


لوژی نقش واکسيناسيون در اپيدميو
19-کويد

دکتر محسن اعرابی

عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

همکار در دانشگاه آزاد اسالمی



موارد بحث
اپيدمی در دنيا و کشور وضعيت آخرين•

استفاده اضطراری از واکسن ها•

و اثرات آن در جمعيت پوشش واکسيناسيون•
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گسترش 
واريانت جديد 
در انگلستان

https://covidreference.com/variants



Relative 
abundance 
of B117 in 
England and 
Belgium.

https://covidreference.com/variants



@TWenseleers

The B.1.1.7 
strain is 

doubling every 
10 days in the 

US.
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Weekly Death
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اين افزايش مرگ به علت گسترش 
در  B1.1.7انفجاری واريانت جديد 

بريتانيا اتفاق افتاده است



واکسن و حرکت به طرف ايمنی جمعی

چه زمانی به زندگی نرمال برميگيرديم؟•

ا انتقال زمانيکه درصد قابل قبولی از افراد جامعه عفونت را نگيرند ي•
)کاهش ميزبان حساس(ندهند 









واکسن و حرکت به طرف ايمنی جمعی

چه زمانی به زندگی نرمال برميگيرديم؟•

ا انتقال زمانيکه درصد قابل قبولی از افراد جامعه عفونت را نگيرند ي•
)کاهش ميزبان حساس(ندهند 

اين موضوع به عوامل متعددی بستگی دارد•

 ساخت
واکسن

اخذ مجوزها 
ادهبرای استف



covid-nma-com/vaccines/mapping



The International Council for Harmonisation of 
Technical Requirements for Pharmaceuticals for 
Human Use (ICH)

سال قبل تشکيل شده است 30شورا  اين •
ی کشورهای مختلف و کمپان) رگوالتوريهای(تنظيم مقررات سازمانهای •

دارندحضور  observerبه عنوان عضو يا های داروسازی در اين نهاد 
استتدوين راهنما برای رگوالتوری ها و کمپانی های دارويی  ICHهدف •

ت اطمينان از هماهنگی برای رعايت استانداردها باال برای توليد محصوال•
است ICHماموريت اصلی ايمن، موثر که کيفيت باال دارند، 

• https://www.ich.org/



تاييد استفاده اضطراری از واکسن ها



The WHO Emergency Use Listing Procedure 
(EUL)

است risk-benefitمبتنی بر تعيين   WHOفهرست استفاده اضطراری •

بخشيدن به دسترسی به داروها، واکسن ها و يا تستهای تشخيصی با هدف سرعت •
آزمايشگاهی در پاسخ به يک اورژانس سالمت عمومی است

دبيماری بصورت جدی و شديد تهديد کننده حيات باشد يا امکان اپيدمی داشته باش•

محصوالت موجود با تاثير مورد تاييد قبلی وجود ندارد•

)Good Manufacturing Practices(کارخانه از نظر استانداردهای توليد مناسب است •

دده ارائهتوليد کننده مدارک را با درخواست برای بررسی •

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



Status of COVID-19 Vaccines within WHO EUL/PQ evaluation process

https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_16Feb2021.pdf



https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_16Feb2021.pdf

Status of COVID-19 Vaccines within WHO EUL/PQ evaluation process



در کشورها WHOتاييد واکسن توسط  

List of Stringent Regulatory Authorities 
(SRAs)  

سازمانهای تنظيم مقررات دقيق
(https://www.who.int/medicines/regulation/sras/en/)

صندوق (و گلوبال فاند  WHOتوسط  2009از سال •
ماالريا ليستی از /سل/برای مقابله با ايدز) جهانی

 که دارای فرآيندها ورگوالتوری های کشورهای مختلف 
در  باالپروسيجرهای شفاف، دقيق و دارای استاندارد 

.  مورد خريد داروهای مورد هدف گلوبال فاند تهيه شد

وری اين ليست االن بصورت وسيعی مورد تاييد رگوالت•
.های بين المللی و گروه های خريدار قرار دارد

National Regulatory Authorities (NRAs) 



واکسن و حرکت به طرف ايمنی جمعی

چه زمانی به زندگی نرمال برميگيرديم؟•

ا انتقال زمانيکه درصد قابل قبولی از افراد جامعه عفونت را نگيرند ي•
)کاهش ميزبان حساس(ندهند 

اين موضوع به عوامل متعددی بستگی دارد•

 ساخت
واکسن

اخذ مجوزها 
ادهبرای استف

 ع تامين توزي
واکسن

ه دستيابی ب
ايمنی جمعی







Deaths within 28 days of positive test by date of 
death age demographics

https://coronavirus.data.gov.uk/details/deaths?areaType=nation&areaName=England





 تاثير واکسيناسيون بر
اساس مطالعات 

وه سرواپيدميولوژيک در گر
های مختلف سنی

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditi
onsanddiseases/articles/coronaviruscovid19roundup/2020-03-26

40%
(37.9% to 44.0%),

25.9%  ( 23.5% to 28.5%)

10.5% 
12.4%









تعداد موارد 
ابتال

موارد مرگ 

تعداد دريافت 
کنندگان دوز 

دوز  2و   اول
واکسن



واکسن و حرکت به طرف ايمنی جمعی

چه زمانی به زندگی نرمال برميگيرديم؟•

ا انتقال زمانيکه درصد قابل قبولی از افراد جامعه عفونت را نگيرند ي•
)کاهش ميزبان حساس(ندهند 

اين موضوع به عوامل متعددی بستگی دارد•

 ساخت
واکسن

اخذ مجوزها 
ادهبرای استف

 ع تامين توزي
واکسن

 دوز دوم 
واکسن

 دريافت 
واکسن

ه دستيابی ب
ايمنی جمعی





با سپاس فراوان 


