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 ادامه از صفحه 15
وی در پاسخ به این پرسش که آیا میزان واکسن 
خریداری شده ایمنی الزم را برای کشور فراهم 
خواهد کرد؟ گفت: »هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند 
که برای واکسیناسیون همه جمعیت خود آمادگی 
دارد؛ لذا اگر میزان 40 میلیون واکسن اعالمی 
وزارت بهداشت برای 20 میلیون نفر را هم در 
نظر بگیریم و این واکسن ها را در بین افرادی که 
امکان انتقال ویروس از آنها به دیگران باالست، 
را  بیماری  کمر  عامیانه  به اصطالح  کنیم  توزیع 
شکسته ایم؛ از سوی دیگر ما نگران نوجوانی که 
خطر بیماری کووید 19 از سرماخوردگی هم برای 
او کمتر است نیستیم بلکه نگرانی ما این است 
که این فرد ممکن است پدربزرگ و مادربزرگ 
خود را مبتال کنند و اگر این بزرگساالن ایمن 
باشند نگرانی از بابت خانواده ها نخواهیم داشت.«

یونسیان افزود: »از سوی دیگر خطر نسبی بیماری 
کووید برای افراد در سنین مدرسه از آنفلوانزای 
معمولی هم بسیار پایین تر است درحالی که میزان 
خطر در افراد مسن هزار برابر بیشتر از کودکان 
است. البته مرگ ومیر چند کودک و نوجوان در 
سنین پایین هم مهم است، اما این اعداد در مقایسه 
با چندین هزار نفری که بیماری را گرفته و بهبود 

یافته اند عدد بسیار ناچیزی است.«
وی تأکید کرد: »با تزریق واکسن برای این میزان 
از افراد جامعه هم می توان گفت که ایمنی تأمین 
خواهد شد. البته نباید نگاه صفر و یک داشت و 
تصور کرد که امروز چون واکسن تزریق نشده همه 
در معرض خطر هستند و روز دیگر که واکسن در 

دسترس قرار گرفت همه بهبود خواهند یافت.«
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: 
»این احتمال هم وجود دارد که امروز نزدیک به 20 
درصد از افراد جامعه آلودگی به بیماری را تجربه 
کرده باشند و این ابتال، ایمنی نسبی در بسیاری از 
این افراد ایجاد کرده باشد و آنها تا چند ماه آینده 
احتمال ابتالی به بیماری نداشته باشند؛ بنابراین اگر 
بپذیریم که 20 درصد از افراد هم اینگونه در برابر 
بیماری ایمن شده  باشند و 20 درصد هم از طریق 
تزریق واکسن ایمن شوند به این معنا خواهد بود 
که اگر در شرایط قبل هر یک بیمار می توانست 
دو فرد جدید را مبتال کند در این حالت هر فرد 
حداکثر یک فرد جدید را مبتال خواهد کرد و در 
این صورت نصف جمعیت مصون خواهند شد.«

ظرفیت استثنایی تولید واکسن در کشور
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در 
ادامه به امکان تولید واکسن در داخل اشاره کرد و 
گفت: »یکی از نقاط قوت کشور ما در تولید این 
است که ظرفیت ساخت به خصوص در بحث 
مهندسی معکوس در داخل بسیار باال است و ما 
امروز بسیاری از داروها و واکسن های بیولوژیک 
را با کیفیت باالتر در داخل تولید می کنیم و حتی 
در سنوات قبل هم این توانایی به اثبات رسیده و 
به دوراز هرگونه شعارزدگی واکسن های مورد نیاز 

همیشه در داخل تولید شده است.«
یونسیان افزود: »البته برخی از واکسن های کووید 19 
هم که در حال ساخت در کشور هستند و یکی از 
آنها برای روز چهارشنبه نیز مجوز آغاز فاز مطالعات 
انسانی را هم دریافت کرده، آینده امیدبخشی دارند 
و به دوراز هرگونه شعاری امیدوار هستیم به صورت 
موازی با واکسن های خریداری شده خطوط تولید 

داخلی آنها هم راه اندازی شود.«

واکسن یک کاالی عمومی است نه ملی
وی با اشاره به نگرانی ها درباره ملی گرایی در توزیع 
واکسن نیز عنوان کرد: »این نگرانی بی مورد نیست 
و بارها هم از سوی نهادهای بین المللی درباره آن 
هشدار داده شده است. حتی دبیرکل سازمان جهانی 
بهداشت هم این هشدار را داده که واکسن یک کاالی 
عمومی است و نباید این کاال به یک محصول ملی 
تبدیل شود. البته اینکه گفته می شود واکسن یک 
کاالی عمومی است از نگاه بشردوستانه هم نیست، 

اما نگرانی ها همچنان در این بخش وجود دارد.«
این استاد اپیدمیولوژی تصریح کرد: »اگر دولت ها 
بخواهند سالمت مردم خود را تضمین کنند باید 
اتباع  از مردم خود و  همه شهروندان خود اعم 
سایر کشورها را در برابر بیماری مصون کنند؛ لذا 
اگر دولت ها و ملت ها بخواهند در سالمت باشند 
باید همه مردم دنیا در برابر ویروس ایمن شوند 
چراکه امکان ابتالی مجدد آنها توسط افراد غیر ایمن 
وجود خواهد داشت، اما متأسفانه این نگاه در ذهن 

سیاست مداران دنیا به خوبی جا باز نکرده است.«
وی افزود: »البته نباید این را هم نادیده گرفت که 
برخی کشورها همچون کانادا چهار برابر جمعیت 
خود واکسن خریده کرده و آن را در اتحادیه کوواکس 
سازمان جهانی بهداشت برای توزیع بین کشورهای 

فقیر قرار داده اند.«

توزیع رایگان واکسن یک ضرورت است
یونسیان در پاسخ به این سؤال که آیا واکسن باید 
به صورت رایگان توزیع شود؟ گفت: »همانطور 
که در خصوص واکسن باید نگاه ملی گرایانه را 
کنار گذاشت در این بخش هم می گوییم که حتی 
اگر دولت ها منافع خود جدای از ملت ها بدانند و 
بخواهند آن را تأمین کنند باید تمام تالش خود را 
به کارگیرند تا حداکثر واکسیناسیون را در حداقل ترین 

زمان ممکن انجام دهند.«
وی افزود: »البته ممکن است برخی دولت ها اعالم 
کنند که چون منابع مالی الزم را در اختیار ندارند 
می خواهند هزینه آن را از مردم بگیرند، اما این اقدام 
ممکن است سبب شود تا بخشی از جامعه واکسن 

را نسبت به دیگران دیرتر دریافت کنند که در نتیجه 
 این امر ممکن است دولت ها ده ها برابر مبلغ مورد 
نیاز برای خرید واکسن را صرف هزینه های درمان 
کنند؛ بنابراین عقل سلیم حکم می کند که دولت ها 
مبلغ کمتری را به عنوان سرمایه گذاری در این بخش 
هزینه کنند تا در آینده هزینه کمتری را متقبل شوند.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
افزود: »دولتی هوشمند و زیرک است که منابع 
مورد نیاز برای خرید واکسن را از هر محلی که 
امکان داشته باشد، تأمین کند تا از مردم را در برابر 
بیماری واکسیناسیون کند. حتی ممکن است دولت ها 
اقدام به تعطیلی پروژه های عمرانی خود کنند تا در 
حداقل ترین زمان ممکن بیشترین میزان واکسن را 

برای مردم تأمین کنند.«
وی در ادامه اضافه کرد: »برای مثال در گذشته که 
وضعیت اقتصادی کشور از شرایط فعلی به مراتب 
وخیم تر بود برای ریشه کنی آبله، مایه کوبی این 
بیماری بدون هزینه و به صورت اجباری انجام گرفت 
و والدین مجبور شدند تا فرزندان خود را برای 
دریافت واکسن در معرض واکسیناسیون عمومی 
قرار دهند. در آن ایام حتی برخی والدین به دالیل 
اعتقادی با این اقدام موافق نبودند، اما به این کار 
تن دادند و ما امروز به دست آورد ریشه کنی این 
بیماری رسیده ایم. پس اگر با این نگاه به موضوع 
بنگریم که فرد باید واکسن را دریافت کنند تا دیگران 
ایمن بمانند، نه تنها واکسن باید رایگان باشد بلکه 
بایستی دولت ها به شکل فعال و مؤثرتری در این 

زمینه به ایفای نقش بپردازند.«
یونسیان تأکید کرد: »البته هزینه واکسن هم هزینه 
زیادی نیست زیرا برخی از شرکت های تولیدکننده 
واکسن صحبت از 4 تا 5 دالر و یا در بدترین حالت 
بین 20 تا 30 دالر برای هر دوز واکسن می کنند 
حال اگر 5 دالر برای هر دوز در نظر گرفته شود 
و بخواهیم 100 میلیون دوز خریداری کنیم مجموع 
رقم هزینه ای 500 میلیون دالر خواهد بود یا حتی 
اگر 20 دالر هم هزینه هر دوز واکسن باشد برای 
خرید 100 میلیون واکسن باید درنهایت دو میلیارد 
دالر هزینه کنیم که این اعداد در برابر هزینه بسیار 

باالیی که نظام سالمت در این بخش هزینه می کند 
بسیار ناچیزی است.«

وی ادامه داد: »لذا این یک سرمایه گذاری است و 
اگر عاقالنه به آن نگاه شود دولت ها باید به جدیت 
آن را دنبال کنند و نه تنها آن را رایگان انجام دهند 
بلکه باید هزینه های جنبی واکسیناسیون را هم تقبل 
کنند و مردم حتی برای دریافت آن هم مراجعه ای 
نداشته باشند؛ زیرا شرایط حساس است و دولت 
باید برای ارائه واکسن به درب منازل مراجعه کند؛ 
مگر اینکه امکان اجرای این امر از لحاظ نیروی 

انسانی و زیرساخت ها فراهم نباشد.«
یونسیان افزود: »با این اوصاف همانطور که دولت در 
این بخش هزینه می کند حتی سازمان های بیمه گر هم 
می توانند به جای هزینه های چندین میلیونی تومانی 
برای هر بیمار و حتی با احتساب هزینه های چند 
صدمیلیونی برخی داروها همچون فاویپیراویر یا 
رمدسیویر و تخت های بیمارستانی و تخت آی سی یو 
می توانند با پوشش بیمه ای واکسن 3 تا 30 دالری 

هزینه های خود را به حداقل برسانند.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در 
پایان افزود: »متأسفانه هماهنگی بین بخشی از آن 
محل هایی است که ما همیشه در آن مشکل داریم؛ زیرا 
تا زمانی که شرکت های بیمه گر و سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی و وزارت اقتصاد و حتی صندوق ذخیره 
ارزی دور یک میز ننشینند نباید انتظار داشت وزارت 
بهداشت برنامه ریزی منسجمی در این بخش داشته 
باشد و همه هزینه های آن را هم تأمین کند؛ بنابراین 
این امر یک انتظار بی مورد است و نتیجه ای جز 
شکست نخواهد داشت؛ زیرا ما از روز اول هم 
گفتیم که وزارت بهداشت نه تنها در ایران بلکه در 
همه  جای دنیا اختیار مدیریت کامل این بیماری را 
ندارد چراکه بیماری کرونا یک معضل اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی است و منابع آن را نباید تنها 
از محل منابع وزارت بهداشت تأمین کرد بلکه سایر 
نهادها هم باید در این بخش سرمایه گذاری کنند تا 
از ضرر و زیان های آینده خود بکاهند. البته امروز با 
10 ماه تأخیر به این نتیجه رسیدیم و امیدواریم در 

بحث واکسن از این نتیجه عبرت گرفته باشیم.«


