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جناب آقای دکتر رئیسی- معاون محترم بهداشت

جناب آقای دکتر شانه ساز- معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

جناب آقای دکتر نجفی-معاون محترم تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر جان بابایی- معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر وطن پور- نماینده محترم وزیر و مدیر اجرایی پروژه واکسن های داخلی کووید-۱۹

جناب آقای دکتر بیگلری- رئیس محترم انستیتو پاستور ایران

جناب آقای مهندس هاشمی- سرپرست محترم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی

سالم علیکم

     بااحترام،  به پیوست تصویر نامه شماره ۰۹/۵۲ مورخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ دفتر نمایندگی سازمان 

جهانی بهداشت در ج.ا.ایران در خصوص "انتشار سی و هشتمین به روز رسانی منضم آن سازمان در 

خصوص وضعیت کووید-۱۹ و رخدادهای پیش رو مورخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱" جهت استحضار ایفاد می گردد. 

الزم بذکر است، برخی از مهمترین مطالب و رویدادهای اشاره شده در این به روز رسانی به شرح زیر می 

باشد: 

تعداد جهانی موارد تایید شده ابتال به کووید-۱۹ و مرگ و میر گزارش شده ناشی از بیماری به سازمان  -

جهانی بهداشت به ترتیب از مرز ۲۲۰ میلیون ابتال و ۴.۵ میلیون گذشته است. این وضعیت از منطقه به 

منطقه، کشور به کشور، استان به استان و شهر به شهر متفاوت بوده است. در برخی از مناطق و 

کشورها همچنان شاهد افزایش شدید موارد مرگ و میر هستیم. در حالی که در برخی دیگر، این روند 

نزولی است. واکسیناسیون و رعایت فاصله فیزیکی، شستشوی دست ها، اجتناب از  قرار گرفتن در 

فضاهای شلوغ و سرپوشیده، پوشیدن ماسک از اقداماتی هستند که مانع از تعطیلی ها شده و می تواند 

تا حد زیادی از شیوع بیماری بدون اقدام به تعطیلی ها و بستن بسیاری از بخشها در جامعه ممانعت 

بعمل آورد. با این حال توزیع ناعادالنه ابزارهای کاهش دهنده انتقال بیماری و نجات بخش جان انسان 

نظیر ابزارهای تشخیصی، اکسیژن، تجهیزات محافظت شخصی و واکسن ، باعث ایجاد یک پاندمی دو لبه 

خواهد شد. لیکن این نابرابری ها مرحله حاد این بیماری همه گیر را طوالنی می نماید، در حالیکه بیماری 

می توانست ظرف چندین ماه به پایان برسد. پس گردش ویروس در هر جای و در همه جا یک تهدید 

محسوب می شود.  

از دیگرموارد اشاره شده در این به روز رسانی، اشاره ای به جدیدترین خالصه عملکرد واکسن در برابر  -

انواع واریانت های مورد توجه ویروس است که برگرفته شده از چهار مطالعه بوده و مطالبی راجع به 

حفظ سطوح باالیی از ایمنی در برابر انواع شدید بیماری ناشی از واریته دلتا ویروس سارس -کووید-

۲ را نشان می دهد.  

http://www.iad.behdasht.gov.ir/
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واریته B1.621 سارس کووید-۲ در تاریخ ۳۰ آگوست ۲۰۲۱ ، بعنوان یک سویه جدید توسط آن سازمان  -

طبقه بندی شد و برچسب "Mu" را دریافت کرد. واریانت "مو" دارای جهش خاصی است که دارای 

ویژگی  بالقوه فرار از سیستم ایمنی میزبان می باشد. مطالعات بیشتری جهت درک ویژگی های 

فنوتیپی و ژنوتیپی این واریانت ویروسی مورد نیاز است. 

سازمان جهانی بهداشت، مرحله بعدی کارآزمایی همبستگی خویش را اعالم نموده است" در این  -

کارآزمایی  تحت عنوان "سولیداریتی پالس"، بیماران بستری برای آزمایش سه داروی جدید 

"Artesunate, Imatinib & Infliximab" ثبت نام خواهند شد. این درمان ها پیش از این برای عالئم 

دیگر استفاده می شد. برای مثال داروی آرتسونات برای انواع ماالریای شدید، ایماتینیب برای برخی از 

سرطان ها و اینفلیکسیمب برای بیماریهای سیستم ایمنی مانند کرون و آرتریت روماتوئید. 

ضمناً آن دفتر آن سازمان در برلین، مرکزی جهت بررسی اطالعات همه گیری و اپیدمیولوژیکی ویروس  -

به منظور ارائه بهترین داده ها، تجزیه و تحلیل ها، و تصمیمات به دنیا در زمینه تشخیص و پاسخدهی 

به شرایط اضطراری بیماری راه اندازی کرده است.   

سازمان غذا و داروی هند نیز مجوز استفاده اضطراری را برای واکسن زایدوس کادیالس، به عنوان  -

اولین واکسن DNA دار جهان در برابر کرونا ویروس که قابل استفاده در بزرگساالن و کودکان ۱۲ سال 

و باالتر می باشد،  صادر کرده است. واکسن مذکور مقرر است، در سه دوز و با استفاده از یک اپلیکاتور 

بدون سوزن در مقایسه با سرنگ های سنتی تزریق گردد. 

از جمله رخدادهای پیش رو و اشاره شده در این به روز رسانی می توان به برگزاری: -

کنفرانس بین المللی فوق العاده مقامات نظارتی دارویی  ICDRA که از تاریخ ۲۹ شهریور لغایت ۲  .۱

مهرماه سال جاری (برابر با ۲۰ الی ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱ ) از ساعت۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰ به وقت تهران ( ۱۳:۰۰ 

الی ۱۵:۰۰ به وقت اروپای مرکزی) برگزار می گردد، اشاره نمود. کسب اطالعات بیشتر جهت ثبت نام و 

دریافت برنامه کنفرانس از طریق مراجعه به لینک های زیر امکان پذیر است: 

https://who.zoom.us/webinar/register/WN_23zS48C2S82eCb2yQC5KGg
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/medicines/regulatory-
updates/virtual-icdra-2021/extraordinary-
icdra_programme2021.pdf?sfvrsn=81a84412_5

فراخوان معرفی نماینده جهت حضور در سومین دوره آموزش جهانی  ۴ هفته ای مدیریت اینفودمیک  که  .۲

از تاریخ ۲۴ آبان لغایت ۲۴ آذر ماه سال جاری (برابر با ۱۵ نوامبر الی ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱) برگزار خواهد 

شد و مهلت معرفی نماینده حداکثر تا تاریخ ۹ مهرماه سال جاری (برابر با ۱ اکتبر ۲۰۲۱ ساعت  ۱۷:۰۰ 

http://www.iad.behdasht.gov.ir/
https://who.zoom.us/webinar/register/WN_23zS48C2S82eCb2yQC5KGg
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/medicines/regulatory-updates/virtual-icdra-2021/extraordinary-icdra_programme2021.pdf?sfvrsn=81a84412_5
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/medicines/regulatory-updates/virtual-icdra-2021/extraordinary-icdra_programme2021.pdf?sfvrsn=81a84412_5
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/medicines/regulatory-updates/virtual-icdra-2021/extraordinary-icdra_programme2021.pdf?sfvrsn=81a84412_5
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به وقت اروپای مرکزی می باشد)، که کسب اطالعات بیشتر در این زمینه از طریق مراجعه به لینک زیر 

امکان پذیر است: 

https://www.who.int/news-room/articles-detail/who-announces-3rd-global-
infodemic-manager-training

برگزاری وبینار GVIRF: فناوری واکسن های mRNA برای سالمت جهانی که در تاریخ۲۲  مهرماه  .۳

سال جاری (برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۲۱)  از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ به وقت تهران (برابر با ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ 

به وقت اروپای مرکزی) برگزار خواهد شد ، که کسب اطالعات بیشتر جهت ثبت نام و دریافت برنامه 

کنفرانس  از طریق مراجعه به لینک های زیر امکان پذیر است: 

https://web.cvent.com/event/6fbd825b-2b37-4519-8b74-
d90691683fea/regProcessStep1:b5bafb2d-f393-4e4c-be3a-bdd8edb41fe3?rp=bcf4efc5-
7371-48e5-b5b4-824ada6784a5
https://custom.cvent.com/B6E596DEAC6A4A7FB1467497AE4FF54B/files/event/6
fbd825b2b3745198b74d90691683fea/0ab77507f4c9492982fbeca618cbcad0.pdf

برگزاری ماراتون آموزش مجازی cGMP برای تولید کنندگان واکسن از تاریخ ۱۳ مهرماه لغایت ۲۰  .۴

آبان ماه سال جاری (برابر با ۵  اکتبر الی ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱) از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰ به وقت تهران 

(۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی) که  کسب اطالعات بیشتر  جهت ثبت نام و دریافت برنامه 

کنفرانس  از طریق مراجعه به لینک های زیر امکان پذیر است:

ضمناً اخرین مهلت ثبت نام در دوره آموزشی مجازی مذکور حداکثر تا تاریخ ۹ مهرماه سال جاری می 

باشد.

https://who.zoom.us/webinar/register/WN_4l-11ZzfTXiqMuTc9t6Ihw
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/medicines/local-
production/virtual-cgmp-training-marathon-for-vaccine_flyera1faf295-1c45-4f2e-
b9be-dc862be5ad48.pdf?sfvrsn=6102d87c_1

جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص مطالب ارائه شده در به روز رسانی اخیر مذکور لینک زیر در 

دسترس می باشد.:

 https://www.who.int/teams/regulation-prequalification

مراتب جهت استحضار و هرگونه بهره برداری مقتضی ایفاد می گردد. 

http://www.iad.behdasht.gov.ir/
https://www.who.int/news-room/articles-detail/who-announces-3rd-global-infodemic-manager-training
https://www.who.int/news-room/articles-detail/who-announces-3rd-global-infodemic-manager-training
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https://web.cvent.com/event/6fbd825b-2b37-4519-8b74-d90691683fea/regProcessStep1:b5bafb2d-f393-4e4c-be3a-bdd8edb41fe3?rp=bcf4efc5-7371-48e5-b5b4-824ada6784a5
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https://custom.cvent.com/B6E596DEAC6A4A7FB1467497AE4FF54B/files/event/6fbd825b2b3745198b74d90691683fea/0ab77507f4c9492982fbeca618cbcad0.pdf
https://custom.cvent.com/B6E596DEAC6A4A7FB1467497AE4FF54B/files/event/6fbd825b2b3745198b74d90691683fea/0ab77507f4c9492982fbeca618cbcad0.pdf
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