
آغاز فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان

  امین جاللوند
قرار است تا پایان امسال، کادر درمان در برابر 
کرونا واکسینه شوند. واکسیناسیون کرونا در 
کشور از روز ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ با تزریق واکسن 
به کادر بهداشت و درمان بخش های مراقبت 
ویژه بیمارستان ها و به وسیله واکسن روسی 
»اسپوتنیک وی« آغاز شد. حاال بر اساس اخباری 
که وزارت بهداشت منتشر کرده، واکسیناسیون 
۱00 هزار نیروی درمانی دیگر نیز در فاز دوم 

واکسیناسیون سراسری، کلید خورده است.
عمومی  روابط  مدیرکل  جهانپور،  کیانوش 
وزارت بهداشت هم با اشاره به این خبر، توضیح 
فاز اول  ارزیابی مطلوب  از  داده است: »پس 
واکسیناسیون سراسری کرونا، به دستور وزیر 
بهداشت، فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان و 
مدافعان سالمت، این بار با واکسیناسیون ۱00 
بهداشتی  مراکز  و  بیمارستان ها  در  نفر  هزار 
اساس  بر  کلید خورد.  کشور  سراسر  درمانی 
کووید  واکسیناسیون  ملی  سند  اولویت های 
۱۹، یک میلیون و ۳00 هزار نفر از گروه های 
بهداشت و درمان و  کادر  پذیر شامل  آسیب 
کشور  در   ۱۴00 نوروز  از  پیش  تا  سالمندان 

واکسینه خواهند شد.«
با واکسیناسیون ۱00 هزار نفر دیگر از فعاالن 
بخش های بهداشتی و درمانی، می توان گفت 
که بیشتر اعضای کادر درمان در برابر کرونا، 
واکسینه خواهند شد. در صورت اجرای کامل 
برابر  در  درمان  کادر  واکسیناسیون  دوم  فاز 
باالیی  ایمنی  که  بود  امیدوار  می توان  کرونا، 
در کادر درمانی ایجاد شود و از میزان ابتال و 
مرگ و میر در بین مدافعان سالمت کاسته شود.

جزئیات واکسیناسیون کادر درمان در 
نقاط مختلف کشور

بر آغاز موج  آنکه زمزمه هایی مبنی  با وجود 
چهارم کرونا و در نتیجه افزایش فشار کاری 
کادر درمان به گوش می رسد، اما بسیاری از 
که  هستند  امیدوار  پزشکی  جامعه  نمایندگان 
سالمت  سراسری،  واکسیناسیون  تسریع  با 
کادر درمان در اولویت قرار بگیرد و شرایط 
درمان  مراکز  در  فعالیت  پرآسیب  و  سخت 

کرونا تسهیل شود.
در همین رابطه نیز میثم یوسفی، معاون بیمارستان 
» به  می گوید:  همشهری  به  کرمان  افضلی پور 
شخصه به تاثیر مثبت و قابل توجه واکسن روسی 
برای جلوگیری از انتشار و ابتال به کووید ۱۹ 
ایمان دارم. به ویژه اینکه این واکسن طی روزهای 
اخیر نشان داده است بسیار کم عارضه بوده و 
تزریق،  از  بعد  شخص  موارد  برخی  در  تنها 
را تجربه می کند که  بدن درد  تب مختصر و 

عمومی هم نیست.«

مرکز  واگیر  بیماری های  مسئول  فدایی،  رضا 
بهداشت اصفهان هم تاکید می کند: »احتماال در 
ماه های اول واکسیناسیون شاهد کاهش میزان 
مرگ ومیر و سپس کاهش موارد ابتال به بیماری 
در کشور خواهیم بود. البته مشروط بر آنکه تا 
پروتکل های  رعایت  سراسری،  واکسیناسیون 

بهداشتی در جامعه ضعیف نشود.«
همچنین پرستار یکی از مراکز درمانی دزفول 
هم یادآور می شود: »واکسیناسیون روی برخی 
از فعاالن کادر درمان که پیش از این به کرونا 
از زمان  نگرفته است.  مبتال شده اند،  صورت 
بهبودی تا تزریق واکسن باید یک سال فاصله 
وجود داشته باشد. حدود ۳0 نفر از همکاران 
و پزشکان مرکز، تزریق اول را انجام داده اند و 
این شرایط روحیه عجیبی را برای همه به وجود 
همچنان  اینکه  به  توجه  با  البته  است.  آورده 
ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی هستیم، 

هنوز نمی توان با اطمینان نسبت به مبتال شدن 
افرادی که واکسن دریافت کرده اند نظر داد.«

دانشگاه  روابط  عمومی  مدیر  بابایی،  سیمین 
علوم پزشکی مازندران نیز خاطرنشان می کند: 
»براساس آخرین پیگیری های انجام شده تاکنون 
هیچ یک از اعضای کادر درمان که واکسن کرونا 
را دریافت کردند، مشکلی برایشان پیش نیامده 

و حالشان خوب است.«
 یکی از پرستاران بیمارستان الیگودرز هم یادآور 
می شود: »من و ۹ کادر درمانی این مرکز واکسن 
زده ایم و تا االن هیچ عارضه ای وجود نداشته 
است. اولویت واکسیناسیون کرونا، کادر درمان 
آی سی یو بودند، اما دیگر همکاران ما هم در 
معرض خطر قرار دارند. امیدواریم با اختصاص 
سهمیه بیشتر، شرایط خدمات رسانی به بیماران 

مبتال به کرونا با آسودگی همراه شود.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  آقازاده،  جواد 
آذربایجان غربی هم با بیان اینکه نوع واکسن 
تزریقی اسپوتنیک تا پایان اسفند برای کارکنان 
بهداشت و درمانی اعم از دولتی و خصوصی 
گروه  درمانی  بهداشتی  کارکنان  و  یک  گروه 
۲، معلوالن و سالمندان مراکز تجمعی تزریق 
خواهد شد، می گوید: »تزریق واکسن در فاز 
دارای  افراد  برای  آینده  سال  بهار  پایان  تا   ۲
بیماری زمینه ای پرخطر یک و ۲ و اشخاص 
در  افراد ساکن  می شود.  انجام  ۶۵سال  باالی 
اشخاص  و  باردار  خانم های  تجمعی،  مراکز 
و   ۳ فاز  در  هم  ۶۵ساله  تا   ۵۵ سنی  گروه 

دریافت  واکسن  آینده  سال  تابستان  پایان  تا 
خواهند کرد.«

محمد جمالیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اراک هم با تاکید بر اینکه افرادی که قبال مبتال به 
کرونا شده اند، فعال نباید واکسن دریافت کنند، 
افراد واکنش های  این  برای  »تزریق  می گوید: 
جدی به همراه خواهد داشت. هم اکنون تنها 
واکسیناسیون افرادی که درگیر بیماری نشده اند 

انجام می شود.«
 شاپور بدیعی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد هم با اشاره به اختصاص ۴7۵ دوز واکسن 
برای استفاده در دو مرحله به علوم پزشکی مرکز 
این استان، عنوان می کند: »در گام نخست، کارکنان 
فعال در بخش های مراقبت ویژه بیماران مبتال به 
کرونا و بدون سابقه ابتال به بیماری کووید۱۹ 
علیه این بیماری واکسینه شدند. در مرحله دوم 
هم کارکنان اورژانس و دیگر بخش های کرونایی 

زیرپوشش قرار می گیرند.«
علوم  دانشگاه  درمان  معاون  ابراهیم جلیلی،   
اینکه  با اشاره به  پزشکی ابن سینا همدان هم 
سال  شهریور  اواخر  تا  کامل  واکسیناسیون 
»در  می کند:  بیان  داشت،  خواهد  ادامه  آینده 
مجموع ۱۲هزار نفر تحت عنوان کادر درمان 
در استان مشغول خدمت هستند. واکسیناسیون 
توجه  با  و  به تدریج  واجد شرایط  افراد  تمام 
به محموله های ارسالی با اولویت کادر درمان 

انجام خواهد گرفت.«
ادامه در صفحه 14 

واکسیناسیون ۱۰۰ هزار نیروی درمانی 
علیه کرونا کلید خورد

جهانپور: پس از ارزیابی مطلوب 
فاز اول واکسیناسیون سراسری 
کرونا، به دستور وزیر بهداشت، 

فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان 
و مدافعان سالمت، این بار با 

واکسیناسیون ۱۰۰ هزار نفر در 
بیمارستان ها و مراکز بهداشتی 

درمانی سراسر کشور کلید خورد
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