سبد متنوعی از واکسنها در انستیتو پاستور ایران
ردیف

توضیحات

طرح/برنامه/پروژه

1

تولید واکسن پاستوکووک و پاستوکووک پالس(دوز)

( 15،927،730رشد تولید  100درصدی)

2

تولید واکسن هپاتیت ب (دوز)

( 3،205،970رشد  44درصد)

3

تولید واکسن ب ث ژ (دوز)

( 3،577،860رشد  744درصد)

4

تولید پاستوسیس (ویال)

( 59،356رشد  226درصد)

5

تولید حیوانات آزمایشگاهی (سر)

( 111،761رشد  19درصد)

6

دریافت مجوز مصرف واکسن پاستوکووک

اخذ مجوز مصرف واکسن پاستوکووک برای رده سنی  12-18سال
اخذ مجوز مصرف واکسن پاستوکووک برای رده سنی  5-12سال
اخذ مجوز مصرف واکسن پاستوکووک به عنوان دوز بوستر سایر واکسن ها
افزایش تاریخ مصرف واکسن پاستوکووک به یک سال

7

صادرات واکسنهای هپاتیت ب و ب ث ژ

صــادرات  200،000دوز واکســن هپاتیــت ب و  200،000دوز واکســن ب ث ژ بــه
کشــور ونزوئــا در مــرداد مــاه 1401

8

تولید واکسن پنوموکوک

تهیــه نقشــه هــا و انجــام مطالعــات گودبــرداری جهــت ســاخت ســازه ســایت
تولیــد واکســن و عقــد قــرارداد انتقــال تکنولــوژی

9

تولید واکسن روتاویروس

عقــد قــرارداد انتقــال دانــش فنــی روتاویــروس و امــکان ســنجی ســفارش
تجهیــزات و بهینــه ســازی ســایت تولیــد واکســن روتاویــروس و تأمیــن تجهیــزات

10

واکسنهای هگزا واالن ،هپتاواالن و مننژیت

عقد تفاهمنامه تولید مشترک با کشور کوبا

11

دریافت گواهینامه های کیفی بین المللی

اخذ ممیزی مراقبتی سیستم های مدیریت یکپارچه ()IMS

12

راه اندازی آزمایشگاه Monkey Pox

طرح در زمان دولت سیزدهم آغاز شده است.

13

راه انــدازی و پایــش ســویه هــای در گــردش ویــروس ارزیابــی ســویه هــای در گــردش کرونــا در کشــور در بیــش از  800نمونــه دریافــت
شــده (طــرح در زمــان دولــت ســیزدهم آغــاز شــده اســت).
 2-SARS-COVدر گــردش در کشــور

14

طــی یــک ســال اخیــر بیــش از  10000نمونــه آزمایشــگاه هــای مختلــف انســتیتو
ارائــه خدمــات تشــخیصی آزمایشــگاه هــای مرجــع و
ارجــاع شــده اســت .وضعیــت پایــش بــا توجــه بــه راه انــدازی روش  NGSدر
همــکار مرجــع
انســتیتو بهبــود یافتــه اســت

15

طراحــی و توزیــع کیــت هــای تشــخیص آبلــه میمــون ،بیــش از  70آزمایشــگاه بــا کیتهــای طراحــی شــده انســتیتو تشــخیص هــای
واریانــت هــای کرونا و تشــخیص همزمــان کرونــا و آنفلوانزا مــورد نظــر را انجــام داده انــد .طــرح در زمــان دولــت ســیزدهم آغــاز شــده اســت.

16

اجــرای مهــارت آزمایــی تشــخیص مولکولــی کوویــد  19در بهبــود شــرایط تشــخیصی در آزمایشــگاه هــای دولتــی و خصوصــی صــورت
گرفتــه اســت.
شــبکه تشــخیص مولکولــی کشــور

17

کل مقاالت چاپ شده
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18

راه اندازی بیورکتورهای تست سلول های جانوری

این بیورکتورها برای تولید واکسن کووید و منوکلونال
آنتی بادی ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

19

راه اندازی شبکه تشخیص آزمایشگاه آبله میمون

ایــن شــبکه آزمایشــگاهی بــا عضویــت  14دانشــگاه علــوم پزشــکی کشــور و بــا
محوریــت انســتیتو پاســتور ایــران شــکل گرفتــه اســت.

20

راهاندازی بانک واریانت های کووید 19

ایــن بانــک بــا ارتقــای ظرفیــت پایــش واریانــت هــای کوویــد  19بــه نظــام
مراقبــت ایــن بیمــاری کمــک مؤثــری مــی کنــد.

21

ارائه خدمات واکسیناسیون

واکسـنهای پاســتوکووک در ســتاد مرکــزی انســتیتو پاســتور و انســتیتو پاســتور
شــعبه شــمیرانات در  7روز هفتــه تزریــق مــی گــردد.

22

برنامه ریزی اقدامات مؤثر در ساماندهی منابع انسانی

بــا اصــاح فرایندهــای انجــام شــده انتخــاب مدیــران و رؤســایبخشها
ضابطه مندتر از گذشته شده است.

23

گسترش خدمات رفاهی پرسنل

بــا رایزنــی بــا مؤسســات و دانشــگاه هــای مختلــف خدمــات رفاهــی ارائــه شــده
بــه پرســنل ارتقــا یافتــه اســت.

24

بازآرایــی جایگاههــای ســاکت در ســاختار اجرایــی مشــاور امــور زنــان در خانــواده و مشــاور رفاهــی رئیــس انســتیتو منصــوب و
مشــغول بــه کار شــده اســت.
انســتیتو /مشــاور امــور زنــان و خانــواده

واکسیناسـیون سراسـری و همگانـی کرونـا بـه میـزان 160میلیـون دوز و در
نتیجـه آن آمـار روزانـه جانباختـگان کرونـا از  700نفر در زمـان تحویل دولت
سـیزدهم بـه تـک رقمـی و سـپس صفـر و همچنیـن تعـداد اسـتانهای
پرخطـر ایـن بیماری از  28اسـتان در مقطـع تحویل دولت سـیزدهم به صفر
رسـید .توضیـح آنکـه از روزهـای پایانـی مـرداد و ابتـدای شـهریور  ۱۴۰۰کـه
روزانـه بیـش از  ۵هـزار بیمـار کرونایـی شناسـایی و  ۷۰۹نفر فوت میشـدند،
بـه آمـار شناسـایی روزانـه  ۲۰۰نفـر مبتلا و  ۳۳نفـر بسـتری بدون فـوت یا
تـوأم بـا فـوت یک تـا دو نفـر در مقطـع کنونی(خـرداد  )۱۴۰۱رسـیدهایم.
تولید14.861.940واکسـن پاسـتو کـووک و پاسـتوکووک پالس بـا توجه به
شـرایط اضطـرار حاکـم بـر کشـور در دوران پاندمی ویـروس کوویـد 19و نیاز
فوری کشـور به واکسـن مؤثر و معتبر ،توسـط انسـتیتو پاسـتور با همکاری
شـرکت فینالی کوبا
تشـکیل کمیتـه علمـی مبـارزه بـا ویـروس کرونـا بـا شـرکت  ۶۰پزشـک و

دانشـمند درجـه اول کشـور و تدویـن دسـتورالعملهای علمـی و کشـوری
درمـان کرونا
طراحی و ساخت کیت تشخیص ُامیکرون
ُ
افزایش دو برابری تختهای آی سی یو اطفال (در زمان پیک امیکرون)
واکسیناسیون بیش از دو میلیون و پانصد هزار از اتباع و مهاجرین
حمایت از تولید  6واکسن داخلی
افزایـش دسترسـی وبهرهمنـدی عادالنـه از خدمـات بهداشـتی درمانـی
مرتبـط بـا کوویـد  ۱۹در سراسـر کشـور بـه شـرح ذیـل:
الف -توزیع متمرکز 1993نفر پزشک
ب-توزیع متمرکز  538نفر دندانپزشک
ج -بهکار گیری 22994نفرسایر رشته ها

ویــــژهنامه

شهریور 1401
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