
شــرکت کوبــل دارو  پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از ســازمان غــذا و دارو، اولیــن محمولــه واکســن کرونــا 
بخــش خصوصــی از شــرکت آســترازنکا را، شــامگاه چهارشــنبه ۶ مــرداد مــاه در فــرودگاه امــام خمینــی تهران 

به مسئوالن وزارت بهداشت تحویل داد.
 

شــرکت کوبــل دارو در اولیــن مرحلــه، تعــداد ۳۱۵ هزار دوز واکســن آســترازنکا که بصورت تحت لیســانس، در 
شرکت R-Pharm روسیه با نام تجاری R-Covi تولید شده است را تامین نمود و شامگاه چهارشنبه ۶ مرداد ماه 
تمامــی ایــن محمولــه را پــس از انجــام تشــریفات گمرکــی در فــرودگاه امــام خمینــی تهــران بــه مســئوالن 
ــارش، توزیــع و تزریــق واکســن  ــد انب ــه اهمیــت موضــوع، فراین ــا توجــه ب وزارت بهداشــت تحویــل داد. ب

کماکان توسط این وزارتخانه انجام خواهد شد.
 

بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی کشــور از نظــر شــیوع ویــروس کرونــا و نــرخ پاییــن واکسیناســیون، میــزان 
تامین شــده توســط ایــن شــرکت در اولیــن گام، محــدود مــی باشــد؛ امــا امیــد اســت بــا ادامــه تالش هــای 
ایــن شــرکت و همــکاری فعــاالن بخــش خصوصــی و دولــت، در آینــده نزدیــک مقادیــر قابــل توجهــی از 

واکسن جهت رفع نیاز هموطنان تامین گردد.
 

بــا توجــه بــه اهمیــت تامیــن به موقــع واکســن کوویــد-۱۹ در اوضاع بحرانــی پاندمی ویــروس کرونــا، در کنار 
مکانیــزم کووکــس (COVAX)، شــرکت آســترازنکا بــا بیش از ۱۰ تولیدکننده معتبر واکســن با ظرفیــت تولید باال 
در سراســر دنیــا، توافقاتــی انجــام داده اســت کــه هــر کــدام مســئول تولیــد و تامیــن مســتقیم واکســن 
ــه  ــاس، کشــورهای منطق ــن اس ــر ای ــان هســتند و ب ــی جه ــه مشــخصی از گســتره جغرافیای ــرای منطق ب
خاورمیانــه از جملــه ایــران، بخشــی از آســیای میانــه، بخشــی از شــرق اروپــا، روســیه و شــمال آفریقــا تحــت 

پوشش شرکت R-Pharm روسیه می باشند.
ــن واکســن از  ــه ای ــی مناســب ب ــکان دسترس ــاد ام ــه و ایج ــع عادالن ــتای توزی ــترازنکا در راس ــرکت آس ش
سیاســت فــروش بــدون ســود (Zero Profit) بــرای قیمت گــذاری در زمــان پاندمــی اســتفاده کــرده 

است.
 

بــر اســاس مطالعــات، تزریق دو دوز از واکســن آســترازنکا می تواند به میــزان ۸۹٪ از ابتال بــه کووید-۱۹ دارای 
ــترازنکا (۱۵  ــات منتشــر شــده توســط آس ــن اطالع ــر اســاس آخری ــن ب ــد. همچنی ــت، پیشــگیری کن عالم
ژوئــن ۲۰۲۱) ایــن واکســن در بیمــاری ناشــی از ســویه دلتــا بــا ۹۲٪ پیشــگیری از بیمارســتانی شــدن عملکرد 
قابــل توجهــی را نشــان داده اســت و هیچگونــه مــرگ ناشــی از کوویــد-۱۹ نیز در افراد واکســینه شــده با این 
واکســن گــزارش نشــده اســت. نتایــج مطالعــه ای دیگــر نیــز حاکــی از آن اســت کــه میــزان انتقــال بیمــاری 
ــا واکســن آســترازنکا واکســینه شــده انــد نصــف افــراد غیــر واکســینه  بــه دیگــران توســط افــرادی کــه ب

بوده است.
همچنیــن، پژوهش هایــی جهــت بررســی میــزان ایجــاد لختگــی خــون پــس از تزریــق واکســن آســترازنکا 
میلیــون   ۱ از  بیــش  اطالعــات  آنالیــز  از  آمــده  دســت  بــه  نتایــج  طبــق  اســت.  شــده  انجــام 
فــرد دریافت کننــده واکســن، میــزان لختگــی خــون در واکســن آســترازنکا و واکســن هــای mRNA (فایــزر و 

مدرنا) یکسان و بسیار کمتر از بروز آن در افراد مبتال به کووید-۱۹ گزارش شده است.
 

تامیــن واکســن از شــرکت آســترازنکا بــه پشــتوانه بیــش از ۱۲ ســال ســابقه همــکاری مســتمر ایــن شــرکت 
بــا گــروه کوبــل صــورت گرفتــه اســت. گــروه کوبــل متشــکل از داروســازی دکتــر عبیــدی، شــرکت کوبــل دارو 
ــا  ــی ب ــه راهکارهــای درمان ــروه ســالمت محــور، ارائ و شــرکت پخــش آدوراطــب اســت و رســالت ایــن گ

کیفیت و نوین، ارتقاء سطح سالمت و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه است.

چهارشنبه، ششم مرداد ۱۴۰۰

ورود اولین محموله واکسن کرونا به کشور توسط بخش خصوصی
و تحویل آن به وزارت بهداشت
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