
مسعود یونسیان، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت وگو با سپید پیشنهاد کرد

 علی ابراهیمی
عضو  و  اپیدمیولوژیست  یونسیان،  مسعود 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: 
»در تأمین واکسن کووید 19 باید نگاه ملی گرایانه 
را کنار گذاشت و دولت ها بایستی تمام تالش 
واکسیناسیون  حداکثر  تا  به کارگیرند  را  خود 
به صورت  و  ممکن  زمان  حداقل ترین  در  را 

رایگان انجام دهند.«
همانطور که در شماره های قبل عنوان شد روزنامه 
سپید در نظر دارد تا در سلسله گزارش هایی به 
گفت وگو با کارشناسان و مسئوالن نظام سالمت 
در خصوص سیاست های تأمین و توزیع واکسن 
کرونا و دسترسی عادالنه به واکسن و همچنین 
امکان پوشش بیمه ای آن بپردازد. در این شماره 
به سراغ مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و عضو 
مشاور  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  هیئت علمی 
این  در  را  او  نظرات  و  رفته  بهداشت  وزیر 

خصوص جویا شدیم.
یونسیان معتقد است: »در پیشرفته ترین کشورها 
هم نمی شود همه جمعیت را به صورت هم زمان 
واکسینه کرد؛ لذا باید برنامه ریزی دقیق و معینی 
تا  انجام شود  در خصوص واکسن کووید 19 
مشخص شود که توزیع و تزریق واکسن با چه 

اولویت بندی شروع خواهد شد.«
وی در گفت وگو با ما اظهار کرد: »حتی تأمین 
این نوع واکسن  80 میلیون سرنگ مخصوص 
که باید توسط سرنگ انسولین تزریق  شود هم 
پروژه ای سنگین است و این سؤال مطرح است 
که چگونه می توان این میزان سرنگ را ساخت و 
ذخیره کرد؛ زیرا به فرض اینکه خود واکسن هم 
موجود باشد ساخت چیزی مانند سرنگ خالی 
برای 80 میلیون دوز یک معضل است؛ بنابراین 
اولین چیزی که بسیار مهم است این است که باید 
برنامه توزیع منطقی برای این نوع واکسیناسیون 

وجود داشته باشد.«
این اپیدمیولوژیست اضافه کرد: »البته این را هم 
باید در نظر گرفت که اکثر واکسن ها که در حال 
تولید هستند باید دو نوبت تزریق شوند؛ بنابراین 
کار  نیاز  مورد  سرنگ  عدد  میلیون   160 تأمین 
دشواری خواهد بود و باید این آمادگی را داشته 

باشیم که دو بار واکسن را تزریق کنیم.«

هدف اصلی، حفاظت از جامعه است نه 
تک تک افراد

یونسیان با بیان اینکه در این بیماری هم مانند 
هر بیماری واگیردار دیگری هدف اصلی و اولیه 
حفاظت از جامعه است و نه تک تک افراد جامعه، 
اظهار داشت: »یک قاعده کلی وجود دارد که 
بر اساس آن 80 درصد معلول ها از 20 درصد 
علت ها ناشی می شوند؛ بنابراین اعتقاد بر این 
است که در این موضوع بخصوص هم برخی 
مبتالیان وجود دارند که به آنها افراد انتشاردهنده 
ویروس در سطح وسیع گفته می شود زیرا نشان 
 20 توسط  انتقال ها  درصد   80 که  شده  داده 
درصد مبتالیان رخ می دهد؛ پس می توان گفت 

که قسمت اعظم بیماران در زنجیره انتقال نقش 
پررنگی ندارند.«

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
افزود: »این افراد شامل کسانی می شوند که با افراد 
بسیاری در ارتباط هستند. برای مثال صندوقدار 
فروشگاه های بزرگ که در یک روز ممکن است 
صدها نفر با آنها در تماس باشند یا کادر بهداشت و 
درمان یا آرایشگران و افرادی ازاین دست. ازاین رو 
شناسایی این قبیل افراد بسیار مهم است تا بدانیم 
که چه افرادی در زنجیره انتقال نقش بیشتری دارند. 
حال اگر 10 تا 20 درصد افراد جامعه را به شکل 
دقیق و مشخص شناسایی کنیم و به آنها واکسن 
بزنیم کارایی بسیار زیادی خواهد داشت تا اینکه 
40 درصد افراد جامعه را به شکل رندم و واکسن 
بزنیم زیرا احتمال اینکه افرادی که در تماس با 
دیگران نیستند به دیگران بیماری را منتقل کنند 
کم است و حتی احتمال اینکه خود آنها بیماری را 
بگیرند هم ضعیف است زیرا این افراد در معرض 

تماس با افراد دیگر نیستند.«
یونسیان ادامه داد: »ازاین رو دو گروه از جمعیت، 
اولویت  هستند؛   اولویت  دارای  افراد  به عنوان 
نخست، کارکنان ارائه دهنده خدمات بهداشتی و 
درمانی؛ زیرا هم با بیماران در تماس هستند و 
ممکن است مبتال شوند و اگر مبتال شوند احتمال 
انتقال بیماری از سوی آنها به دیگران باال خواهد 
بود و نکته مهمی هم که در خصوص آنها وجود 
دارد این است که اگر این افراد از میدان خارج 

شوند جامعه با مشکالت بزرگ تری مواجه خواهد 
شد. لذا این افراد باید در رده نخست دریافت 

واکسن قرار خواهند گرفت. 
در رده دوم افراد اولویت دار برای دریافت واکسن 
هم کسانی قرار دارند که در صورت ابتال عوارض 
بسیار شدیدتری را تجربه خواهند کرد که خود آنها 
نیز شامل چند گروه خواهد شد. در گروه نخست 
سالمندان و افراد مسن که خطر مرگ در بین آنها 
باالتر است قرار خواهند داشت و در رده های 
بعدی افراد دارای بیماری های زمینه ای از قبیل 
فشارخون، بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، 
بیماری های ریوی و... این افراد هم جزو گروه هایی 
هستند که باید در صدر فهرست دریافت کنندگان 
واکسن قرار گیرند و به درستی شناسایی شده و 
به تدریج که واکسن در کشور توزیع می شود در 

اولین نوبت دریافت باشند.«

لزوم تنوع واکسن های خریداری شده
وی ادامه داد: »نکته دیگری که باید مدنظر قرار 
گیرد این است که واکسن ها باید از انواع مخالف 
خریداری شوند. برای مثال شرکت فایزر اعالم 
کرده است که واکسن این شرکت باید در دمای 
منفی 70 درجه حمل شود؛ البته می توان برای چند 
روز هم این واکسن را در دمای یخچال نگهداری 
کرد ولی این انتهای زمان مصرف است، اما پس 
باید برای جابجایی دمای بسیار پایین رعایت شود. 
ازاین رو اگر ما بخواهیم این واکسن ها را به نقاطی 

منتقل کنیم که امکان رعایت زنجیره سرد وجود 
ندارد به ظاهر در حال تقسیم واکسن به صورت 
برابر هستیم، اما در عمل واکسن را از بین برده ایم. 
لذا با این اوصاف واکسن این شرکت ممکن است 
به درد بسیاری از کشورها نخورد و باید منتظر 
شرکتی بمانند که مدعی است واکسن تولیدی 
آنها در دمای یخچال معمولی و یا دمای منفی 

20 درجه نگهداری کرد.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در 
ادامه گفت: »بنابراین باید مناطقی از کشور را که 
می دانیم احتمال دسترسی به تجهیزات و فریزرهای 
با دمای پایین با تعداد مناسب و ذخیره برق کافی 
در آنها وجود دارد در نوبت دریافت واکسن هایی 
قرار دهیم که باید زنجیره فوق سرد واکسن رعایت 
شود، ولی مناطقی که این امکانات را ندارند نباید 
کاندید دریافت این واکسن کنیم و اصوال هم نباید 
همه کشور را با یک نوع واکسن پوشش دهیم به 
این دلیل که واکسن های متعددی در حال گرفتن 
مجوز هستند و از سوی دیگر تولید هر یک از این 
واکسن ها هم با ظرفیت محدود صورت می گیرد و 
نمی شود چندین میلیارد دوز واکسن از یک محل 
تأمین کرد؛ بنابراین منطق این است که در خرید 
واکسن ها چه از شرکت های تولیدکننده و چه از 
طریق زنجیره کوواکس سازمان جهانی بهداشت 
به سراغ واکسن هایی برویم که امکان توزیع آنها 

در نقاط مختلف کشور وجود داشته باشد.«
ادامه در صفحه 16 

واکسن کرونا رایگان باشد
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