واﮐﺴـﻦ ﺧـﺎرﺟﯽ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳﻼﻣـﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾﺮوس ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
و ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺟﻬﺎن ﮔﺬﺷﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
در ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن
و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺳﺎﺧﺖ واﮐﺴﻦ
ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داروﺳﺎزی دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
واﮐﺴﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز واﮐﺴﻦ
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻮارض ﻫﺎﯾﯽ دارد و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻤﺎم آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻫﻢ
ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ واﮐﺴﻦ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ واﮐﺴﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﮏ رﯾﺴﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ،واﮐﺴﻦ »ﻓﺎﯾﺰر ﺑﯿﻮﻧﺘﮏ«
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ داروﺳﺎزی »ﻓﺎﯾﺰر« ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی
آﻟﻤﺎﻧﯽ »ﺑﯿﻮﻧﺘﮏ« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن در اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ،ﺷﻤﺎر
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﺮوﻧﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﺮز  ۲۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺰارشﺷﺪه از واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎی ﻓﺎﯾﺰر ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را
درﺑﺎره اﯾﻦ واﮐﺴﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ
واﮐﺴﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﭼﻨﺪاﻧﯽ داﺷﺖ.

ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﻗﯿﺎم  ۱۹دی  ،۱۳۵۶ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »:آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ واﮐﺴﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ
اﻓﺘﻀﺎح ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﻤﯽآﻣﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ روز ﺣﺪود ۴
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﻠﻔﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎدی
ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ واﮐﺴﻦﻫﺎ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮ روی ﻣﻠﺖﻫﺎ اﺳﺖ«.
ﻃﺒﻖ دادهﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎﯾﺰر ،ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ واﮐﺴﻦ
ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا دارد ،اﻣﺎ
ﺷﺪت آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؛ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه
ﻋﻮارﺿﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دردﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ ،درد در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ،ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮوز ﻋﻮارض آﻟﺮژﯾﮏ در ﺑﺮﺧﯽ از درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ) (CDCدر اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰دﺳﺎﻣﺒﺮ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از  ۲۷۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ واﮐﺴﻦ
ﻓﺎﯾﺰر ـ ﺑﯿﻮﻧﺘﮏ ﻋﻠﯿﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،دﭼﺎر
واﮐﻨﺶﻫﺎی آﻟﺮژﯾﮏ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی آنﻫﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوه  ۲۱۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در اﻣﺮﯾﮑﺎ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ در درﺻﺪی
از آﻧﻬﺎ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮوز ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﺎدی آنﻫﺎ
ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻫﺮ
ﮐﺸﻮری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ داﺧﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺎ دﮐﺘﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﭼﺮاﻏﻌﻠﯽ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﻘﯿﻪ اﻟﻠﻪ ﻫﻤﮑﻼم ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ از ﺿﺮورت ﺳﺎﺧﺖ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ.

ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ را دارد
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﭼﺮاﻏﻌﻠﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺗﻬﺮان ﭘﺮس ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی رﻫﺒﺮﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺮان
در ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ اﯾﺮاﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ
و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻀﻠﯽ
در ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اش ،ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎری ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﻨﺤﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدن ﺑﻪ
واﮐﺴﻦ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﺎر ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮد و ﻣﻌﺘﻘﺪم در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ
را دارﯾﻢ.

رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻘﯿﻪ اﻟﻠﻪ اداﻣﻪ داد:
ﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ را دارﯾﻢ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ را در ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺒﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ،اﺛﺮﮔﺬاری و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ
ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ وارد ﮐﺮدن واﮐﺴﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯽ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،واﮐﺴﻦ داﺧﻠﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

اﺷـﺎره ﺻـﺤﯿﺢ رﻫـﺒﺮاﻧﻘﻼب ﺑـﻪ ﺿـﺮورت ﻣﻤﻨـﻮﻋﯿﺖ واردات واﮐﺴـﻦ ﻫـﺎی
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﮐﻪ روش ﻫﺎی درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺷﻮد و
ﯾﻘﯿﻨﺎ واﮐﺴﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻮارض دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺛﺮﮔﺬاری واﮐﺴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻄﺮ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ زده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻘﯿﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮوش واﮐﺴﻦ از ﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﯾﺶ و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺛﺮﮔﺬاری آن ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔﺬاری واﮐﺴﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر
اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﺴﻦ ﻫﺎی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و رﻫﺒﺮﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﺷﺎره ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات واﮐﺴﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

