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وی یادآور شد: »دلیل دوم این است که زمان 
زیادی از تزریق دو دوز واکسن گذشته باشد، 
طوری که شواهدی داشته باشیم مبنی بر اینکه 
کم  حال  در  کرونا  واکسن  دوز  دو  اثربخشی 
فعلی  شواهد  اما  است،  رفتن  بین  از  یا  شدن 
نشان می دهد که هم اکنون چنین وضعیتی نداریم. 
یعنی واکسن ها به خوبی توانسته اند افراد را از 
بستری های شدید و مرگ بر اثر کرونا نجات 
واکسن  سوم  دوز  تزریق  دلیل  سومین  دهند. 
کرونا می تواند به این دلیل باشد که انواع واکسن 
کرونا در برابر سویه های مختلف این بیماری، 
عملکرد ناکافی داشته باشند و نتوانند آن ایمنی 
الزم را ایجاد کنند که هم اکنون چنین وضعیتی 

هم وجود ندارد.«
 این مقام مسئول در سازمان جهانی بهداشت، 
خاطرنشان کرد: »بنابراین تزریق دوز سوم واکسن 
کرونا به همه افراد، ضرورتی ندارد و ما استدالل 
و شواهد قوی برای این موضوع نداریم. نکته 
به  توصیه  از  قبل  ما  که  است  این  دیگر  مهم 
مدنظر  را  ایمنی  بحث  باید  سوم  دوز  تزریق 
داشته باشیم و پایگاه داده های ایمنی را بررسی 
کنیم، اما هنوز اطالعات و شواهد کافی در این 

خصوص در اختیار نداریم.«
مدیر بخش واکسیناسیون و ایمن سازی سازمان 
جهانی بهداشت اظهار کرد: »باید در نظر داشت 
که ما در زمینه تزریق واکسن، شاهد یک نابرابری 
هستیم. در کشورهای کم درآمد فقط یک تا پنج 
درصد مردم، واکسن دریافت کرده اند. بنابراین 

هم اکنون باید تمرکز روی واکسیناسیون افرادی 
باشد که هیچ نوع واکسنی را دریافت نکرده اند. 
این کار، انتقال ویروس کرونا را کاهش می دهد 
و احتمال بروز سویه های جدید نیز با کاهش 
روبرو خواهد شد. درواقع تا وقتی همه افراد 
به واکسیناسیون دسترسی نداشته باشند، جوامع 
مختف کامال ایمن نیستند. از سوی دیگر نیاز 
است تا همچنان پروتکل های بهداشتی را همراه 
با واکسیناسیون در نظر داشته باشیم تا از این 

همه گیری عبور کنیم.«

ضرورت تزریق فوری دوز بوستر به 
کادر درمان

بر اساس سند ملی واکسیناسیون، کادر درمان در 
اولویت تزریق واکسن کرونا قرار داشت و هم اکنون 
اغلب فعاالن جامعه پزشکی در برابر کرونا واکسینه 
شده اند. نکته قابل توجه اینجاست که برای بسیاری از 
اعضای کادر درمان، شش ماه از زمان تزریق واکسن 
گذشته است. به همین دلیل برخی از نمایندگان 
جامعه پزشکی تاکید دارند که باید تزریق دوز سوم 

واکسن یا همان دوز یادآوری برای کادر درمان در 
اولویت قرار بگیرد تا بتوانیم نیروهای خط مقدم 

نبرد با کرونا را حفظ کنیم. 
بسیاری از کارشناسان سالمت نیز تاکید دارند که 
برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای کادر 
درمان باید برخی اولویت ها رعایت شود. کادر 
درمان در بخش مراقبت های ویژه، کادر درمان فعال 
در سایر بخش های درمان کرونا، سپس کادر درمان 
بیمارستانی در بخش های پرخطر مثل متخصصان 
بخش های عفونی، داخلی، ریه، کودکان، عمومی و 
دندانپزشکان به ترتیب در اولویت واکسیناسیون 
هستند. پس از آنها نیز کادر درمان فعال در مطب ها 
که در بخش های پرخطر فعال هستند، باید در اولویت 

باالتری برای تزریق واکسن کرونا قرار بگیرند.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار هم با 
تاکید بر ضرورت تزریق دوز سوم واکسن برای 
و  درمان  کادر  »هم اکنون  کرد:  تاکید  پرستاران، 
ابتال قرار  بیشتر در معرض خطر  پرستاران که 
دارند، حتما باید دوز سوم واکسن یادآور یا بوستر 
را دریافت کنند. نوع واکسن نیز با توجه به اینکه 
واکسن قبلی برای فرد تاثیربخش بوده یا خیر 
می تواند تغییر کند؛ چراکه بسیاری از آمارهای 
فوت، مربوط به کسانی است که فقط دوز اول 

واکسن را دریافت کرده اند.«
می تواند  واکسن،  دوز سوم  »تزریق  او،  به گفته 
نیروهای کادر درمان را در برابر ویروس محافظت 

کند؛ کادر درمانی که به شدت از نظر جسمی و 
روحی در ماه های اخیر ضعیف شده اند. هم اکنون 
خطر دیگری که پرستاران را تهدید می کند مشکالت 
مربوط به تنیدگی های روحی و روانی ازجمله 
افسردگی، استرس و اضطراب باال به دلیل حجم زیاد 
کار است. ضمن اینکه مرگ ومیر زیاد در بیمارستان 
هم روحیه پرستاران را تضعیف کرده و این مسئله 

روی سیستم ایمنی آنها تاثیر گذاشته است.«
همچنین محمد حسین پور، رئیس خانه پرستار 
گیالن و کارشناس فوریت های پزشکی هم بر 
ضرورت تزریق دوز سوم یا یادآور برای پرستاران 
به  توجه  »با  گفت:  همشهری  به  و  کرد  تاکید 
اینکه شش تا ۱۰ماه از واکسیناسیون کادر درمان 
می گذرد و با در نظر گرفتن اینکه محیط کارشان 
آسیب زاست، برای ایمنی بیشتر الزم است تا هر 
چه زودتر نسبت به تزریق دوز تقویتی یا یادآور 

واکسن به این افراد اقدام شود.«
 به گفته او، »تزریق دوز بوستر به کادر درمان به ویژه 
پرستاران که بیشترین درگیری را با این ویروس 
دارند، عالوه بر جنبه ایجاد ایمنی در بدنشان، روی 
آرامش روانی شان هم تاثیر می گذارد. وقتی پرستاران 
هستند،  کرونا  به  همکاران شان  ابتالی  شاهد 
طبیعی است که برای خودشان و خانواده هایشان 

نگرانی های مضاعفی ایجاد می شود.«
حسین پور عنوان کرد: »در گیالن واکسن غالبی 
و  سینوفارم  شد،  تزریق  درمان  کادر  برای  که 
اسپوتنیک وی بود. در مقطعی هم آسترازنیکا اضافه 
شد. ما شاهد تفاوت محسوسی میان اثربخشی 
واکسن ها نبودیم. یعنی مثال شخصی که سینوفارم 
تزریق کرده با شخصی که آسترازنیکا زده، تفاوتی 

در میزان ابتالیشان نداشتند.«
او ادامه داد: »با اینکه پرستاران واکسینه شده اند، 
اما با شیوع دلتا میزان ابتال در آنها هم باال رفته 
است. به نظر می رسد اثربخشی واکسن ها در مقابل 
دلتا، بسیار پایین است که دوباره بیشتر آنها را 

گرفتار کرده است.«
براساس اعالم رئیس خانه پرستار گیالن، »در اسفند 
سال  ۹۸و ماه های اول سال ۹۹، ۲۸تا ۳۰پرستار 
در استان گیالن به دلیل ابتال به کرونا جانشان را 
از دست دادند. حاال هم اگر سرعت واکسیناسیون 
برای جمعیت عمومی جامعه تغییری نکند، با توجه 
به شیوع باالی دلتا، پرستاران هم بیشتر در معرض 
خطر ابتال و در نتیجه مرگ قرار می گیرند. روند 
ابتالی پرستاران به کرونا، افزایش پیدا کرده است؛ 
هر چند که میزان ابتال خفیف است. با این حال 

موارد مرگ هم دیده می شود.«
وی خاطرنشان کرد: »البته در میان کادر درمان 
افرادی هم هستند که به خواسته خود، با تاخیر، 
واکسن دریافت کردند و بعد از ابتال، جانشان 
را از دست دادند. یکی از این افراد، کارشناس 
واکسن  به تازگی  که  بود  مشهد  در  هوشبری 
از  بعد  اما  بود،  کرده  تزریق  را  اسپوتنیک وی 
چند روز جانش را از دست داد. غیر از او شاهد 
موارد فوت دیگری هم در میان کادر درمان بودیم 
که در دو هفته اخیر، تعدادشان کمی بیشتر شده 
است. در روزهای اخیر نیز چهار نفر از نیروهای 
درمان که کارشناس بیهوشی بودند، پس از ابتال 
البته مشخص شد  جانشان را از دست دادند. 
که آنها واکسن دریافت نکرده بودند. یکی از 
پرستاران هم به دلیل بارداری واکسینه نشده بود 
که بعد از زایمان به دلیل ابتال به کرونا، جانش 

را از دست داد.«

دکتر کاترین اوبرایان: سه دلیل 
وجود دارد که افراد به دوز سوم 

واکسن کرونا نیاز داشته باشند. گروه 
اول، افرادی هستند که بدنشان به دو 
دوز واکسن، پاسخ کافی نداده است و 
نیاز به تزریق دوز سوم واکسن دارند. 
دلیل دوم این است که زمان زیادی از 

تزریق دو دوز واکسن گذشته باشد، 
طوری که شواهدی داشته باشیم مبنی 

بر اینکه اثربخشی دو دوز واکسن 
کرونا در حال کم شدن یا از بین رفتن 
است، اما شواهد فعلی نشان می دهد 
که هم اکنون چنین وضعیتی نداریم. 

سومین دلیل تزریق دوز سوم واکسن 
کرونا می تواند به این دلیل باشد که 

انواع واکسن کرونا در برابر سویه های 
مختلف این بیماری، عملکرد ناکافی 
داشته باشند و نتوانند آن ایمنی 

الزم را ایجاد کنند که هم اکنون چنین 
وضعیتی هم وجود ندارد
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برخی از مقامات ارشد سازمان 
جهانی بهداشت نیز تاکید کردند هنوز 

گونه های کرونا آنقدر تهدید کننده 
نیست که نیازی به تزریق دوز تقویت 

کننده باشد. دانشمندان برجسته 
از جمله دو مقام ارشد سازمان غذا 
و داروی آمریکا و چند تن از مقامات 
سازمان جهانی بهداشت در مقاله ای 

که در یک نشریه منتشر شد، گفتند 
تزریق واکسن کووید۱۹ اضافی برای 

عموم مردم ضروری نیست 

بر اساس سند ملی واکسیناسیون، 
کادر درمان در اولویت تزریق واکسن 

کرونا قرار داشت و هم اکنون اغلب 
فعاالن جامعه پزشکی در برابر کرونا 
واکسینه شده اند. نکته قابل توجه 

اینجاست که برای بسیاری از اعضای 
کادر درمان، شش ماه از زمان تزریق 
واکسن گذشته است. به همین دلیل 

برخی از نمایندگان جامعه پزشکی 
تاکید دارند که باید تزریق دوز سوم 

واکسن یا همان دوز یادآوری برای 
کادر درمان در اولویت قرار بگیرد 

تا بتوانیم نیروهای خط مقدم نبرد با 
کرونا را حفظ کنیم


