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ضرورت واکسیناسیون کادر درمان 

دربخش خصوصی
فعاالن و نمایندگان جامعه پزشکی تاکید دارند 
که به دالیل متعدد باید واکسیناسیون کادر درمان 
تسریع شود. در این بین، صاحبنظران نظام سالمت 
تصریح می کنند که باید فعاالن کادر بهداشت و 
درمان در بخش خصوصی نیز در اولویت قرار 
کرونا،  به  آنها  ابتالی  میزان خطر  زیرا  بگیرد، 

کمتر از کادر درمان در بخش دولتی نیست. 
هماهنگی  شورای  رئیس  خادمی،  عباسعلی 
در  هم  اصفهان  استان  پزشکی  نظام  سازمان 
گفتگو با سپید به ضرورت تسریع واکسیناسیون 
کادر درمان اشاره می کند و می گوید: »برای حفظ 
درمانی  ارائه خدمات  و  درمان  کادر  سالمت 
مطلوب باید فرآیند واکسیناسیون کادر درمان 
برای همه بخش های دولتی و خصوصی تسریع 
شود. آن گروه از کادر درمان کرونا که در بخش 
مراقبت های ویژه قرار دارند، در اولویت نخست 
دارند. سپس سایر  قرار  تزریق واکسن کرونا 
بخش های  سایر  در  که  درمان  کادر  اعضای 
درمان کرونا فعالیت دارند، در اولویت بعدی 
کادر  سایر  نیز  بعدی  مراحل  در  دارند.  قرار 

مثل  پرخطر  در بخش های  بیمارستانی  درمان 
ریه،  داخلی،  عفونی،  بخش های  متخصصان 
اولویت  در  دندانپزشکان  و  عمومی  کودکان، 
واکسیناسیون هستند. پس از آنها نیز کادر درمان 
فعال در مطب ها که در بخش های پرخطر فعال 
هستند، در اولویت باالتری برای تزریق واکسن 

کرونا قرار دارند.«
خادمی خاطرنشان می کند: »بسیاری از کادر درمان 
که به طور مستقیم در مراکز درمان کرونا فعالیت 
داشته اند، به کرونا مبتال شده اند. بنابراین برخی 

از اعضای کادر درمان که به کرونا مبتال شده اند، 
در صورتی که آنتی بادی بدن آنها همچنان باال 
را  کرونا  واکسن  فعال  که  دارد  احتمال  باشد، 
تزریق نکنند. واکسن کرونای روسی نیز دو بار 
به فاصله 20 روز از یکدیگر تزریق می شود و 
آنطور که اعالم شده است، اثربخشی آن سه ماه 
پس از تزریق، شروع می شود. باید در نظر داشت 
که فرآیند اجرایی واردات واکسن و تزریق آن، 
طوالنی است. واکسن روسی هم باید در دمای 
منفی 20 درجه نگهداری شود و شرایط تزریق 
خاصی دارد. سایر واکسن ها هم شرایط نگهداری 

با وجود این شرایط،  و تزریق دیگری دارند. 
ایمنی همه کادر درمان در برابر کرونا با کمک 

واکسیناسیون شاید چندین ماه طول بکشد.«
او تاکید می کند: »مردم و کادر درمان باید همچنان 
پروتکل های بهداشتی را جدی بگیرند. درواقع 
نباید فکر کنیم که واکسیناسیون کرونا، اثر فوری 
دارد، بلکه به احتمال زیاد بعد از گذشت پنج 
تا شش ماه از واکسیناسیون سراسری، اوضاع 

کنترل کرونا بهتر خواهد شد.«
خادمی تصریح می کند: »حتی اثربخشی واکسن 
ایمنی  تا  می کشد  طول  ماه  یک  هم  آنفلوآنزا 
ایجاد کند. واکسن روسی که وارد شده است، 
پایه آن بر اساس ویروس ضعیف شده کرونا 
است. تاکید می شود که زودتر از سه ماه بعد 
از تزریق این واکسن، ماسک ها برداشته نشود. 
به نظر می رسد که واکسن هایی مثل آسترازنکا 
بیشتری  عوارض  و  باالتر  اثربخشی  فایزر،  و 
داشته باشد، اما واکسن روسی و کال واکسن هایی 
که پایه ساخت آن بر اساس ویروس ضعیف 
شده کرونا است، اثربخشی کمتر ولی عوارض 
جانبی کمتری نیز دارد و واکسن های امن تری 

شناخته می شود.«
همچنین فرزاد فرقان، نایب رئیس شورای عالی 
نظام پزشکی کشور نیز در گفتگو با سپید با اشاره به 

ضرورت تسریع واکسیناسیون کادر درمان، یادآور 
می شود: »کارکنان بخش پذیرش بیمارستان ها 
به  ابتال  معرض  در  بیشتر  اورژانس،  بخش  و 
کرونا قرار دارند. بیمارانی که به این بخش ها 
مراجعه می کنند، معلوم نیست که مبتال به کرونا 
احتمال دارد که کادر  بنابراین  یا خیر.  هستند 
درمان فعال در این بخش ها به نسبت بخش های 
درمان کرونا، پروتکل های بهداشتی را 100 درصد 
رعایت نکنند، در حالی که کارکنان آ ی سی یو 
در بخش های درمان کرونا، حفاظت بیشتری از 
خود انجام می دهند. در نتیجه، همین اتفاق ممکن 
است تهدید جدی برای سالمت این گروه از 
کادر درمان باشد. به همین علت هم باید کادر 
درمان فعال در بخش های پذیرش و اورژانس 

نیز در اولویت تزریق واکسن کرونا باشند.«
او با اشاره به اینکه برای ارتقای سالمت جامعه 
باید کادر درمان در اولویت تزریق واکسن کرونا 
باشد، تصریح می کند: »اگر کادر درمان خسته 
شود، انرژی اش از بین برود و به دلیل ابتال به 
اتفاق موجب  این  یا فوت شود،  بیمار  کرونا، 
ببینند.  آسیب  شدت  به  هم  مردم  که  می شود 
برای  کرونا  واکسن  تزریق  نیز  دلیل  همین  به 
نیز  ارتقای سالمت کل جامعه  کادر درمان به 

منتهی می شود.«
کرونا  واکسیناسیون  لزوم  به  اشاره  با  فرقان 
»در  می کند:  عنوان  عمومی،  پزشکان  برای 
پزشکان  سرپایی،  درمان  در  بخش خصوصی 
عمومی باید در رده اول تزریق واکسن کرونا 
باشند. به این خاطر که بیماران را به صورت 
جنرال، ویزیت می کنند و همه نوع بیماری به 
آنها مراجعه دارد. مراجعان به پزشکان عمومی 
نیز بسیار زیاد هستند و از گروه های مختلف 
جامعه به آنها مراجعه می کنند. هرکدام از این 
بیماران می توانند ناقل بیماری کرونا به پزشکان 
بیمارستان های  از  یعنی جدای  باشند.  عمومی 
دولتی و خصوصی، پزشکان عمومی فعال در 
اولویت  در  باید  نیز  سرپایی  درمان  مراکز  در 
واکسیناسیون کادر درمان باشند. برخی از این 
پزشکان عمومی، ساعت های کاری طوالنی دارند 
ایمنی بدن  و به دلیل خستگی مفرط، سیستم 

آنها تضعیف شده است.«
او تاکید می کند: »بیمارانی که در بخش درمان 
می کنند،  مراجعه  عمومی  پزشکان  به  سرپایی 
بیماری  از  هم  نشانه ای  هیچ  که  دارد  احتمال 
کرونا نداشته باشند. در این بخش امکان دارد 
را  بهداشتی  پروتکل های  عمومی،  پزشک  که 
100 درصد رعایت نکند، زیرا بیمار دچار هیچ 
عالیمی نیست. حتی گاهی بیمار با عالیم بیماری 
دیگری به پزشک عمومی مراجعه می کند و گاهی 
هیچ نشانه ای از تب هم ندارد. هرکدام از این 
عوامل می تواند موجب شود که پزشک عمومی 
به مثبت بودن کرونای بیمار، شک نکند. درواقع 
خطر ابتال به کرونا در بخش سرپایی حتی ممکن 
است از بخش های درمان کرونا نیز بیشتر باشد. 
به همین دالیل، واکسیناسیون فعاالن بخش درمان 

سرپایی نیز باید در اولویت باشد.«
طبق آمارهای رسمی، حدود 80 درصد بیماران 
مبتال به کرونا در ابتدا به مطب ها مراجعه می کنند. 
نمایندگان جامعه  از  نیز برخی  به همین دلیل 
پزشکی تاکید دارند که واکسیناسیون این گروه 
فعال در بخش درمان سرپایی نیز باید در اولویت 

قرار بگیرد.

زالی: یادمان باشد که ۸۰ 
درصد خدمات سرپایی در تهران 
در بخش خصوصی انجام می شود 

و آنها هنوز جزو نقاط پرخالء از 
نظر واکسیناسیون هستند. 
مهم ترین راهبرد در شرایط 

فعلی و در آستانه شکل گیری 
خیز چهارم، استفاده از تمام 
ظرفیت های کشور بخصوص 

ظرفیت های وزارت خارجه، بانک 
مرکزی و دولت است که هرچه 
سریع تر باید از همه روش های 

متعارف موجود جهانی به سرعت 
واکسن کرونا را وارد کنند
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آقازاده: در بیمارستان های 
دولتی سراسر کشور،۸۰ درصد 
همکاران ما واکسینه نشده اند. 

حتی ۸۰ درصد پرستاران 
استخدام بیمارستان دولتی ما 

نیز هنوز واکسن کرونا دریافت 
نکردند. ما کادر درمان را فقط 
کسانی که در وزارت بهداشت 

یا در بیمارستان های دانشگاهی 
هستند، تلقی نمی کنیم. کادر 

درمان، تمام فعاالن عرصه درمان و 
بهداشت را می گویند که در مقابله 

با اپیدمی به یاری مردم می آیند 

فرقان: برای ارتقای سالمت 
جامعه باید کادر درمان در 

اولویت تزریق واکسن کرونا 
باشد. اگر کادر درمان خسته 
شود، انرژی اش از بین برود 

و به دلیل ابتال به کرونا، بیمار 
یا فوت شود، این اتفاق موجب 
می شود که مردم هم به شدت 
آسیب ببینند. به همین دلیل 
نیز تزریق واکسن کرونا برای 

کادر درمان به ارتقای سالمت کل 
جامعه نیز منتهی می شود


