
حیدر محمدی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خبر داد خبـر

استفاده از واکسن فایزر به عنوان دوز یادآور کادر درمان
برای واردات واکسن مدرنا فعاًل برنامه ای نداریم

مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با بیان 
اینکه برای واردات واکسن »مدرنا« فعاًل برنامه ای نداریم، از استفاده 
از واکسن کرونای فایزر و جانسون اند جانسون به عنوان دوز بوستر 

کادر درمان خبر داد.
به گزارش سپید، سید حیدر محمدی با بیان اینکه شعار سازمان جهانی 
بهداشت این است که »بهترین واکسن در دسترس   ترین واکسن است«، 
اظهار داشت: »آنچه مهم است، ایمنی زایی واکسن ها است، تفاوت 
واکسن ها در درصد ایمنی زایی آن هاست، اگر کسی بخواهد صبر کند به 
این امید که واکسن با برند خاصی را دریافت کند ممکن است در این 
بازه زمانی به کرونا مبتال شود که عوارض بسیار زیادی خواهد داشت.«
گفت:  جانسون اندجانسون  و  مدرنا  فایزر،  واکسن  درباره  وی 

نداریم؛  برنامه ای  فعاًل  »مدرنا«  کرونای  واکسن  واردات  »برای 
جانسون اندجانسون و فایزر را تأیید کرده ایم اما چون خوش قول 
نیستند خیلی روی آ نها حساب باز نمی کنیم. اگر طرف خارجی به 
وعده خود عمل کند آن را وارد می کنیم.« وی ادامه داد: »اگر واکسن های 
فایزر و جانسون اندجانسون وارد کشور شوند از آنها به عنوان دوز 

بوستر )یادآور( کادر درمان استفاده خواهد شد.«
محمدی گفت: »این واکسن ها را از کشورهایی به جز آمریکا، انگلیس، 
فرانسه و رژیم صهیونیستی وارد خواهیم کرد. فایزر و جانسون اندجانسون 

را از بلژیک و مقداری نیز احتماالً از سایت آلمان تهیه می کنیم.«
وی درباره علت تأخیر در تأمین واکسن اسپوتنیک وی افزود: »واکسن 
کرونای اسپوتنیک بر پایه »آدنوویروس« است؛ به دلیل آن که سازمان 

جهانی بهداشت هنوز آن را تایید نکرده است و خط تولید این واکسن 
به مشکل خورده بود، نتوانستند واکسن مورد نیاز ما را تامین کنند.«

وی درباره واکسن ایرانی کرونا تصریح کرد: »اآلن داروی قارچ سیاه که 
دچار کمبود شده به دلیل وارداتی بودن آن است؛ بنابراین تولید داخل 
همواره به ما کمک می کند. در حال حاضر واکسن های تولید داخل 
شامل برکت و پاستور مجوز گرفته اند و واکسن های فخرا، رازی و 
اسپایکوژن نیز انشااهلل مجوز دریافت خواهند کرد. کل مراحل تولید 
این واکسن ها زیر نظر ما بوده است و من به عنوان ناظر واکسن های 
داخلی، از امنیت واکسن های ایرانی اطمینان خاطر بیشتری دارم، البته 
واکسن های وارداتی را نیز بررسی می کنیم ولی امکان اینکه برویم 
و خط تولید و GMP آن ها را بررسی کنیم وجود ندارد اما سازمان 
جهانی بهداشت آن ها را تایید می کند و ما نیز بر اساس مستندات، 

به واکسن های وارداتی مجوز می دهیم.«
وی خاطرنشان کرد: »سیل واردات واکسن کرونا پس از تولید داخلی 
واکسن ها در کشور آمد، بسیاری از داروها نیز به این صورت است؛ 
تا زمانی که برای دارویی تولید داخل نداشته باشیم، طرف خارجی 
منتظر می ماند تا ما با آن ها برای واردات مذاکره کنیم و زمانی که تولید 
داخلی به ثمر می رسد، طرف خارجی از ما درخواست می کند که از 
آن ها خرید کنیم. اآلن در واکسن کرونا بی نیاز از واردات نیستیم اما 
قطعاً بی نیاز خواهیم شد.« وی درباره علت کمبود واکسن آسترازنکا 
گفت: »ما فقط از یکسری منابع مورد تایید می توانیم واکسن آسترازنکا 
را وارد کنیم و آن منابع نیز به ما تنها چند میلیون دوز واکسن دادند.«
به گزارش تسنیم، محمدی با بیان اینکه تاکنون 65 میلیون دوز واکسن 
کرونا وارد کشور شده است، گفت: »با احتساب واکسن برکت، حدوداً 
73 میلیون دوز واکسن کرونا را تامین کرده ایم که از این تعداد، 45 
میلیون دوز تزریق شده است. ما می خواهیم 60 میلیون نفر از جمعیت 
هدف واکسینه شوند، در مورد واکسن کرونا، جمعیت هدف افراد 
زیادی را شامل می شود در حالی که در مورد واکسن آنفلوآنزا، گروه 
هدف ما کاًل دو میلیون نفر هستند. تاکنون بیش از 50 درصد جامعه 

هدف را علیه کرونا واکسینه کرده ایم.«

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران از آغاز طرح 
۱0 روزه ضربتی برای تسریع واکسیناسیون در تهران از چهارشنبه 
و با کمک بیمارستان ها، خبر داد و گفت: »مردم می توانند با 
شماره تماس 6070 تماس گرفته و از مراکز واکسیناسیون ۲4 

ساعته و ... اطالع پیدا کنند.«
به گزارش سپید، نادر توکلی در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت 
کرونا در استان تهران گفت: »در حال حاضر وضعیت تهران خوب 
است و روند بیماری در تهران رو به کاهش است. میزان مراجعات 

سرپایی هم نسبت به زمان پیک، 55 درصد کاهش یافته است.«
وی افزود: »در عین حال وضعیت بیماری در تهران رو به کاهش 
است و میزان فوتی ها و تعداد بیماران بدحال هم کاهش یافته 
است. طبق آخرین آمارها تقریبا بستری روزانه مان ۱400 مورد 
است، تعداد کل بیماران هم حدود 6 هزار و 300 نفر است و 
میزان مرگ هم به زیر ۱00 آمده است و مرگ های کرونایی تهران 
چند روز است که دو رقمی شده است. در عین حال مشکل تخت 
بیمارستانی هم نداریم و اعمال الکتیو بیمارستان ها هم به تدریج 

آغاز شده و خدمات جاری شان را به تدریج ارائه می دهند.«
توکلی با بیان اینکه به طور کلی روند بیماری در تهران کاهشی شده 
است، درباره وضعیت واکسیناسیون علیه کرونا در تهران گفت: 
»یک طرح جهادی از امروز)چهارشنبه( درباره واکسیناسیون در 
تهران آغاز می شود که بر اساس آن طی ۱0 روز تقریبا به صورت 
مشخص و ضربتی واکسیناسیون تسریع پیدا می کند. بر همین اساس 
هم بیمارستان های مشخصی را در نظر گرفتیم تا واکسیناسیون در 
آن بیمارستان ها انجام شود.« وی گفت: »متولی و هماهنگ کننده 
این طرح استانداری تهران به عنوان ستاد کرونای استان بوده است 
و تمام ظرفیت  نهادهای مختلف از جمله مراکز بهداشت، مراکز 
تجمیعی واکسیناسیون، بیمارستان ها و ... به کارگیری می شوند تا 
این طرح ضربتی را هم در شهرستان های اطراف تهران و هم در 
کالنشهر تهران داشته باشیم. در این طرح ضربتی، مراکز به صورت 

دو شیفت صبح و عصر فعالیت می کنند.«
توکلی درباره تعداد مراکز ۲4 ساعته واکسیناسیون در تهران نیز گفت: 
»در عین حال مراکز ۲4 ساعته واکسیناسیون هم از سوی سامانه 

بهداشت اعالم شده است. مردم می توانند با شماره 6070 تماس 
گرفته و از مراکز واکسیناسیون ۲4 ساعته و ... اطالع پیدا کنند.«

توکلی تاکید کرد: »سن واکسیناسیون هم کاهش یافت. افرادی 
که در سامانه واکسیناسیون وزارت بهداشت ثبت نام می کنند، 

برایشان واکسن تزریق می شود.«

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران: 

مرگ های کرونایی تهران ۲ رقمی شد

شماره 4۲038 ۱ مهر ۱400


