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حتی افرادی که در گذشته به کرونا مبتال شدهاند،
نسبت به ابتال به این نوع جهش یافته هندی مصون
نیستند .درواقع پادتن تولید شده در بدن افرادی
که قبال به کرونا مبتال شدهاند ،توان تشخیص و
مقابله با کرونای هندی را ندارد».
او خاطرنشان میکند« :گفته میشود که نوع جهش
یافته هندی ،توان باالیی برای فرار از سیستم ایمنی
بدن دارد .پادتنهای تولید شده کرونا در بدن
افرادی که قبال مبتال شدهاند ،بیاثر میشود و فرد
در برابر کرونای هندی ،آسیبپذیر خواهد بود .با
این وجود ،بر اساس برخی تحقیقات علمی که
تاکنونمنتشرشدهاست،خطرکرونایهندیبیشتر
از کرونای انگلیسی گزارش نشده است .به همین
دلیل ،میتوان سناریویی شبیه موج شیوع کرونای
انگلیسی را تصور کرد».
شریعتی با اشاره به خطرات موج تازه کرونا ،هشدار
میدهد« :حتی اگر کرونای جهش یافته هندی،
وضعیتی شبیه موج چهارم کرونا در ایران ایجاد
کند ،در آن صورت نظام سالمت با بحران جدی
مواجه خواهد شد .اگر پس از پشت سر گذاشتن
پیک چهارم کرونا ،دوباره وارد موج تازهای از
بیماریشویم،درآنصورتارائهدهندگانخدمات
بهداشتی ،دارویی ،درمانی و تشخیصی با فرسایش
کاری سنگینی مواجه خواهند شد .هر موج کرونا
حدود دو ماه طول میکشد .اگر قرار باشد دوباره
کشور وارد یک موج دو ماهه فرسایشی شود ،در
آن صورت بخش قابل توجهی از توان کادر ارائه

شریعتی :بحث امروز این نیست
که آیا خطر کرونای هندی ،کمتر
یا بیشتر از انواع جهش یافته
دیگر است یا خیر ،بلکه بحث
اصلی این است که اگر کرونای
جهش یافته هندی بتواند موج
تازهای از بیماری را در کشور
به راه بیندازد ،در آن صورت
باید نگران فروپاشی بسیاری
از ساختارهای ارائه خدمات به
بیماران باشیم .ما باید از وقوع
این موج تازه جلوگیری کنیم

خدمت ،افت خواهد کرد .در آن شرایط هم نیروی
انسانی فعال در نظام سالمت آسیب میبیند و هم
سطح کیفی ارائه خدمت به بیماران مبتال به کرونا،
کاهش شدیدی پیدا خواهد کرد».
او تصریح میکند« :بحث امروز این نیست که آیا
خطر کرونای هندی ،کمتر یا بیشتر از انواع جهش
یافته دیگر است یا خیر ،بلکه بحث اصلی این است
کهاگرکرونایجهشیافتههندیبتواندموجتازهای
از بیماری را در کشور به راه بیندازد ،در آن صورت
باید نگران فروپاشی بسیاری از ساختارهای ارائه
خدمات به بیماران باشیم .ما باید از وقوع این موج
تازهجلوگیریکنیم.دراینراستابایدضمنافزایش
رعایت پروتکلهای بهداشتی و تشدید نظارتها،

مردانی :کرونای هندی ،جهش
جدیدی است که حداقل دو
موتاسیون کروموزومی واضح درآن
دارد .این ویروس در حال گردش
است و مشخصات یک ویروس
کامال جدید را دارد .متاسفانه
قدرت سرایت پذیری باالتری
دارد .هر چه راه انتقالپذیری
ویروس کرونا در جامعه افزایش
پیدا کند ،میتواند زمینه را برای
ایجاد موارد جدید بیماری فراهم
کرده و جهشهای کروموزومی
اجتناب ناپذیر زیادی ظاهر کند
در مسیری حرکت کنیم که فرآیند واکسیناسیون
سراسری با سرعت بیشتری انجام شود تا درگیر
موج تازهای از بیماری کرونا نشویم».
ازسویدیگر،مسعودمردانی،عضوستادملیمبارزه
با کرونا و متخصص بیماریهای عفونی هم درباره
ویروس جهش یافته هندی اظهار کرد« :هر چه
راه انتقالپذیری ویروس کرونا در جامعه افزایش
پیدا کند و بتواند از فردی به فرد دیگر به سهولت
منتقل شود ،میتواند زمینه را برای ایجاد موارد
جدیدبیماریفراهمکردهوجهشهایکروموزومی
اجتناب ناپذیر زیادی ظاهر کند .کرونای هندی،
ویروس جدیدی است که حداقل دو موتاسیون
کروموزومی واضح درآن دارد .این ویروس در حال

جامعه پزشکی نگران است که
در صورت وقوع موج تازه کرونا،
همین اندک توان باقیمانده کادر
درمان هم به اضمحالل ببرد و به
فرسودگی بیشتر کادر درمان منجر
شود .کارشناسان جامعه پزشکی
بر این نکته اتفاق نظر دارند که
باید برای مهار کرونای جهش یافته
هندی و پیشگیری از موجهای تازه
بیماری،فرآیندواکسیناسیون
سراسری تسریع شود
گردشاستومشخصاتیکویروسکامالجدید
رادارد.متاسفانهقدرتسرایتپذیریباالتریدارد.
اطالعات ما فقط در مورد بیمارانی است که در هند
زندگی میکنند و مبتال شدهاند .هنوز گسترهای از
این ویروس در کل جهان به آن شکلی که باید
قابل تشخیص باشد ،ظاهر نشده است».
همچنینعلیرضارئیسی،سخنگویستادملیمقابله
با کرونا هم با اشاره به خطر شیوع کرونای هندی،
تاکید کرد« :بیش از یکسال از شیوع ویروس
کووید  19گذشته است .چرخش ویروس در انواع
قومیتها ،ژنتیکها و نژادهای مختلف میتواند
سبب ایجاد جهشهای عجیب و غریب شود.
ویروس جهش یافته هندی به نظر میرسد ترکیبی
از جهش یافته ویروس انگلیسی و برزیلی باشد
و به مراتب قدرت کشندگی بسیار باالیی دارد».
او هشدار داد« :بهار فصل جهش ویروسهاست.
ممکن است در آینده ویروس جهشیافته کرونای
ایرانی هم داشته باشیم .بنابراین ممکن است در هر
کشوری ویروس کرونا ،جهش پیدا کند و اگر این
جهشویروسرویشاخکهاباشدقطعاخطرناک
است .ویروس کرونا را به انگلیسی ،آفریقایی و
هندی نامگذاری میکنیم ،اما باید بدانیم اینها
همان ویروس ووهان است که روی آن جهش
صورت گرفته است».
ضروت تسریع واکسیناسیون برای مهار
کرونای هندی
فعاالنجامعهپزشکیتاکیددارندکهاگرمیخواهیم
سالمت مردم حفظ شود و به موج تازهای از
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کرونا گرفتار نشویم ،باید واکسیناسیون سراسری
تسریع شود .به گفته صاحبنظران نظام سالمت،
اگر واکسیناسیون عمومی با تاخیر انجام شود ،در
آن صورت توان نظام سالمت برای مهار موجهای
جدید کرونا بسیار کاهش خواهد یافت.
اگرچه واکسیناسیون سراسری کرونا با تاخیر
انجام شد و این فرآیند نیز همچنان کند پیش
میرود ،اما با این وجود هماکنون حدود یک
میلیون و  100هزار دوز واکسن کرونا در کشور
تزریق شده است .وزارت بهداشت میگوید تا
پایان امسال ،همه ایرانیان را در برابر کووید ،19
واکسینه خواهد کرد .در گام اول شاهد بودیم که
واکسیناسیونکادردرمان،افرادمبتالبهبیماریهای
مزمن ،سالمندان باالی  80سال و برخی فعاالن
مشاغل پرخطر مثل پاکبانان ،آغاز شد .بسیاری
از این گروههای اجتماعی در برابر کرونا واکسینه
شدهاند و فرآیند لکهگیری برای پوشش کامل
واکسیناسیون این گروههای در معرض خطر ،آغاز
شده است .کارشناسان میگویند برای جلوگیری
از شیوع موج تازه کرونا باید فرآیند واکسیناسیون
سراسری ،تسریع شود.
موج چهارم کرونا در ایران ،کماکان ادامه دارد و
این بیماری چموش با قدرتی بیشتر دوباره مهمان
ناخوانده مردم شده است .افزایش آمار مبتالیان به
کرونا،موجبافزیشفشارکاریوفرسایششغلی
کادر درمان شده است .برای کادر درمان ،شکسته
شدن آمار مبتالیان به کرونا به معنی شیفتهای
طوالنی مدت ،تداوم شرایط سخت خدمت و
افزایش اضطراب کاری است.
در  14ماه اخیر ،کادر درمان در خط مقدم نبرد با
این بیماری غیرقابل پیشبینی حضور داشته است.
جانفشانیپزشکان،پرستاران،داروسازان،محققان،
بهیاران ،فعاالن حوزه آزمایشگاه ،تصویربرداری
پزشکی و سایر کادر بهداشت و درمان موجب
شد که چندین موج این بیماری کنترل شود .کنترل
امواج متعدد این بیماری با فرسودگی بیش از حد
کادر درمان همراه بوده است .کادر درمان برای
مهار کرونا ،خستگی و فرسایش شغلی را به جان
خریده است .در این بین ،شماری از اعضای جامعه
پزشکی نیز در حین خدمت به بیماران مبتال به
کرونا ،جانشان را از دست دادند.
برخی از فعاالن حوزه سالمت بر این باورند که
این روزها کادر درمان مثل سربازی بیسالح شده
است که بدون لحظهای استراحت و درنگ ،مدام
در میدان نبرد حاضر میشود .همین اتفاق باعث
تحلیل رفتن توان کادر درمان شده و آنها را به
سمت فرسایش بیش از حد شغلی کشانده است.
حال در صورت وقوع موج تازهای از کرونا ،جامعه
پزشکی نگران است که این موج تازه بیماری،
همین اندک توان باقیمانده کادر درمان را هم به
اضمحالل ببرد و به فرسودگی بیشتر کادر درمان
منجر شود .برگ برنده ایران در مواجهه با بیماری
کرونا ،کادر درمان فداکار و مجربی است که از
جان و دل برای درمان بیماران مایه گذاشتند.
حال در صورت موج جدید بیماری کرونا ،این
پرسش جدی مطرح میشود که نظام سالمت تا
کجا میتواند روی این برگ برنده حساب باز
کند؟ مجموع این شرایط موجب شده است که
کارشناسان جامعه پزشکی بر این نکته اتفاق نظر
داشته باشند که باید برای مهار کرونای جهش یافته
هندی و پیشگیری از موجهای تازه بیماری ،فرآیند
واکسیناسیون سراسری تسریع شود.

