واﮐﺴـﻦ ﻧـﻮرا ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺎﻫﯿـﺎﻧﻪ
ﺳـﻪ ﺗـﺎ ﭘﻨـﺞ ﻣﯿﻠﯿـﻮن دز رواﻧـﻪ
ﺑـﺎزار ﻣﯽﺷـﻮد» /ﻧـﻮرا« ﻣﻨﺎﺳـﺐ
داﻧﺶآﻣﻮزان و اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس» ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن« در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﻃﺒﯿﺐ« ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﻘﯿﺔاﻟﻠﻪ)ﻋﺞ( از اواﺧﺮ ﺳﺎل  98ﺑﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮوﻧﺎ 100 ،ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
و دو ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﺧﻮد را در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻗﺮار
داد ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل  20ﻫﺰار ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮی
ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ و در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
رﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﯽ زﯾﺮ  10درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ داﺷﺘﯿﻢ ،رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻣﺎن ﻫﻢ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﭘﺎی ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
را ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﻣﺜﻼ روش ﭘﻼﺳﻤﺎﺗﺮاﭘﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ داد ﯾﺎ روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﮑﺮر و دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﺪاوم ﮐﻪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری
از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺑﺰرﮔﯽ در ﺧﺼﻮص وﯾﺮوس و ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روی ﺳﺎﺧﺖ واﮐﺴﻦ را ﻫﻢ آﻏﺎز ﮐﺮد..
ﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻣﺎ ﭼﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا را
داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ روی وﯾﺮوس ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اس«
ﺷﺮوع ﺑﻪ واﮐﺴﻦﺳﺎزی ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش ﺧﻮد وﯾﺮوس وارد ﺑﺪن
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺳﻦ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﺴﺎس و ﭘﺮﺧﻄﺮ،
ﺧﺮدﺳﺎﻻن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ واﮐﺴﻦ ﻧﻮرا در ﻓﺎز دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ﻗﺮار دارد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ را وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز در ﻣﺎه را ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺴﯿﺎری از
آزﻣﺎﯾﺸﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و از ﺳﻄﺢ آﻧﺘﯽﺑﺎدی آن ﻫﻢ
راﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻤﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮح واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﺎ
اﻻن ﺣﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪی دارﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ واﮐﺴﻦ ﻧﻮرا
دارای دو دوز ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ
واﮐﺴﻦﻫﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آن را ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ
واﮐﺴﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ واﮐﺴﻦﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد وﯾﺮوس ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا در دﻧﯿﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ اﯾﻦ روش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

