
نیازی به مجوز سازمان جهانی بهداشت ندارد؟ 

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با تاکید بر اینکه برای آغاز واکسیناسیون گسترده 
با واکسن های ایرانی، مجوز سازمان غذا و دارو کفایت می کند، 
گفت: »حتی در صورت داشتن مجوز مصرف اضطراری از 
سازمان جهانی بهداشت، باز هم کشورها برای تزریق واکسن 

بر اساس قوانین خودشان تصمیم می گیرند.«
به گزارش سپید، سیدعلیرضا ناجی در گفت وگو با ایسنا درباره 
روند صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن ها و اینکه آیا نیاز 
به تاییدیه سازمان جهانی بهداشت برای تزریق واکسن در کشور 
داریم یا خیر؟، گفت: »اینکه واکسن تاییدیه سازمان جهانی 
بهداشت را داشته باشد، یک اصل نیست. واکسن مقوله ای است 
که هر کشور برای خود یک سری قوانین و مقررات مشخص 
دارد که اگر واکسن بر آن اساس پیش برود، می تواند مجوز 
مصرف بدهد. همانطور که سایر واکسن های خارجی هم که 

شاید جدیدا مجوز سازمان جهانی بهداشت را اخذ کردند، مجوزهای 
کشور خودشان را داشتند و مصرف کردند و کشورهای دیگر هم بر 
اساس آن مجوزها و اطالعاتی که از کشور سازنده گرفتند، واکسن 

را مورد مصرف قرار دادند.«
وی افزود: »به طور مثال واکسن هایی مثل فایزر و مدرنا و آسترازنکا 
که در کشور خودشان مجوز صادر کردند، بعدا از سازمان جهانی 
بهداشت مجوز گرفتند و خیلی از کشورهای اروپایی برای مصرف 
آنها جداگانه واکسن های ذکر شده را در قوانین خود آوردند و سپس 
مصرف کردند. بنابراین؛ داشتن مجوز سازمان جهانی بهداشت حتما 

به معنای این نیست که کشوری بپذیرد آن واکسن را تزریق کند.«
ناجی تاکید کرد: »مصرف واکسن های تولید کشورها منوط به اخذ 
مجوز سازمان جهانی بهداشت نیست؛ البته وجهه واکسن با صدور 
مجوز اضطراری از سوی سازمان جهانی بهداشت باالتر می رود. از 
طرفی مگر همین واکسن آسترازنکا که مجوز مصرف اضطراری از 
سازمان جهانی بهداشت را اخذ کرد مباحثی در مورد لخته شدن 
خون پس از تزریق آن عنوان نشد؟ درست است که مجوز مصرف 
اضطراری گرفت ولی در طی مصرف هم در مواردی عوارضی داشت 
و طبیعتا کشورهای مختلف برای تزریق آن قوانینی مجزا داشتند؛ مثل 
اینکه تزریق آن در گروه سنی مشخصی توصیه شد. بنابراین داشتن 

مجوز مصرف اضطراری از سازمان جهانی بهداشت به معنای 
آن نیست که سایر کشورها آن واکسن را چشم بسته قبول 
کنند. االن همین واکسن اسپوتنیک که در بسیاری از کشورها 
استفاده می شود هم مجوز مصرف اضطراری سازمان جهانی 
بهداشت را ندارد و کشورها با قوانین و معیارهای علمی 

خودشان می پذیرند که آن را تزریق کنند یا نکنند.«
وی در ادامه تاکید کرد: »تا االن هر واکسنی که مصرف می شود 
از خود کشور تولید کننده و یا سازمان جهانی بهداشت مجوز 
مصرف اضطراری گرفته است و در ایران هم واکسن کووایران 
برکت مجوز مصرف اضطراری اخذ کرد و اگر کشور دیگری 
بخواهد از این واکسن استفاده کند، اطالعات الزم را از تولید 
کننده کووایران برکت می گیرد و تحقیقات خود را انجام می دهد 

که مجوز مصرف در آن کشور را بدهد یا خیر.«
وی درباره موضوعات مطرح شده درخصوص تغییر در تزریق 
از  مقاالت  از  کدام  »هیچ  کرد:  اظهار  کرونا  واکسن های  دوم  دوز 
CBC یا سازمان جهانی بهداشت بر این موضوع صحه نمی گذارند 
که واکسن چندگانه از برندهای مختلف تزریق شود. بر اساس اعالم 
معاون بهداشت وزارت بهداشت هم مشخص شد سیاست ما تزریق 
واکسن چندگانه نیست و تاخیر واکسیناسیون دوز دوم به زودی 
جبران خواهد شد. اینکه افرادی اظهار نظر کردند که چون پلتفرم 
تولید سینوفارم و کووایران برکت یکسان است پس می توان آنها را 
جا به جا استفاده کرد، یک موضوع تئوری است و شواهد مشخصی 

برای آن وجود ندارد.«

واکسن  بالینی  کارآزمایی  آغاز  از  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
نوجوانان  و  روی خردساالن  بر  کوبا  و  ایران  بین  مشترک  تولید 

در کشور کوبا خبر داد.
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در صفحه توئیتر خود نوشت: 
ایران  پاستور  انستیتو  مشترک  تولید  واکسن  بالینی  »کارآزمایی 
و انستیتو فینالی کوبا در گروه سنی خردساالن و نوجوانان در 
پاستوکووک  نام  با  ایران  در  واکسن سوبرانا  کلید خورده،  کوبا 
اضطراری  مصرف  مجوز  دریافت  و  مستندات  تکمیل  حال  در 

برای گروه سنی 1۸ سال به باال است.«

آغاز کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی-کوبایی کرونا روی خردساالن و نوجوانان در کوبا

سخنگوی جمعیت هالل احمر از ورود دو میلیون دز واکسن 
کرونا طی روزهای آتی به کشور خبر داد.

به گزارش سپید، محمدحسن قوسیان مقدم در گفت وگو با ایسنا 
گفت: »از زمان صدور مجوز واردات واکسن کرونا به هالل احمر 
از نیمه فروردین ماه امسال تاکنون بیش از دو و نیم میلیون دوز 

واکسن از سوی این جمعیت وارد کشور شده است.«
برای خرید  احمر  پیگیری جمعیت هالل  اینکه  بیان  با  وی 
واکسن کرونا از منابع مورد تایید ادامه پیدا کرد، گفت: »بعد 

از وقفه ای که ایجاد شد بر اساس قولی که داده بودیم بیش 
از دو میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور خواهد شد.«

دبیرکل جمعیت هالل احمر با بیان اینکه مبالغ این واکسن 
قبال پرداخت شده است، گفت: »به زودی و طی چند روز 

آینده این محموله وارد کشور خواهد شد.«
قوسیان تاکید کرد: »پیگیری های هالل احمر برای واردات 
واکسن به کشور در هماهنگی با وزارت بهداشت و ستادملی 

مقابله با کرونا ادامه دارد.«

سخنگوی جمعیت هالل احمر خبر داد

خرید ۲ میلیون دوز واکسن کرونا از سوی هالل احمر


