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معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران اعالم کرد خبـر

علت ازدحام درمراکز واکسیناسیون
بدون نوبت  مراجعه نکنید

ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
مراکز  به  حضوری  مراجعه  عدم  بر  تاکید  با 
واکسیناسیون کرونا گفت: »بیشتر واکسِن فعلی 
برای کسانی است که وقت تزریق نوبت دوم شان 
است؛ بنابراین مردم از مراجعه بی مورد به مراکز 
خودداری کنند تا پیامک برایشان ارسال شود که 
چه روز و چه ساعتی به کدام مرکز مراجعه کنند.«
به گزارش سپید، بابک عشرتی در گفت وگو با 
ایسنا گفت: »از ابتدای هفته جاری سری جدیدی 
از واکسن کرونا به ما تحویل داده شده است ولی 
متاسفانه عده زیادی از کسانی که عموما نوبت 
دریافت دوز دوم واکسن شان بود و برخی افراد 
دوز اولی خارج از نوبت دهی و ارسال پیامک به 
ما مراجعه کردند و به همین دلیل ازدحام خیلی 
زیادی در مراکز تجمیعی واکسیناسیون رخ داده 
است و حتی کسانی که نوبت دریافت می کردند 

هم با این مشکل مواجه بودند.«
وی افزود: »فعال به دلیل وجود ازحام در مراکز 
متوقف  را  نوبت دهی  پروسه  واکسیناسیون، 
کردیم. با توجه به گرمای هوا و برای رعایت 
بیشتر پروتکل های بهداشتی از مردم خواهش 
می کنم خارج از نوبت دهی به مراکز واکسیناسیون 
مراجعه نکنند. بیشتر واکسِن فعلی برای کسانی 
است که وقت تزریق نوبت دومشان است؛ بنابراین 
از مراجعه بی مورد به مراکز خودداری کنند تا 
پیامک برایشان ارسال شود که چه روز و چه 

ساعتی به کدام مرکز مراجعه کنند.«
»البته تزریق نوبت اول هم  ادامه داد:  عشرتی 
صورت خواهد گرفت. به محض ثبت نام افراد در 
سامانه salamat.gov.ir اسامی برای ما می آید 
و با کم تر شدن ازدحام فعلی، نفرات بعدی را 
نوبت دهی خواهیم کرد و پیامک برایشان ارسال 
می شود. در حال حاضر عمده واکسنی که به 
دستمان رسیده و تزریق می کنیم برای ۷0 سال 

به باال و نوبت دوم است.«

وی افزود: »در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی ایران حدود 1۲۵ هزار نفر در نوبت تزریق 
دوز دوم واکسن قرار دارند. عموما افرادی که تزریق 
دوز اول شان در اوایل اردیبهشت صورت گرفته 
است، تزریق دوز دوم هم به موقع انجام شده است 
و کسانی که در نیمه دوم اردیبشت تزریق واکسن 
داشتند احتماال دوز دوم را با حدود ۵ روز تاخیر 
دریافت کردند. تقریبا اکثر افراد در نوبت تزریق دوز 
دوم از دریافت کنندگان واکسن سینوفارم هستند.«

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید 
کرد: »ایمنی واکسن 1۵ روز بعد از تزریق دوز 
از طرفی هنوز  به حداکثر خود می رسد.  دوم 
در مورد اثربخشی واکسن ها اطالعات مان دقیق 
نیست؛ بنابراین باید تا زمانی که تعداد زیادی 
در کشور واکسینه شوند پروتکل های بهداشتی 
رعایت شود. کشورهایی هم که پروتکل ها را 
 ۵0 باالی  که  است  بوده  زمانی  دادند  کاهش 
درصد گروه هدف کشورشان را واکسینه کردند. 
به همین دلیل حتی پس از تزریق واکسن  هم 
استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی 

بسیار مهم است.«
وی در ادامه درباره مراکز و محل تزریق دوز 
اول و دوم نیز گفت: »ممکن است محل تزریق 
دوز اول و دوم تغییر کند؛ زیرا ما واکسیناسیون 
را از مراکز کوچک تر به سمت مراکز تجمعی 
دوز  واکسیناسیون  در چنین شرایطی  برده ایم. 
دوم می تواند در یک مرکز دیگر صورت گیرد 
اما به شرط آنکه مرکز دوم هم تحت پوشش 
همان دانشگاه علوم پزشکی باشد که مرکز تزریق 
دوز اول بوده است. بنابراین به عنوان مثال اگر 
نوبت اول را در مرکز تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی ایران انجام دادند، نمی توانند دوز 
دوم را در مرکزی تحت پوشش دانشگاه علوم 
بانک  زیرا  دهند؛  انجام  بهشتی  پزشکی شهید 

اطالعاتی هر دانشگاه در دست خودش است.«

مجری کارآزمایی بالینی واکسن کووایران برکت از آغاز تزریق دوم 
واکسن به داوطلبان در فاز سوم کارآزمایی بالینی این واکسن خبر 
داد و گفت: »پروپوزال مطالعه بر روی افراد 1۲ تا 1۸ سال را تدوین 
کردیم و در حال انجام اقدامات علمی نهایی این موضوع هستیم. 
به سرعت پروپوزال آن را به وزارت بهداشت تحویل می دهیم 
که اگر وزارت بهداشت تایید کند، کار مطالعه بالینی واکسن را 

بر روی داوطلبین 1۲ تا 1۸ سال آغاز می کنیم.«
به گزارش سپید، محمدرضا صالحی در گفت وگو با ایسنا درباره 
وضعیت فاز سوم مطالعه بالینی واکسن کووایران برکت گفت: 
»تزریق دوز اول واکسن در فاز سوم به جمعیتی بالغ بر ۲0 
هزار نفر به پایان رسیده است و تزریق دوز دوم واکسن را در 
این فاز آغاز کرده ایم. فکر می کنم فاز سوم را تا پایان تیر به 
پایان برسانیم.« وی افزود: »واقعیت این است که عوارضی که 
در فاز سوم گزارش شده است، مانند همان عوارض فاز یک 
و دو کارآزمایی بالینی بوده است؛ یعنی عوارض خفیف بوده 
است، هیچ گونه عارضه شدیدی که منجر به بستری یا مرگ 

شود، خوشبختانه وجود نداشته است.«
صالحی با بیان اینکه واکسن کووایران برکت بر روی جهش 
انگلیسی ویروس کرونا موثر بوده است، گفت: »ما هنوز مطالعه ای 
بر روی جهش آفریقای جنوبی انجام نداده ایم، اما مطالعاتی بر 

روی جهش هندی انجام شده است و یافته های اولیه ما نشان 
بر روی  برکت  زیاد واکسن کووایران  احتمال  به  که  می دهد 
جهش هندی موثر است. البته برای اینکه بتوانیم این موضوع 
را به صورت قطعی اعالم کنیم، نیاز به چند آزمایش تکمیلی 
وجود دارد که در حال انجام است. فکر می کنم ظرف هفته جاری 
نتایج این موضوع ارائه شود. آزمایشات اولیه نشان می دهد که 
واکسن کووایران برکت بر روی جهش هندی کرونا موثر است، 
اما آزمایش های تکمیلی هم در حال انجام است که اگر قطعی 

شود، اعالم می کنیم.«
وی گفت: »در دنیا گزارشات دقیقی در زمینه نحوه عمل سایر 
واکسن ها بر روی جهش های موجود وجود ندارد. به عنوان مثال 
یکی دو گزارش درباره واکسن آسترازنکا وجود دارد که نشان 
می دهد بر روی سویه هندی موثر نبوده است. اما من از سایر 
واکسن ها گزارش دقیقی ندیده ام. در عین حال پلتفرم واکسن 

برکت ویروس کشته شده است.«
وی درباره مطالعه واکسن کووایران برکت بر روی افراد 1۸ سال 
به پایین گفت: »پروپوزال مطالعه بر روی افراد 1۲ تا 1۸ سال 
را تدوین کردیم و در حال حاضر در حال انجام اقدامات علمی 
نهایی این موضوع هستیم. انشااهلل به سرعت پروپوزال آن را به 
وزارت بهداشت تحویل می دهیم که اگر وزارت بهداشت تایید 

کند، کار را بر روی داوطلبین 1۲ تا 1۸ سال آغاز می کنیم. البته 
فعال جزئیات آن اعم از مطالعه بر روی چند داوطلب و... را 
اعالم نمی کنیم، اما بعد از تایید از سوی وزارت بهداشت این 
موارد را به صورت قطعی اعالم خواهیم کرد. حدس می زنم 
بتوانیم ظرف یکی دو هفته آینده تاییدیه وزارت بهداشت را در 

این زمینه دریافت کنیم.«
صالحی درباره میزان ایمنی زایی و اثربخشی واکسن کووایران 
برکت نیز گفت: »اثربخشی واکسن در فاز سوم مشخص می شود، 
اما ایمنی زایی واکسن کووایران برکت باالی ۸۵ درصد است و 

این واکسن باالی ۸۵ درصد ایمنی زایی دارد.«

ایمنی زایی بیش از ۸۵ درصدی واکسن برکت

بررسی  واکسن برای تزریق بر سنین ۱۲ تا ۱۸ سال


