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یک توئيت

شمارشمعکوسواکسیناسیون 6تا 18سالهها
از  2هفته دیگر واکسیناسیون زیر  18سال ه ها آغاز می شود و دبیر کمیته علمی ستاد کرونا به خراسان
گفته است که احتماال «سینوفارم» و «پاستوکووک» 2واکسن ما در این طرح خواهد بود .کانادا ،آمریکا
اتحادیه اروپا ،کوبا و برخی کشورهای عربی هم در حال واکسینه کردن این گروه سنی هستند

رسانه های جهان
بلومبرگ:بر اساس
گزارشی که آکادمی
اطفال آمریکا منتشر
کرد هاست ،بیش از
250هــــزار کــودک
در هفته گذشته در ایــاالت متحده
به کــوویــد 19مبتال شدند که نشان
مـیدهــد مـــوارد پــس از شــروع سال
تحصیلی همچنان در حال افزایش
اســــت .ایـــن م ــی ــزان ،اف ــزای ــش 25
درصدی را نسبت به هفته قبل از آن
نشان می دهــد .کودکان هماکنون
بیش از یکچهارم کل مــوارد جدید
ابتال به ویروس کرونا در ایاالت متحده
را تشکیل میدهند.
یورونیوز :پیامرسان
واتــــــــساپ کــــه در
مــالــکــیــت شــرکــت
فیسبوک قرار دارد
بهدلیل نقض حریم
خصوصی اتحادیه اروپــا به پرداخت
 ۲۲۵میلیون یورو جریمه شد .اتحادیه
اروپابهواتساپدستوردادکهسیاست
حفظحریمخصوصیخودرابهروزکند
و نحوه اطالعرسانی کاربران را درباره
«به اشتراکگذاری دادههــای خود»
تغییردهد.

مصطفی عبدالهی – از دو هفته دیــگــر،
واکسیناسیون  6تا  18سالههای کشور آغاز
خواهد شد؛ طرحی که طبق اعالم دکتر بهرام
عیناللهی ،وزیــر بهداشت ،درمــان و آمــوزش
پزشکی،باتامین 13میلیوندوزواکسنداخلی
و خارجی اجرایی میشود و به گفته او ،خیال
بسیاری از خانوادهها برای بازگشایی مدارس را
هم راحت خواهد کرد .کاظمی سرپرست وزارت
آموزش و پرورش هم اعالم کرده است که طبق
برنامهستادملیمقابلهباکروناووزارتبهداشت،
دانشآموزاندارایبیماریهایخاصوپرخطر،
دراولویتدریافتواکسنقرارخواهندداشت.
▪ضرورت واکسیناسیون نوجوانان
برای قطع زنجیره بیماری

حاالکهباسرعتگرفتنواکسیناسیوندرکشور
و شروع سال تحصیلی ،به زمان واکسینه شدن
دانــشآمــوزان نزدیک میشویم ،بــرای خیلی
از خانوادهها این ســوال وجــود دارد که تفاوت
واکسیناسیونبزرگساالنباکودکانونوجوانان
در چیست .نگاه جهانی تاکنون ایــن بــوده که
واکسیناسیون از سنین باال آغاز شود و به همین
دلیل آزمایشهای بالینی روی گروه سنی پایین
با تاخیر انجام شــد ،امــا حــاال با مشخص شدن
نتایج قابل توجه برخی واکسنها ،تزریق واکسن
به نوجوانان و کودکان هم در دستور کار قرار
گرفته است .نکته مهم اینکه طبق اعالم مدرسه
بهداشتوپزشکیلندن،اگرچهاحتمالابتالی
نوجوانان به کرونا همواره کمتر از گروههای
سنی باالتر بوده ،اما خطر ناقل بودن آنها وجود
دارد و برای قطع زنجیره کرونا ،باید آنها را نیز
واکسینهکرد.
▪ 10برابرمیزانبستریبیشتر

امــا جــالــب اســت بــه تــجــربـههــای جهانی در
ایــن زمینه هم نگاهی بیندازیم .به گــزارش
فوربس ،طبق مطالعه مرکز کنترل و پیشگیری

دانــشآمــوزان بــاالی  12ســال در ایــن شهر را
اجباری کند .با این تصمیم که همین چند روز
قبلگرفتهشد ،همهدانشآموزاناینمنطقهباید
تا  21نوامبر ( 30آبان) دوز اول و تا  19دسامبر
( 28آذر) دوز دوم واکسن را دریافت کرده باشند
تااجازهحضوردرمدرسهراداشتهباشند.
▪از کوبا تا کشورهای عربی

بیماریهای آمریکا ،میزان بستری نوجوانانی
که واکسینه نشدهاند 10 ،برابر نوجوانانی بوده
که به طور کامل واکسینه شد هاند .همچنین
بر اســاس نتایج مرحله بالینی این مطالعه،
در بین  ۱۰۰۵نوجوان واکسینهشده هیچ
موردی از ابتال به کووید ۱۹-مشاهده نشده
است در حالیکه در میان  ۹۷۸نوجوان که
دارونما دریافت کــرده بودند  ۱۶مــورد ابتال
وجود داشت .نکته جالب دیگر اینکه ،سطح
پاسخ ایمنی و پادتن تولیدی در بدن نوجوانان
 12تا  15سال واکسینهشده ،حتی از جوانان
 15تا  25سال هم بهتر بوده است.

▪کاناداییها ،اولین تجربه

اردیبهشت ماه امسال بود که یورونیوز از
صدور مجوز اضطراری واکسن فایزر برای
تزریق به  12تا  15سالهها خبر داد .کانادا
نخستین کشوری بود که واکسیناسیون این
گروه سنی را آغاز کرد و آژانس دارویی اروپا
هم پس از انجام مطالعات الزم ،با انجام آن
موافقت کرد.
▪اجباری شدن در لس آنجلس

همینمطالعهسببشدهاستهیئتتصمیمگیر
در شهر لسآنجلس آمریکا ،واکسیناسیون

کوبا که یکی از کشورهای مطرح تولیدکننده
واکــســن اســت هــم عـــاوه بــر واکسیناسیون
نوجوانان ،از هفته قبل واکسیناسیون کودکان
 2تا  11سال را نیز آغاز کرده است .بهجز آن،
برخی کشورهای عربی مثل عربستان ،کویت و
امارات هم واکسینه کردن افراد زیر  18سال را
آغازکردهاند.
▪عوارض جانبی ،مشابه بزرگساالن

یک سوال مهم درباره واکسیناسیون کودکان
و نــوجــوانــان ،ع ــوارض جانبی واکــســن روی
آنهاست؛ سوالی که پیتر مارکس ،مدیر مرکز
تحقیقات و ارزیابی بیولوژیک سازمان غذا
و دارو آمریکا ،به آن پاسخ داده و گفته است:
«عوارض جانبی این واکسن روی نوجوانان،
مشابه افراد باالی  ۱۶سال است».

دبیرکمیتهعلمیستادملیکرونادرگفتوگوباخراسان اعالمکرد:

سینوفارم و پاستوکووک؛ واکسنهای احتمالی برای واکسیناسیون زیر 18سالهها
دبیرکمیتهعلمیستادملیمقابلهباکرونادراینبارهبهخراسانمیگوید:هماکنونواکسنهاییکهدردنیابرایواکسیناسیون
کودکان و نوجوانان استفاده میشود ،واکسنهای از نوع فناوری  mRNAاست .دکتر «عاطفه عابدینی» میافزاید« :بنابراین
طبق مطالعات انجامشده ،واکسن سینوفارم چین و واکسن مشترک ایران و کوبا ،امکان تزریق به سنین پایین را دارند و احتماال از این دو محصول
برای واکسیناسیون سنین پایین استفاده خواهد شد» .این گفته او را پیش از این «علیرضا بیگلری» رئیس انستیتو پاستور ایران هم اعالم کرده و
گفته بود« :واکسن پاستوکووک محصول مشترک ایران و کوبا که علیه کرونا تهیه شده ،دارای ایمنی باالیی است و میتواند برای افراد زیر ۱۸سال
استفاده شود».عابدینی درباره استفاده از واکسن برکت نیز تصریح میکند« :واکسن برکت نیز از نظر ترکیب ساخت ،کامال مشابه سینوفارم است و
نظرشخصیمنایناستکهاینواکسنهمبرایواکسیناسیونسنینپایینبسیارمناسباستامابایدفازمطالعاتآنتکمیلشود».درهمینباره،
مدیر عامل گروه دارویی برکت نیز اعالم کرده است« :مطالعه مربوط به واکسن سنین  12تا  18سال طراحی و پروپوزال آن نیز نوشته شده است».

5
گزیده

ایران در رتبه دوم تزریق واکسن
کرونا طی یک هفته
وزیربهداشتگفت:ایرانهفتهپیشدرمیزانتزریق
واکسنکروناپسازآلمانوفرانسهرتبهسومراکسب
کرد.دکتربهرامعیناللهیافزود:آلمانبا۶میلیون
دوزمقاماولوفرانسهوایرانبااختالفکمبهترتیب
رتبههای دوم وســوم بیشترین تزریق واکسن در
هفتهگذشتهرابهمیزانعددیبیشازچهارمیلیون
از آن خ ــود کــردنــد و امــــروز(دیــــروز دوشــنــبــه )
رتبه دوم واکسیناسیون هفتگی در جهان را به
دستآوردیموباتزریقبیشاز 5میلیوندوزواکسن
کرونا در یک هفته ،پس از آلمان رتبه دوم جهان در
واکسیناسیونراکسبکردیم.

رئیسی لغو اجرای سند ۲۰۳۰
را ابالغ کرد

دبــیــر شــورایعــالــی انــقــاب فرهنگی گفت:
رئیسجمهورورئیسشورایعالیانقالبفرهنگی
هفت مصوبه مهم این شورا را که مدتها بر زمین
مانده بود ،برای اجرا به دستگاههای مربوط ابالغ
کرد .عاملی افــزود« :لغو اجــرای سند ،»۲۰۳۰
«بنیادایرانشناسی»«،قانونتشکیلهیئاتامنای
دانشگاهها و موسسات آموزشعالی و پژوهشی»،
«تاسیس گروه برنامهریزی مراکز و موسسههای
آموزشی و پژوهشی خــاص» و «اصــاح و تکمیل
آییننامهکمیسیونفرهنگیتربیتبدنیوورزش
کشور» از مهمترین مصوباتی اســت که توسط
رئیسجمهوربهدستگاههایاجراییابالغشد.

لغو روادید ایران و عراق
بعد از اربعین اجرایی میشود
سفیر ایران در بغداد گفت :بر اساس نشستهای
مشترک انجا مشده بین نخست وزیــر عــراق و
مسئوالن کشورمان ،فعال تنها مسافران ایرانی
که از طریق پرواز وارد عراق میشوند ،نیازی به
دریافت روادید نخواهند داشت .ایرج مسجدی
همچنین درباره لغو روادید اظهار کرد :اجرایی
شدن این تصمیم مربوط به بعد از آیین اربعین
حسینی است .وی گفت :فعال لغو روادید برای
سفر به عراق محدود به سفرهای هوایی خواهد
بود اما ممکن است بعد از مدتی که بحران کرونا
مدیریت شد و همهگیری کاهش یافت ،لغو رواید
به سفرهای زمینی نیز تسری پیدا کند   .

140034113

