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رویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش ها

مهندس محمود اصالنی

و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
آموزش پزشکی گفت: با وجود مشاهده 
بستری  موارد  تعداد  در  کاهشی  روند 
وضعیت  کشور،  در   ۱۹ کووید  بیماران 
و  حساس  ناپایدار،  همچنان  بیماری 
شکننده بوده و در برخی شهرستان های با 
وضعیت قرمز، سویه های کرونای هندی و 

است. انتشار  حال  در  جنوبی  آفریقای 
بیماری  وضعیت  آخرین  درباره  الری  سادات  سیما  دکتر   
ماه شاهد  بیان کرد: در هفته اول خرداد  کووید۱۹ در کشور 
کاهش ۱۸ درصدی در موارد بستری به علت کرونا، کاهش ۲۲ 
درصدی در تعداد موارد مرگ و میر و کاهش ۱۳.۴ درصدی 

در تعداد مراجعات سرپایی نسبت به هفته قبل تر بودیم.
 وی ادامه داد: بیشترین میزان بروز موارد بستری به ترتیب در 
استان های چهارمحال و بختیاری، ایالم و خوزستان و بیشترین 
میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ۱۹ در 
شمالی  خراسان  و  بختیاری  و  محال  چهار  البرز،  استان های 

است. گزارش شده 

 معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
مراکز  و  سوپرمارکت ها  گفت:  پزشکی 
بیشترین  دارای  همچنان  فروشی  خواربار 
مراجع  به  معرفی  و  اخطار  صدور  میزان 
از  که  طوری  به  هستند،  کشور  در  قضایی 
تاریخ ۲۹ اردیبهشت تا ۵ خرداد ماه تعداد 
مراجعه  به  مراجعه  و  اخطار  مورد  ۶هزار 
قضایی برای این اماکن گزارش شده است.
اظهار کرد: کمترین میزان رعایت توصیه های   دکتر الری 
و  سیستان  استان  در  کشور  در  گذشته  درهفته  بهداشتی 
بلوچستان گزارش شده و استان های کرمان، خراسان جنوبی، 
یزد، فارس، سمنان، تهران، قزوین، زنجان، کرمانشاه و اردبیل 
بهداشتی  دستورالعمل های  به  عمل  مطلوب تر  رعایت  دارای 

هستند. ها  استان  سایر  به  نسبت 
 سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان 
کرد: از کلیه هموطنان عزیز کشورمان حتی عزیزانی که واکسن 
از  استفاده  به  نسبت  همچنان  خواهشمندیم  کرده اند،  تزریق 
ماسک، حفظ اصول فاصله گذاری ۱.۵ تا ۲ متر و شست وشوی 

مرتب دست ها اقدام کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت:

خطر انتشار کرونای هندی و آفریقای جنوبی در برخی شهرستان ها

                                                    سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داد:                                                                                                                                              نگرانی و مانع تراشی مافیای واردات و قاچاق معکوس انسولین

سخنگوی سازمان غذا و دارو از تحرکات ایذایی، شایعه پراکنی 
طرح  از  دارو  معکوس  قاچاق  شبکه  و  واردات  مافیای  نگرانی  و 

داد. انسولین در کشور خبر  نیازمند  دیابتی  بیماران  رجیستری 
 دکتر کیانوش جهانپور در گفتگو با خبرنگار وبدا گفت: انسولین 
قلمی بخش بزرگی از واردات دارو در کشور را به خود اختصاص 
می دهد و البته روند رشد مصرف این گونه انسولین ها در کشور از 
سرعت رشد تعداد بیماران دیابتی بیشتر است، همزمان قیمت انسولین 
پن در ایران حتی بدون احتساب بیمه و به صورت آزاد کسری از 
قیمت این دارو در کشورهای مجاور است و با توجه به تخصیص 

ارز بانکی به آن شیب قیمتی تندی بین ایران و تقریبا همه کشورهای 
همسایه وجود دارد و این موضوع موجبات قاچاق معکوس انسولین 
قلمی و اخالل در روند توزیع آن در داخل کشور را فراهم آورده 
است، طبیعتا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیازمند اطالعاتی 
شفاف از تعداد بیماران واقعی نیازمند انسولین و میزان دقیق انسولین 
مورد نیاز است و باید این اطمینان حاصل شود که مسیر تامین و توزیع 
انسولین تا مصرف کننده نهایی واقعی، شفاف و هر لحظه قابل رصد 
است لذا باید حلقه های زنجیره توزیع تا مصرف کننده نهایی شفاف 
و قابل رصد باشد و بر این اساس برای جلوگیری از نشت دارو و 
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اطمینان از توزیع درست، به هنگام و مناسب انسولین، از مدتها پیش 
راه اندازی سامانه ثبت نام و رجیستری بیماران دیابتی مصرف کننده 
انسولین در دستور کار قرار گرفته و در هفته های اخیر فعال شده است.
بیماران،  شناسایی  به  شایانی  کمک  سامانه  این  افزود:  وی   
تخصیص بهینه و بهنگام، کاهش حداکثری نشت انسولین از زنجیره 
بازار و زنجیره  امکان رصددقیق  رسمی توزیع و قاچاق معکوس و 
پی  در  را  مربوطه  بیماران  حال  رفاه  قطعا  و  داشت  خواهد  توزیع 
خواهد داشت ولی مشخصا همزمان با آغاز این طرح، ساز مخالف 
با واسطه و بی واسطه از سوی شبکه قاچاق معکوس در برخی رسانه 
های غیرمسئول و البته فضای مجازی کوک شده و تالش این شبکه 

بر ناتمام گذاشتن یا توقف این طرح به بهانه کرونا و امثالهم است.
 دکتر جهانپور در پایان تاکید کرد: طرح رجیستری بیماران دیابتی 
برای شناسایی بیماران نیازمند انسولین پن و رصد مستمر نحوه توزیع 
و مصرف انسولین قلمی در کشور با قوت اجرا خواهد شد و بیماران 
عزیز مبتال به دیابت که بنابر تجویز پزشک نیاز به انسولین قلمی دارند 
حتما در روزهای آتی برای ثبت نام به مراکزی که در این طرح معرفی 
شده مراجعه کنند و بعد از ثبت نام در ماه های آتی برای هر فرد در 
انسولین صادر خواهد شد  الکترونیک  نیاز، حواله  این سامانه حسب 
به  خود  انسولین  دریافت  برای  می توانند  نگرانی  بدون  و  براحتی  و 

داروخانه های نزدیک محل سکونت خود مراجعه کنند.

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو 
گفت: پیرو مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، 
سعی کردیم زمینه را برای واردات واکسن 
کرونا توسط بخش خصوصی هموار تر کنیم 
مناسبی در صدور  زمینه همراهی  این  در  و 

معرفی نامه به شرکت ها داشته ایم.
گفتگو  در  ساز  شانه  محمدرضا  دکتر 
 ۳۸ داشت: حدود  اظهار  وبدا،  با خبرنگار 

واکسن  واردات  برای  خصوصی  های  شرکت  به  نامه  معرفی 
تذکر  کشورها،  برخی  در  ایران  سفرای  و  شده  صادر  کرونا 

برای  نامه  معرفی  تعداد  این  صدور  که  دادند 
شرکت های خصوصی به دلیل مراجعات مکرر این شرکت ها، 

قیمت واکسن کرونا در دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی افزود: تا امروز هیچ کدام از معرفی نامه ها و رایزنی های 
بخش خصوصی منجر به نتیجه و واردات واکسن نشده است 
های  پیگیری  و  سرعت  مقررشد  بهداشت  وزیر  دستور  با  اما 
مشخصی  زمان  تا  ها  نامه  معرفی  این  اگر  تا  شود  تری  جدی 
به نتیجه نرسد، لغو شود که در دستور کار سازمان غذا و دارو 

قرار گرفته است.

و  غذا  سازمان  رییس  و  وزیر  معاون 
دارو خاطرنشان کرد: شرکت های بزرگ 
اعالم  فایزر  حتی  دنیا  در  سازی  واکسن 
با دولت ها کار می کنیم  ما  اند که  کرده 
بخش  به  واکسن  عنوان  هیچ  به  حاال  تا  و 
خصوصی ارائه و فروخته نشده است و این 
هم  دنیا  سازهای  واکسن  سایر  برای  مساله 
موفقیت  عدم  عمده  دلیل  که  است  مطرح 

است. بوده  همین  نیز  واردات  در  ایران  خصوصی  بخش 
دکتر شانه ساز گفت: امیدواریم که بخش خصوصی بتواند 
نسبت به واردات واکسن کرونا اقدام کند اما با سیاستی که در 
دنیا وجود دارد، این کار راحت و آسانی نیست. علیرغم برخی 
به  اوایل خردادماه  تا  بر واردات واکسن کرونا  مبنی  وعده ها 
کشور اما تا االن هیچ محموله واکسنی از سوی بخش خصوصی 
نامه  معرفی  درخواست  هم  امروز  و  است  نشده  کشور  وارد 
جدیدی مطرح شده بود که با دستور وزیر بهداشت، این کار 
انجام شد و امیدواریم که بتوانیم کمک کرده و بتوانند واکسن 

کرونا را به کشور وارد کنند.

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو:

 زمینه را برای واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی
 هموارتر کردیم
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از سوی کمیته ساماندهی تحقیقات کووید19 وزارت بهداشت؛

اختالالت روانشناختی و پاندمی کووید 19 تشریح شد

رییس سازمان غذا و دارو :

تولید واکسن کرونا از شهریور به 1۰ میلیون ُدز در ماه می رسد

وزارت  کووید ۱۹  تحقیقات  ساماندهی  کمیته 
بهداشت، در گزاره برگی، اختالالت روانشناختی و 

پاندمی کووید ۱۹ را تشریح کرد.
با ظهور ویروس کووید ۱۹، زندگی و سالمت 
تهدید  مورد  هفته  چند  از  پس  انسان  میلیون ها 

جسمی،  تأثیرات  بر  عالوه  بیماری  این  شیوع  و  گرفت   قرار 
سبب پیامدهای روانشناختی بسیار جدی شده است. این بیماری 
همه گیر نه  تنها میزان باالی مرگ و میر ناشی از عفونت ویروسی 
نقاط  روانشناختی در کل  فاجعه  باعث  بلکه  دارد،  به همراه  را 
جهان شده است که از جمله آن ها می توان به اضطراب، ترس، 
افسردگی، خشونت، رفتارهای اجتنابی، تحریک پذیری، اختالل 

خواب و اختالل استرس پس از سانحه )PTSD( اشاره کرد.
  براساس بررسی های انجام شده، بیماران مبتال به کووید۱۹ 

دارای ظرفیت تحمل روانشناختی پایینی بوده 
و با توجه به وضیعت فعلی بیماری در جهان، 
این افراد به شدت در معرض بروز اختالالت 
افسردگی  مانند اضطراب، ترس،  روانشناختی 
و همچنین افکار منفی قرار دارند، بنابراین تنها 
توجه به اقدامات بهداشتی افراد برای مقابله با این بیماری کافی 
نیست، بلکه مراقبت های روانشناختی نیز برای کاهش استرس و 

فشارهای روانی ضروری است. 
 درک به موقع تغییرات بالقوه روانشناختی ناشی از کووید۱۹ 
نیز الزم است، زیرا تغییرات روانی ناشی از اضطرارهای بهداشت 
افراد  رفتار  و  احساسات  در  مستقیم  طور  به  می تواند  عمومی 
بنابراین این گزاره برگ به بررسی نمونه هایی  منعکس شود. 
از اختالالت روانشناختی ناشی از بیماری کووید۱۹می پردازد.

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه تا قبل 
از پایان سال تمام جمعیت هدف واکسینه خواهند 
شد، گفت: پیش بینی می کنیم تولید واکسن کرونا 
در تیر ماه به ۳میلیون دوز رسیده و از شهریور ماه این 

عدد به ۱۰ میلیون دوز در ماه افزایش یابد.
زنده  برنامه  در  ساز  شانه  محمدرضا  دکتر 

»سالم تهران«، اظهار کرد:  در تابستان جهشی در تولید و عرضه 
واکسن های ایرانی خواهیم داشت، به این معنی که تقریباً همه 
گروه های خطرپذیر جامعه در تابستان واکسینه خواهند شد که 

این افتخار بزرگی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه بزودی واکسن های ایرانی در کشور عرضه 
خواهد شد، افزود: افتخار ما این است که واکسیناسینون را با 
واکسن های داخلی خودمان پیگیری خواهیم کرد، البته این به 
این معنی نیست که از واکسن های خارجی استفاده نخواهیم 
واکسیناسیون  سرعت  افزایش  برای  ها  آن  از  بلکه  کرد، 

برد. خواهیم  بهره 

اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  معاون 
دنیا  کشورهای  بین  حاضر  حال  در 
رقابت بزرگی برای خرید واکسن وجود 
وارداتی  داروی  حوزه  در  گفت:  دارد، 
و واکسن، هنگام انتقال ارز، انواع اقسام 
بهانه  با  ها  شیطنت  و  ها  گیری  سخت 
تحریم  صورت می گیرد و اجازه نمی دهند واکسن و داروی 
مورد نیاز مردم را به راحتی وارد کشور کنیم، همینطور در تهیه 
نیاز برای تهیه واکسن و تجهیزات  محیط کشت و مواد مورد 
آنها هستند  تولیدکننده  بسیار محدودی  مرتبط که کشورهای 

است. با دشواری همراه  بسیار  پول  انتقال  و  نقل  نیز 
اتکا  با  نیازمندی های خود  تولید  برای  وی خاطرنشان کرد: 
برنامه ریزی داریم و شرکت های دانش بنیان ما  به تولید داخل 
به کمک آمده اند و حتی در حوزه تولید محیط کشت و سایر 

اقالم مورد نیاز در تولید واکسن هم ورود کرده اند.

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی را در فضای مجازی دنبال کنید:
                       @Tashkhis_Magazine     
                              Tashkhis_Magazine
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گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
واکسن  تزریق  دهی  نوبت  و  ها  پیامک 
که  ای  شده  ریزی  برنامه  جدول  براساس 
ما  برای  واکسن  کننده  تامین  های  طرف 

بود. خواهد  شده،  توافق  و  کرده  تعیین 
با بیان این مطلب  دکتر کیانوش جهانپور 
دلیل  به  اخیر  روزهای  در  داشت:  اظهار 
تاخیر در ورود واکسن توسط شرکت ها و 

بنابراین  ما تحویل دهند  به  بوده واکسن  قرار  کشورهایی که 
پیش  بندی  زمان  مطابق  واکسن  تزریق  برنامه  است  ممکن 
نرود. همچنانکه در سایر کشورها در اروپا این فراز و فرودها 
و  فراز  این  آید  می  بنظر  و  شد  مشاهده  مختلف  مراحل  در 
و  اجتناب  قابل  زیادی  تا حد  واکسیناسیون  برنامه  در  فرودها 

نباشد.  پیشگیری 
وی ادامه داد: عزیزانی که به مراکز تزریق واکسن در برخی 
استان ها و شهرستان ها مراجعه کرده اند و به دلیل در اولویت 
نگرانی  کنند،  دریافت  را  دوم  ُدز  اند  نتوانسته  اول  ُدز  بودن 
دوم،  ُدز  تزریق  برای  شده  تعیین  زمانی  فاصله  باشند.  نداشته 
زمانی  فاصله  حداقل  بلکه  نیست  زمانی  فاصله  بهترین  عموما 

تعیین شده است.  ُدز واکسن  بین تزریق دو  است که 
 رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
با  یادآور شد: اغلب واکسن هایی که امروز در دسترس است 
طوالنی شدن فاصله زمانی تزریق ُدز دوم نه تنها مشکلی نخواهند 
داشت حتی بعضا برخی از واکسن ها با توجه به ساختاری که 

دارند، توصیه شده که از فاصله زمانی دو یا 
چهار هفته و سه ماه فراتر برود. 

با  اولویت  کرد:  تاکید  جهانپور  دکتر   
تزریق ُدز اول واکسن است چون ایمنی پایه 
ایجاد  بدن  در  را  ایمنی  از  هایی  حداقل  و 
لذا اگر  ارزشمند است.  این  خواهد کرد و 
ُدز اول  بین تزریق  انتخاب  به  جایی مجبور 
است  مقدم  اول  ُدز  طبیعتا  شویم،  دوم  و 
دیگر  های  سازمان  و  همکاران  برسد.  دوم  ُدز  که  زمانی  تا 
همکاری دارند تا در روزهای آتی، محموله هایی که تا امروز 

کنیم.  دریافت  را  نشده  ارسال  کشور  به  تاخیر  با 
برای  دوم  ُدز  تزریق  از  قبل  پیامک  افزود:   دکتر جهانپور 
به جدول  توجه  با  اند،  کرده  دریافت  را  اول  ُدز  که  افرادی 
که  مقرری  روز  در  اما  شود  می  ارسال  شده،  برنامه ریزی 
قرار است محموله های واکسن وارد و توزیع می شود، این 
اتفاق رخ نمی دهد و کل زنجیره واکسن ممکن است دچار 
عزیزانی  شاید  اینکه  و  پیامک  ارسال  از  البته  شود  مشکل 
مراجعه کرده و نتوانسته باشند ُدز دوم را تزریق کرده باشند، 

می کنیم.  عذرخواهی 
 وی یادآور شد: دغدغه و نگرانی جدی در خصوص واکسن 
و اثربخشی آن برای فاصله دار شدن بین دو ُدز واکسن، وجود 
ندارد اما عذرخواهی ما به خاطر این اتفاق و رویداد که ممکن 
به قوت  باشد،  است در برخی مراکز تزریق واکسن رخ داده 

خود باقی است. 

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

تاخیر در ورود واکسن باعث فراز و فرودهایی 
در برنامه واکسیناسیون می شود
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از فعالیت ۲۶ شرکت  فناوری پردیس  رییس پارک علم و 
دانش بنیان مستقر در این پارک در زمینه مقابله با کرونا خبر 
داد و گفت: از این تعداد ۲شرکت در زمینه تولید واکسن کرونا 
فعال هستند که یکی از این شرکت ها در حال راه اندازی خط 

تولید واکسن است.
مهدی صفاری نیا  به تازگی در مراسم رونمایی از داروی 
گیاهی پیشگیری، درمان و بهبود بعد از بیماری کرونا  با نام 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  در  بنیان  دانش  سالیراویرا 
بیماران  آالم  کاهش  راستای  در  دارو  این  افزود:   جمهوری 
دانش  شرکت  در  داخلی  متخصصان  توسط  کرونا  به  مبتال 

است. شده  تولید  پردیس  فناوری  پارک  در  مستقر  بنیان 
وی افزود: این دارو تاییدیه های الزم از وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو دریافت کرده 
است؛ ضمن آن که تمام مراحل ایمنی آن نیز طی شده است.
را  دارو  این  تولید  پردیس  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
موفقیتی برای جامعه علمی و دانشمندان کشور دانست و اظهار 

داشت: درکنار این پروژه در این پارک، بیش از ۲۶ شرکت 
مستقر در این پارک در زمینه مقابله با کرونا فعالیت می کنند 
که از این تعداد پنج شرکت در زمینه تولید  داروی مقابله با 

فعال هستند. کرونا 
صفاری نیا ادامه داد: شرکت تولیدکننده سالیراویرا، اولین 
تاییدیه های  اخذ  به  موفق  که  است  پارک  این  در  شرکتی 

است. شده  کرونا  با  مقابله  زمینه  در  دارو  تولید 

                                            رییس ستاد اجرایی فرمان امام بیان کرد:                                                                                                آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا با تولیدات داخلی احتماال از خرداد

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با بیان اینکه فاز سوم 
تست بالینی واکسن کوو ایران برکت تقریبا به نیمه راه خود 
رسیده است، گفت: امید است در خرداد ۱۴۰۰ واکسیناسیون 

عمومی با تولیدات ستاد اجرایی آغاز شود.
های  برنامه  آغاز  مراسم  حاشیه  در  بتازگی  مخبر  محمد 
حمایتی بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام از دانش آموزان 
بازمانده از تحصیل و اختتامیه رویداد رویش احسان با محوریت 
تحقق عدالت آموزشی، افزود: تولید و کارآزمایی بالینی این 
امید است  و  انجام است  با جدیت در حال  فناورانه  محصول 

واکسیناسیون با این واکسن از خرداد ماه شروع شود.

وی ادامه داد: نتایج فازهای اول و دوم این طرح مطالعاتی و تا 
این لحظه از فاز سوم کارآزمایی بالینی، بسیار خوب بوده است.

 تولید ۵ میلیون دوز واکسن کوو ایران برکت 
تا یک ماه و نیم آینده

خوبی  بسیار  وضع  در  تولید  امکانات  داشت:  اظهار  مخبر 
قرار دارد و امیدواریم ظرف یک ماه و نیم آینده بتوانیم ۴ تا ۵ 

میلیون دوز تولید کنیم.
رییس ستاد اجرایی فرمان امام تاکید کرد: تاکنون بین ۸۰۰ هزار 

تا یک میلیون دوز واکسن کوو ایران برکت تولید شده است.

رییس پارک علم و فناوری پردیس:

 فعالیت ۲۶ شرکت دانش بنیان پارک فناوری پردیس 
برای تولیدمحصوالت کرونایی
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رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران گفت: 
براساس مطالعات، تحقیقات و تجربیات به 

دست آمده علمی و پزشکی در فضای 
می تواند  انسان  هر  ژنتیک  الملل،  بین 
تعیین کننده احتمال مرگ یا مقاومت بدنی 
او در مقابل هر ویروس عفونی به خصوص 

باشد. کرونا 
خصوص  این  در  زینلی  سیروس  دکتر 

توضیح داد: نوع ژنتیک می تواند مانع ورود ویروسی به بدن باشد یا اینکه 
در صورت آلودگی به ویروس ژنتیک افراد که بیماری را به صورت 

خفیف یا شدید بروز می دهد. 
برابر  بدن در  تاثیر آن در مقاومت  و  افزود: موضوع ژنتیک  وی 
انواع ویروس ها پایه علمی قوی دارد که تاکنون در کشور ما نیز این 

مهم با انجام تست های مختلف به اثبات رسیده است.
ابتال  میزان  در  ژنتیک  تاثیرگذاری  زمینه  در  کرد:  تاکید  زینلی 
و درگیری فرد به بیماری ها، سن، جنس یا حتی نوع بیماری تاثیر 
خاصی ندارد و این موضوع در همه زمینه ها صادق است و یکی از 
معتبرترین مقاالت به چاپ رسیده در خصوص تاثیرگذاری ژنتیک 

در مقام سازی بدن، مقاله علمی نیچر است.
نیز  ها  قومیت  نوع  داد:  ادامه  ایران  بیوتکنولوژی  انجمن  رئیس 
مبتال  ایدز  ویروس  به  و  هستند  آفریقا  شمال  در  که  قومی  همانند 
به  آلودگی  با  مقابله  در  ژنتیک  نوع  همان  واسطه  به  شوند،  نمی 

و  مقاوم هستند و مرگ  ویروس های عفونی 
ندارند. زمینه  این  در  میر 

در  ژنتیک  نوع  کلی  طور  به  گفت:  وی 
اجتماعی،  قبیل رفتارهای  از  انسان ها  زندگی 
حساسیت ها، بیماری و سالمت و نقش تعیین 
کننده ای دارد و از طریق نوع ژنتیک حتی می 
توان شخصیت افراد را مورد بررسی و ارزیابی 

قرار داد.
زینلی با اشاره به اینکه امروزه در آمریکا قبل از تجویز دارو برای 
بیماران، نوع ژنتیک آنها را مورد ارزیابی قرار می دهند، افزود: ژن 
افراد می تواند تاثیر و نقش تعیین کننده ای حتی در خصوص رنگ 

پوست، چشم، زیبایی و رفتارهای تند یا آرام داشته باشد.
گروه خونی در ابتال به کرونا تاثیر ندارد

رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران در مورد برخی اخبار منتشرشده 
مبنی بر اینکه بعضی از گروه های خونی در برابر ابتال به کرونا مقاوم 
تایید  را  این موضوع  تاکنون هیچ مرجع علمی  تاکید کرد:  هستند، 
نکرده است و طبق مقاالت علمی منتشر شده گروه خونی تاثیری در 

مقاومت مقابل بیماری ها ندارد.
ینلی گفت: افراد دارای گروه خونی B و B+ در کشور ما بیش از 
دیگر گروه های خونی هستند. در چنین شرایطی اگر به عنوان مثال 
یک بیماری در گروه خونی B یا B+ زیاد شود، نمی توانیم بگوییم 

این بیماری ارتباطی به این گروه خونی خاص دارد.

رویدادها و گزارش ها

عمومی صادر  تزریق  مجوز  هنوز  اینکه  دلیل  به  وی گفت: 
کم کردیم. قدری  را  تولید  سرعت  است،  نشده 

مخبر یادآور شد: تولید واکسن در حال انجام است و در حال 
انبار کردن آنها هستیم تا به محض صدور اجازه وزارت بهداشت 

در اختیار این مجموعه قرار گیرد و به مردم تزریق کنند.

تزریق واکسن ایرانی کرونا به ۱۰ هزار نفر تا امروز
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام عنوان کرد: تا امروز 
تزریق واکسن ایرانی کرونا به ۱۰ هزار داوطلب انجام شده است.
مخبر افزود: در فاز سوم مطالعات بالینی، تاکنون این واکسن 

درصد   ۵۰ به 
در  داوطلبان 
کرج  و  تهران 
تزریق شده و به 
چهار  در  زودی 
هم  دیگر  شهر 
شود. می  آغاز 
وی ادامه داد: 
هر سه فاز تست 

انسانی واکسن تا امروز با موفقیت کامل پیش رفته است.

رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران:

ژنتیک و مقاومت بدنی در برابر کرونا


