
پاسخ کارشناسان سالمت به یک دغدغه عمومی

ضرورت تزریق دوز بوستر یا همان دوز تقویتی 
واکسن کرونا، بحث داغ این روزهای محافل 
علمی و پزشکی است. هم اکنون بیش از 12 
میلیون نفر در سراسر کشور، دو دوز واکسن 
را تزریق کرده اند. کادر درمان از جمله افرادی 
هستند که اغلب آنها دو دوز واکسن را تزریق 
کرده اند. با توجه به وضعیت شغلی کادر درمان 
و خطر باالی ابتال به کرونا، اغلب کارشناسان 
سالمت تاکید دارند که باید تزریق دوز سوم 
هرچه سریع تر  درمان  کادر  به  کرونا  واکسن 
آیا  که  اینجاست  سوال  حال  شود.  اجرایی 
تزریق دوز بوستر برای همه افرادی که دو دوز 
واکسن را تزریق کرده اند، ضرورت دارد یا خیر؟ 
برخی از مقامات ارشد سازمان جهانی بهداشت 
آنقدر  تاکید کردند هنوز گونه های کرونا  نیز 
دوز  تزریق  به  نیازی  که  نیست  کننده  تهدید 
از  برجسته  دانشمندان  باشد.  کننده  تقویت 
داروی  و  غذا  سازمان  ارشد  مقام  دو  جمله 
آمریکا و چند تن از مقامات سازمان جهانی 
بهداشت در مقاله ای که در یک نشریه منتشر 
اضافی  کووید1۹  واکسن  تزریق  گفتند  شد، 

برای عموم مردم ضروری نیست.
با افزایش موارد ابتال به دلتا کرونا این نگرانی 
برای برخی دولت ها ایجاد شده است که مبادا 
این گونه جدید در برابر واکسن مقاومت کرده 
و باعث کاهش محافظت و ایمنی افراد واکسینه 
شده شود، این امر آن ها را به استفاده از دوزهای 
بازسازی  برای  راهی  عنوان  به  کننده  تقویت 
که  است  در حالی  این  ایمنی سوق می دهد؛ 
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده است هنوز 
تعداد زیادی از افراد در سراسر جهان منتظر 

دریافت دوز اول هستند.
مجله  در  سازمان  این  ارشد  مقامات  برخی 
تصمیم  »هرگونه  نوشتند:   Lancet پزشکی 
در مورد نیاز به افزایش یا زمان افزایش باید 
داده های  دقیق  تحلیل  و  تجزیه  اساس  بر 
هر  یا  و  شده  کنترل  اپیدمیولوژیک  یا  بالینی 
دو باشد که نشان دهنده کاهش مداوم و معنی دار 

بیماری های شدید است.«
آن ها گفتند ارزیابی ریسک و فایده باید تعداد موارد 
شدید کووید-1۹ را که انتظار می رود تزریق واکسن 
از افزایش آن ها جلوگیری کند و اینکه آیا در برابر 
انواع فعلی بی خطر و موثر است، در نظر بگیرد.

نظر  به  »بنابراین،  می نویسند:  دانشمندان 
نمی رسد شواهد فعلی نیاز به افزایش جمعیت 
عمومی را نشان دهد که در آن اثربخشی در 
برابر بیماری های شدید همچنان باالست. برخی 
از کشور ها از جمله آمریکا کمپین های تزریق 

دوز تقویت کننده را آغاز کرده اند.«
آن ها اذعان کردند که برخی از افراد، مانند افرادی 
که دارای نقص ایمنی هستند، می توانند از دوز 
اضافی استفاده کنند، همچنین تاکید کردند در 

واکسیناسیون  برابر  در  ایمنی  کاهش  صورت 
که  گونه ای  به  جدید  انواع  توسعه  یا  اولیه 
محافظت  ویروس  برابر  در  دیگر  واکسن ها 
استفاده  به  نیاز  آینده  در  است  ممکن  نکنند، 
تقویت  باشد.  کننده ها  تقویت  از  گسترده تر 
کننده ها اگر خیلی زود یا مکرر معرفی شوند 

باشند. نیز می توانند خطرناک 
در  واکسن  فعلی  منابع  می گویند  دانشمندان 
صورت استفاده در جمعیت های واکسینه نشده 
قبلی می تواند جان افراد بیشتری را نجات دهد.

هنوز تزریق دوز بوستر ضرورتی ندارد
جمله  از  بین المللی  متخصصان  از  گروهی 
و  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  کارشناسان 
سازمان جهانی بهداشت )WHO( نیز بر اساس 
بررسی های خود اظهار داشتند که تزریق دوز 
تقویتی واکسن کروناویروس برای عموم افراد 

ضروری نیست.
این کارشناسان تاکید کردند که الزم است شواهد 
بیشتری ارائه شود تا بتوان در مورد لزوم تزریق 
دوز تقویتی این واکسن به طور گسترده قضاوت 
کرد. هرچند این دیدگاه با برنامه های دولت ایاالت 
متحده آمریکا مبنی بر آغاز تزریق دوز تقویتی 
واکسن از هفته آینده به بسیاری از مردم این 
کشور که به طور کامل در برابر بیماری واکسینه 

شده اند، مغایرت دارد.
با افزایش موارد ابتال به بیماری کووید-1۹ ناشی 
از سویه دلتا، رئیس جمهوری آمریکا نیز ابراز 
نگرانی کرده که ممکن است مصونیت در برابر 
بیماری در افرادی که پیش از این واکسینه شده اند، 
کاهش پیدا کند و تزریق دوز تقویتی راهی برای 

بهبود ایمنی در برابر این بیماری است.
با این حال کارشناسان سازمان جهانی بهداشت 
استدالل کرده اند که هنوز برای تزریق دوز اول 
در سراسر جهان به واکسن نیاز داریم. آنطور 
که ایسنا به نقل از رویترز گزارش داده است، 
محققان تاکید کردند که هرگونه تصمیم گیری در 
مورد ضرورت تزریق دوز تقویتی یا زمان بندی 
تزریق دوز سوم باید بر اساس تجزیه و تحلیل 
هر  یا  اپیدمیولوژیک  یا  بالینی  داده های  دقیق 

دو مورد باشد که نشان دهنده کاهش مداوم 
و معنی دار ابتال به نوع شدید بیماری باشد. 
حال  در  محققان،  و  کارشناسان  این  گفته  به 
ضرورت  کننده  تایید  موجود  شواهد  حاضر 
تزریق دوز تقویتی )یادآور( واکسن های کرونا 

به عموم مردم نیست.

تزریق دوز سوم واکسن فقط در 
صورت وجود سه شرط

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
فایل آموزشی درباره دوز بوستر منتشر کرده که 
مسعود یونسیان، استاد دانشگاه و اپیدمیولوژیست 
نیز در فرآیند تولید محتوای آن نظارت علمی 

داشته است. 
در این فایل آموزشی، »دکتر کاترین اوبرایان«، 
مدیر بخش واکسیناسیون و ایمن سازی سازمان 
جهانی بهداشت به پرسش ها درباره تزریق دوز 

سوم واکسن کرونا پاسخ داده است. 
او در این فایل ویدئویی توضیح داد: »سه دلیل 
وجود دارد که افراد به دوز سوم واکسن کرونا 
نیاز داشته باشند. گروه اول، افرادی هستند که 
نداده  پاسخ کافی  به دو دوز واکسن،  بدنشان 
است و نیاز به تزریق دوز سوم واکسن دارند. 
از جمله  ایمنی جدی  نقص  دارای  افراد  مثال 
این افراد هستند. یعنی در شرایطی که تزریق 
دو دوز واکسن کرونا برای افراد سالم، ایمنی 
ایجاد می کند، اما امکان دارد این اتفاق در مورد 

این افراد صادق نباشد.«
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آیا تزریق دوز یادآور برای همه ضرورت دارد؟
سازمان جهانی بهداشت تاکید دارد که تزریق عمومی دوز بوستر در شرایط فعلی ضرورت ندارد

ضرورت تزریق دوز بوستر یا همان 
دوز تقویتی واکسن کرونا، بحث داغ 
این روزهای محافل علمی و پزشکی 

است. هم اکنون بیش از 12 میلیون 
نفر در سراسر کشور، دو دوز واکسن 

را تزریق کرده اند. کادر درمان از 
جمله افرادی هستند که اغلب آنها 

دو دوز واکسن را تزریق کرده اند. با 
توجه به وضعیت شغلی کادر درمان 

و خطر باالی ابتال به کرونا، اغلب 
کارشناسان سالمت تاکید دارند که 
باید تزریق دوز سوم واکسن کرونا 

به کادر درمان هرچه سریع تر اجرایی 
شود. حال سوال اینجاست که آیا 

تزریق دوز بوستر برای همه افرادی 
که دو دوز واکسن را تزریق کرده اند، 

ضرورت دارد یا خیر؟ 
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