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 ادامه از صفحه 16
وضعیت کنونی واکسیناسیون بیماران نادر

حمید رضا ادراکی مدیرعامل بنیاد بیماری های 
نادر در گفت وگو با سپید، در رابطه با وضعیت 
واکسیناسیون بیماران نادر اظهار کرد: »میزان 
ایمنی بدن یک بیمار نادر بسیار کمتر از یک 
دارای یک  فرد  یا حتی یک  و  معمولی  فرد 
بیماری شایع است و  حدود 120 نفر از این 
هستند،  ایمنی  نقص  بیماری  دارای  بیماران 
آنتی بادی کافی برای هیچ بیماری ندارد و با 
یک بیماری ساده چند هفته گرفتار می شود، 
خدایی نخواسته اگر به کووید19 مبتال شوند 

بود.« آمیز خواهد  فاجعه  آن  نتیجه 
وی افزود: »بیمار نادر در صدر کسانی هستند 
از  بعد  کنند،  دریافت  را  واکسن  باید  که 
بیماران می بایست  از  این گروه  کادر درمان 
انجام  زیادی  مکاتبات  می شدند،  واکسینه 

دادیم.« انجام  زیادی  پیگیری های  و  دادیم 
ادراکی بیان کرد: » در روزهای گذشته قرار 
بیمارن  به همراه  بیماران  این  که  است  شده 
دیابتی مصرف کننده انسولین واکسینه شوند 
و حتی سامانه ثبت نام این بیماران نیز فعال 
این  تزریق واکسیناسیون  اما هنوز محل  شد 
نیز  بیماری  هیچ  و  نشده  مشخص  بیماران 

است.« نکرده  دریافت  واکسن 
وی یادآور شد: »نوع واکسن و دوز واکسنی 
می کنند  دریافت  بیماران  از  گروه  این  که 
بسیار مهم است، واکسن باید حاوی ویروس 
کشته شده باشد تا خدایی نخواسته این گروه 
واکسن  تزریق  دلیل  به  عارضه ای  افراد  از 

باشند.« نداشته 
مدیرعامل بنیاد بیماران نادر بیان کرد: » نکته 
باید  افراد  این  واکسیناسیون  در  که  دیگری 
این گروه  که  است  این  نظر گرفته شود  در 
نمی توانند به هر محلی مراجعه کرده و زمان 
چنین  که  چرا  واکسن  صف  در  را  زیادی 

بود.« آنان خطرناک خواهد  برای  شرایطی 

مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر یادآور شد: 
»بارها وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم 

پزشکی تأکید کرده اند که این بیماران بیماران 
مراکز  هنوز  ولی  شوند  واکسینه  باید  نادر 
مراجعه  که  بیمارانی  پاسخ  در  واکسیناسیون 

می کنند.« بی اطالعی  ابراز  می کنند، 
وی گفت: »همه گروه ها واکسن دریافت کردند 
ولی هنوز بیماران نادر واکسینه نشدند. بیماران 
نادر از این مرکز به آن مرکز می روند اما دست 
به خانه برمی گردند. آن هم در حالی  خالی 
ایمنی  دلیل نقص سیستم  به  بیماران  این  که 
با  همراه  باید  و  هستند  در خطر  بسیار  بدن 

می شدند.« واکسینه  درمان  کادر 
چنین  در  نادر  »بیماران  داد:  ادامه  ادراکی 
نباید خارج شوند،  از خانه هم  شرایطی که 
با خطر ابتال به کرونا برای واکسیناسیون در 

آنها  به  هم  واکسنی  اما  هستند  آمد  و  رفت 
نمی کنند.« تزریق 

نگرانی بیماران نادر از وضعیت واکسیناسیون 
از  بزرگی  هنوز گروه  که  در حالیست  خود 
گفته  به  نشده اند.  واکسینه  نیز  خاص  بیمان 
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هنوز 2۳0 هزار 
نفر از بیماران خاص واکسینه نشده اند و این 
درحالیست که در روزهای اخیر واکسیناسیون 
گروهی و صنفی آغاز شده و مشاغل زیادی 

گرفته اند. قرار  اولویت  در  نیز 
در  بهداشت  وزارت  که  حالیست  در  این 
خاص،  بیماران  کرد،  اعالم  خردادماه 
نادر،صعب العالج و بیماران مبتال به سرطان 
یا  ۶ ماه گذشته سابقه شیمی درمانی  که در 
رادیوتراپی دارند در اولویت دریافت واکسن 
بیماران  بیماران، سایر  این  از  هستند و پس 
دریافت  حال  در  العالج  صعب  و  خاص 
اولویت  در  بیماری  پیگیری  و  درمان ها 
می گیرند.این  قرار  کرونا  واکسن  دریافت 
واکسن  دریافت  برای  می بایست  بیماران 
تقاضای   و  مراجعه  خود  درمانی  مراکز  به 
دریافت واکسن را ارائه کنند. پس از دریافت 
درخواست های واکسن، آمار بیماران متقاضی 
واکسن کرونا از طریق مراکز شیمی درمانی 
دولتی  غیر  و  دولتی  از  اعم  رادیوتراپی  و 
علوم  دانشگاه های  درمان  معاونت های  به 
پزشکی معرفی می شوند یا با معرفی پزشک 
به  بیماران  این  پاتولوژی  گزارش  و  معالج 
از سوی معاونت های  مراکز منتخب اعالمی 

می شوند. ارجاع  درمان 
از سوی دیگر حدود 500 هزار بیمار دیابتی 
ثبت  با مشکالت  نیز  انسولین  کننده  مصرف 
بداشت  وزارت  که  مواجه شده اند  نام خود 
500هزار  است  کرده  اعالم  رابطه  این  در 
معاونت  سامانه  در  ثبت شده  دیابتی  بیمار 
ثبت  به  نیاز  بدون  بهداشت  وزارت  درمان 
نام در سامانه Salamat.gov.ir با فراخوان 
به  نیازی  و  شوند  واکسینه  بهداشتی  مراکز 

ندارند. ثبت نام 

ادراکی: »بیمار نادر در 
صدر کسانی هستند که باید 
واکسن را دریافت کنند، بعد 

از کادر درمان این گروه از 
بیماران می بایست واکسینه 

می شدند، مکاتبات زیادی 
انجام دادیم و پیگیری های 

زیادی انجام دادیم.«


