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آیا برای واکسن کرونا برنامه ای داریم؟

توصیه های هفتگانه 
در موضوع مهمی به اسم »واکسن«

یادداشت اختصاصی روزنامه سپید به قلم اکبرفتوحی، استاد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

 19 کووید  ویروسی  بیماری  همه گیری 
قرار  تاثیر  تحت  را  ما  زندگی  ابعاد  همه 
امید  اصلی ترین  احتماال  و  است  داده 
است.  واکسن  وضعیت  این  تغییر  برای 
به صورت  که  دلیل شاهد هستیم  به همین 
متعددی  تحقیقاتی  گروه های  بی سابقه ای 
ساخت  روی  بر  مختلف  کشورهای  در 

می کنند.  کار  واکسن 
و  خیریه ها  دولت ها،  توسط  مسابقه  این 
به  شرکت های عظیم جهان تغذیه می شود. 
واکسن   165 از  بیش  در جهان  که  طوری 
 27 بین  این  از  که  است  ساخت  حال  در 
مطالعات  سه  تا  یک  فازهای  وارد  مورد 

واکسن   7 آنها  بین  از  شده اند.  بالینی 
ساخته شده وارد فاز سه کارآزمایی بالینی 
شده اند که مهم ترین فاز با حجم نمونه های 
چندین هزار نفری است و کارایی واکسن 
را  ویروس  به  ابتال  از  جلوگیری  در  را 

می کند.  بررسی 
این تعداد واکسن در حال مطالعه نویدبخش 
حداقل  است.  موثر  واکسنی  به  دستیابی 
کارآیی توافق شده برای تایید واکسن کرونا 
 50 آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  توسط 
درصد در نظر گرفته شده است و هر چند 
10 درصد واکسن هایی که  تنها  در گذشته 
شده اند  بالینی  کارآزمایی  سوم  فاز  وارد 

موفق خارج شوند،  فاز  این  از  توانسته اند 
در  واکسن های  زیاد  تعداد  به  توجه  با  اما 
واکسنی  به  دستیابی  به  امید  مطالعه،  حال 
و  نیست  نتظار  ا از  دور  کارایی  حداقل  با 

دهد. تغییر  را  کرونا  بازی  می تواند 
این تالش ها و همچنین اهمیت دسترسی به 
واکسنی موثر در کنترل پاندمی، کشورهای 
از  قبل  که  است  داشته  این  بر  را  جهان 
برای  الزم  تمهیدات  واکسن  به  رسیدن 
مردم خودشان  برای  کافی  دوزهای  تامین 
و  فنی  بحث های  طرفی  از  و  بیاندیشند  را 
اخالقی زیادی در چگونگی تامین دسترسی 
کارآ و عادالنه به واکسن در جریان است. 

کنترل  بدون  که  می داند  خوبی  به  جهان 
این ویروس در همه کشورهای دنیا تامین 
میسر  همه کشورها  برای  امنیت  و  سالمتی 
نخواهد بود و از آنجایی که تعداد واکسن 
الزم برای کل مردم جهان به تدریج فراهم 
به  مربوط  بر جنبه های  خواهد شد، عالوه 
استفاده  واکسن،  به  دسترسی  در  عدالت 
بین  در  شده  تولید  واکسن های  از  بهینه 
کشورها و حتی مردم داخل کشورها واجد 

است.  اهمیت 
مانند  کشوری  در  نند  می دا بخوبی  همه 
حتی  جمعیت  میلیون   80 از  بیش  با  ایران 
اگر به تعداد کافی واکسن هم فراهم شود، 
هماهنگی  و  انسانی  نیروی  و  امکانات 
همگانی  واکسیناسیون  پویش  مدیریتی 
است.  توجهی  قابل  زمان  صرف  نیازمند 
عدالت  جهت  به  که  است  بدیهی  همچنین 
بعیدی  نتظار  ا جهان  در  واکسن  توزیع  در 
کل  برای  کافی  واکسن  بتدا  ا از  که  است 
است  الزم  و  شود  فراهم  کشور  جمعیت 
پویش  مدیریت  و  واکسن  توزیع  برای 
تدابیری  اکنون  هم  از  واکسیناسیون 

شود.  اندیشیده 
حال که فرصت کافی داریم و در شرایطی 
که افراد در مقام تصمیم گیری فوری برای 
واکسن  اختصاص  اولویت بندی  چگونگی 
نتظار داشت که در مورد  نیستند، می توان ا

شود. حاصل  توافق  راحت تر  آن 
با  و  واکسن  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
تصمیم گیری  زمان  بودن  نزدیک  به  توجه 
ندادن  دست  از  منظور  به  و  آن  مورد  در 
و  سیاستگذاران  توجه  فرصتی،  هر گونه 
مرتبط  مهم  جوانب  به  را  کشور  مدیران 
امیدوارم  و  می نمایم  جلب  واکسن  به 
همین  از  را  آن  با  مرتبط  برنامه ریزی های 

کنیم.  آغاز  االن 
از آن مهم تر اینکه هم اکنون به اولویت بندی 
هستیم  نیازمند  جدی  تصمیم های  اتخاذ  و 
سیاسی  و  اجتماعی  اخالقی،  جنبه های  که 
مهمی دارد و خوب است که از هم اکنون 
آشنا  آن  اخالقی  جنبه های  با  را  مردم 
راستا  این  در  که  تصمیمی  هر  تا  کنیم 
گرفته می شود با بحث و گفت وگوی کافی 
تصمیم  این  در  مردم  کافی  مشارکت  و 
همراه باشد. خصوصا که همانند بقیه ابعاد 
مسائل  بر  عالوه  سالمت،  نظام  با  مرتبط 
اپیدمیولوژیک،  و  عمومی  بهداشت  بالینی، 
اقتصادی  اجتماعی،  اخالقی،  جنبه های 
لذا  و  هستند  دخیل  زیادی  انسانی  و 
به  سالمت  نظام  مدیران  و  سیاستگذاران 
بگیرند. تصمیم  نباید  و  نند  نمی توا تنهایی 
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