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  سخنگوی ستاد ملی کرونا با رد توقف روند واکسیناسیون
  ادامه تلقیح به گروه های سنی بعدی را به ورود اولین 

  محموله های واکسن موکول کرد 

همزمانباطرحکمبودواکسنکرونادررسانهها
احتمالتزریقواکسنکووایرانبرکت

بهجایدوزدومواکسنسینوفارمقوتگرفت

کنـد شـدن 
روند واکسینا سیون؟!

کنـد شـدن 
روند واکسینا سیون؟!

کنـد شـدن 
روند واکسینا سیون؟!

کنـد شـدن 
روند واکسینا سیون؟!
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مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:

حالتآهنرباییدرفردواکسینه
شده،جوکخندهداری
ازسویضدواکسنهااست

احتمال بروز پیک پنجم کووید۱۹ در کشور

واکسیناسیونبهمعنای
عدمابتـالبهکرونانیست
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واکسنکرونایایرانی:
انتخابیااضطرار؟!
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:  خبـر

تزریق واکسن کرونا متوقف نشده است
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »تزریق 
واکسن کرونا در کشور متوقف نشده و تا رسیدن 
سنی  گروه های  شدن  واکسینه  جدید،  محموله 

پرخطر ادامه می یابد.«
به گزارش سپید، علیرضا رییسی در گفت وگو با ایرنا 
افزود: »واکسیناسیون گروه سنی را شروع کردیم و ۸0 
سال به باال را انجام دادیم، 7۵ تا ۸0 ساله ها هم انجام 
شد. همچنین تعداد زیادی از جانبازان و معلوالن و 
سالمندان مستقر در خانه سالمندان را واکسینه کرده ایم.«
وی ادامه داد: »اوایل هفته گذشته قرار بود یک محموله 
واکسن شامل سه میلیون دوز از یکی از کشورها به 
دست ما برسد و روند واکسیناسون به خوبی پیش 
می رفت اما چون آن محموله با تاخیر مواجه خواهد 
شد، برنامه ما این است که فعال برای افراد 70 سال به 
باال هم دوز اول و هم دوز دوم واکسن انجام شود.«
رییسی تاکید کرد: »فعاًل نوبت واکسیناسیون گروه 
بعدی را به بعد از رسیدن واکسن موکول می کنیم، اما 
اینکه روند واکسیناسیون متوقف شده حرف درستی 
نیست و تزریق برای گروه های سنی جدید به پس 

از رسیدن واکسن های جدید موکول شده است.«
وی اعالم کرد: »خبر خوب ما اینکه روز های آینده 

جلسه کمیته اخالق در پژوهش و کمیته های بالینی 
برگزار خواهد شد. آخرین خبری که دارم این است 
که فاز اول و دوم واکسن ایرانی از جمله برکت روند 
پیشرفت خوبی دارد و اگر بتونیم دوشنبه مجوز مصرف 
اضطراری بگیریم، به این معنی است که می توانیم از 

واکسن تولید داخل استفاده کنیم.«
رییسی گفت: »ظرف این هفته از واکسن تولید داخل 
حدود یک میلیون دوز به دست ما خواهد رسید و بعد 

از آن هم واکسیناسیون شروع خواهد شد.«
وی تصریح کرد: »در تیر ماه حداقل سه تا پنج میلیون 
واکسن داخلی و در مرداد ماه باالی 10 میلیون دوز 
واکسن دست ما خواهد رسید، بنابراین جای نگرانی 
نیست. روند واکسیناسیون متوقف نشده و تا اطمینان 
همین  فعال  بعدی  محموله های  رسیدن  از  یافتن 

گروه های سنی در خطر را واکسینه خواهیم کرد.«
بر اساس اعالم ستاد مقابله با کرونا تا پایان خرداد 

گروه های سنی ۶0 سال به باال تحت تزریق واکسن 
قرار می گیرند، گروه های خاص شامل مبتالیان به 
بیماری سرطان فعال )افراد تحت شیمی درمانی و 
رادیوتراپی(، بیماران دیالیزی، بیماران پیوند عضو و 
کلیه، کبد، قلب و عروق، مبتالیان به بیماری هموفیلی، 
تاالسمی، بیماران ام اس کنترل نشده جزو بیمارانی 
هستند که بانک اطالعاتی آنها موجود و بر اساس فاز 

سوم تحت واکسیناسیون قرار می گیرند.
فاز دوم واکسیناسیون تزریق سالمندان و بیماران خاص 
را شامل می شود و در فاز سوم مشاغل پر خطر 
مانند خلبانان، رانندگان، خبرنگاران، نیروی انتظامی، 
پادگان ها، زندان ها، مراکز تجمع و ... جزو فاز سه 

تحت تزریق واکسن قرار می گیرند.
فاز چهار هم واکسیناسیون عمومی را شامل می شود. 
باور بر این است که اگر بتوان افراد باالی ۶0 سال را 
واکسن زد و در اقدام بعدی سن افراد تحت تزریق 
واکسن را ۵ سال کاهش داد، جمعیت قابل توجهی 

از بیماری مصون می مانند.
با تزریق واکسن به افراد باالی ۵0 سال، حدود ۸۵ 
درصد افراد دارای بیماری زمینه ای همچون فشار خون 

و دیابت تحت پوشش قرار می گیرند.

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری گفت: »ایمنی اکتسابی به 
اندازه واکسیناسیون در مواجهه با ویروس کرونا موثر نخواهد بود.«
به گزارش سپید، عاصفه عباس زاده در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»فرضیات متعددی در رابطه با پایان حیات کرونا پس از واکسیناسیون 
سراسری و ایمنی جمعی مطرح می شود، اما این مساله به طور قطع 

قابل پیش بینی نخواهد بود.«
وی ادامه داد: »برخی فرضیات سال ۲0۲۲ را پایان واقعی حیات کرونا 
عنوان می کنند، اما عمدتا برای پایان حیات بیماری های ویروسی 

باید درصد قابل توجهی از جهان واکسینه شوند.«
عباس زاده توضیح داد: »در واقع به منظور کاهش شیوع بیماری و 

تاثیر دائمی واکسن باید موتاسیون )جهش( ویروس متوقف شود. 
اغلب عوامل ویروسی از خانواده کرونا ویروس ها، ساالنه حداقل 
یک بار جهش بزرگ داشته و بنابراین می توانند تاثیر واکسن را هم 

کاهش داده و نیاز واکسیناسیون ساالنه شود.«
وی تصریح کرد: »احتمال می رود که در برخی مناطق دنیا این 
ویروس از بین برود، اما با توجه به نقل و انتقاالت عصر جدید، 
حجم سفرها و ارتباطات کنونی باید گفت، در هیچ یک از مناطق 

دنیا حضور این ویروس صفر باقی نخواهد ماند.«
وی تاکید کرد: »در حقیقت واکسیناسیون سراسری و ایمنی جمعی 
پاندمی )همه گیری( کرونا را کنترل می کند، اما این ویروس به مانند 

تمامی جانوران کره زمین تمایل به ماندگاری داشته و قانون بقا نیز 
ایجاب می کند که به طور صددرصد از بین نرود.«

عباس زاده ادامه داد: »در حقیقت با واکسیناسیون سراسری جهش ها 
به سمتی حرکت می کند که سویه ای از ویروس با قدرت بیماری زایی 

کمتر و تکثیر بیشتر در کره زمین تداوم حیات می دهد.«
وی توضیح داد: »این بیماری نیز همچون ویروس اصلی انتقال 
می یابد، اما قدرت کشندگی قبل را از دست داده واحتماال عالئمی 
شبیه به آنفلوآنزا و سرماخوردگی را خواهد داشت. بنابراین پس از 
واکسیناسیون نیز رعایت پروتکل های بهداشتی نه به شدت امروز، 

اما باید ادامه داشته باشد.«

متخصص بیماری های عفونی وگرمسیری: 

ایمنی اکتسابی در مقابل کرونا به اندازه واکسیناسیون مؤثر نیست

بر اساس اعالم وزارت بهداشت از روز یک شنبه تا دوشنبه 1۲۲ بیمار 
مبتال به کرونا جان خود را از دست دادند و با این احتساب، مجموع 

جانباختگان این بیماری از ۸1 هزارنفر فراتر رفت.
به گزارش سپید و بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، تاکنون 4 میلیون و ۲0۳ هزار و 7۸4 نفر دوز اول 
واکسن کرونا و ۶19 هزار و 79۵ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند 
و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 4 میلیون و ۸۲۳ هزار 
و ۵79 دوز رسید. از یک شنبه تا دوشنبه )1۶ خرداد 1400( و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و ۶1۲ بیمار جدید مبتال به 
کووید19 در کشور شناسایی شد که 10۲7 نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید19 در کشور به ۲ میلیون و 9۶۶ هزار 
و ۳۶۳ نفر رسید.

طبق اعالم وزارت بهداشت، متاسفانه  1۲۲ بیمار کووید19 جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 

۸1 هزار و ۶۳ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون ۲ میلیون ۵۵۲ هزار و 401 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
۳7۶9 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های مراقبت های 

ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تشخیص  آزمایش   7۲۳ و  هزار   ۶۸۸ و  میلیون   ۲0 کنون  تا 

کووید19 در کشور انجام شده است.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر 1۶ شهر کشور در وضعیت 
نارنجی، ۲۳1 شهر در وضعیت  قرمز، ۲01 شهر در وضعیت 

زرد قرار دارند.

۱۲۲ فوتی جدید کرونا
مجموع جانباختگان از ۸۱۰۰۰ تن گذشت
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یادداشت وارده

واکسن کرونای ایرانی: انتخاب یا اضطرار؟!

 پیمان سالمتی
متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی 

و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

طبق پیش بینی اکونومیست، 37 کشور دنیا تا 
پایان سال میالدی به پوشش گسترده واکسیناسیون 
این  اساس  بر  کرد.  پیدا خواهند  کرونا دست 
تا  وضعیتی  چنین  به  ایران  دستیابی  گزارش، 
انتهای 2022 امکان پذیر نخواهد بود. در حالیکه 
تاکنون، حدود شش درصد مردم دنیا به طور 
ما  کشور  در  عدد  این  شده اند  واکسینه  کامل 
نظر  این  از  و  بوده  درصد  دهم  شش  حدود 
در وضعیت بدی در جدول مقایسه ای با سایر 

کشورها قرار داریم.
تاکنون  داخل  تولید  واکسن های  خوشبختانه 
مراحل ارزیابی را با موفقیت پشت سر گذاشته 
و اظهار نظر نهایی در خصوص میزان موفقیت 
آنها تا انتهای تابستان مشخص خواهد شد. در 
همین ایام وزیر بهداشت ادعا کرد که سالم ترین 
و بی ضررترین واکسن بومی کرونا را در اختیار 
داریم و طی روزهای آتی واکسیناسیون عمومی 

با واکسن های داخلی شروع خواهد شد.
برخالف نظر آقای وزیر معتقدم به علت تعلل 
دولتمردان، فرصت خرید واکسن خارجی از بین 
رفته و در حال حاضر انجام واکسیناسیون گسترده 
با واکسن های داخلی یک اضطرار حکومتی و نه 
بهترین انتخاب بر مبنای معیارهای علمی است.
الزم به ذکر است، هر فراورده دارویی جدید جهت 
بررسی های  نیازمند  اثربخشی،  و  ایمنی  اثبات 
مفصل و زمانبر پژوهشی بوده و تا زمانی که 
این فرایند طی نشود نه از نظر علمی )به علت 
ناکامل بودن( و نه از نظر اخالقی )با توجه به 
احتمال آسیب زایی( مورد تائید نخواهد بود.  
پاندمی کووید شرایطی کامال استثنایی را برای 

به طوری که سازمان  آورد  به وجود  جهانیان 
جهانی بهداشت و کشورهای ذی نفع پذیرفتند 
با در نظر گرفتن برخی معیارهای حداقلی، نسبت 
به صدور مجوز مصرف برای واکسنهای جدید 
با قید اورژانسی اقدام نمایند. سال گذشته پس 
از کشف واکسن، روس ها و چینی ها در یک 
اقدام غیر علمی و غیر اخالقی که واکنش های 
بین المللی زیادی را برانگیخت، شرایط بغرنج 
پاندمی را بهانه کرده و به چند واکسن در دست 
تهیه خود بدون  لحاظ کردن این حداقل ها مجوز 
مصرف دادند. در آن زمان کنایه زیر در میان 
مردم روسیه رواج پیدا کرد: "یا واکسن بزن یا 
کرونا بگیر" و البته این واکسنها با خوش اقبالی 
با مشکلی مواجه نشده و در فاز بعدی مستندات 

آنها ارایه گردید. 
در طرف مقابل، آمریکایی ها به هیچ وجه این 
قضیه را نپذیرفتند و حتی چند روز پیش اعالم 

کردند که با توجه به اشباع بازارشان از میلیاردها 
دوز واکسن، دیگر توجیهی برای صدور مجوز 

اورژانسی نمی بینند.
در روزهای اخیر تأمین واکسن نوبت دوم بعضی 
از هموطنان با مشکل مواجه شده و طبق گزارش 
وزارت بهداشت، کل واکسن وارداتی تاکنون 
کمتر از شش میلیون دوز، افرادی که فقط یک 
و  میلیون  چهار  حدود  داشته اند  تزریق  نوبت 
نیم  حدود  داشته  تزریق  نوبت  دو  که  آنهایی 
میلیون نفرند. با توجه به نیاز به حداقل دو تزریق 
برای هر نفر، با یک حساب سر انگشتی مشخص 
می شود که اگر امروز واکسیناسیون افراد جدید 
را هم متوقف کنیم، امکان تکمیل واکسیناسیون 
نیز  را  افرادی که یک نوبت واکسن گرفته اند 
نداریم. به عبارت دیگر، در شرایطی که تاکنون 
بیش از دو میلیارد دوز در دنیا تزریق شده، ما 

از تامین چند میلیون آن عاجزیم.

کانال  همین  در  این  از  پیش  چرا چنین شد؟ 
تلگرامی در پنج یادداشت با نقل قول از مسئولین 
نشان دادم که چگونه آنها با فرصت سوزی در 

تامین این کاالی حیاتی تعلل ورزیده اند. 
حالیکه  در  چیست؟  سکه  دیگر  روی  اما 
کشورهایی همچون اسرائیل، انگلیس و آمریکا 
مردم  از  توجهی  قابل  درصد  واکسیناسیون  با 
خود، خطر وقوع موج بعدی اپیدمی را به شدت 
کاهش داده اند، طبق نظر کارشناسان از جمله 
وقوع  کرونا،  با  مقابله  ستاد  علمی  کمیته  دبیر 
موج بعدی بیماری در آینده نزدیک در ایران 

کامال محتمل است. 
در چنین شرایطی برخی پیشنهاد می کنند که ما 
هم ریسک کرده، از استانداردها عدول کرده، 
این چند ماه را از دست ندهیم و از واکسن های 
ایرانی نیمه آماده استفاده کنیم. زیرا در غیر این 
صورت، همچنان شاهد طغیان های مکرر بیماری 

و مرگ بیشماری از عزیزانمان خواهیم بود.
عالوه بر همه اینها، ادبیات به کار گرفته شده توسط 
آقای وزیر و استفاده از واژه هایی همچون سالم ترین 
 )Science( و بی ضررترین، دیگر در قاموس علم
جایی ندارد. مضاف بر اینکه، با نزدیک شدن زمان 
انتخابات و امکان بهره برداری جناحی از موضوع 
واکسن، این شائبه ایجاد می شود که سالمت مردم 

قربانی منافع سیاسی شده است.
خصوص  در  نظر  اظهار  آنکه،  کالم  جان 
واکسن های ایرانی شتابزده است. نباید ناتوانی 
حکومت در تامین واکسن را با الگوبرداری از 
نسخه های غیر علمی و غیر اخالقی روسی-چینی 
سرپوش گذاشت. مردم خوب می فهمند و این 
روش آقای وزیر ضد تبلیغی است که می تواند 
بین  از  و  داخلی  واکسن های  با  مردم  قهر  به 

رفتن زحمات دانشمندان ایرانی منجر گردد.
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مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: خبـر

حالت آهنربایی درفرد واکسینه شده
جوک خنده داری ازسوی ضدواکسن ها است

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به محتوای 
منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ایجاد خاصیت آهنربایی 
»ایجاد حالت آهنربایی  اظهار کرد:  در محدوده تزریق واکسن 
در بدن فرد واکسینه شده، جوک خنده داری است که از سوی 

ضد واکسن ها منتشر شده است.«
به گزارش سپید به نقل از انتخاب، مینو محرز با حضور در برنامه 
مثبت سالمت شبکه سالمت با اشاره به محتوای منتشر شده در 
محدوده  در  آهنربایی  خاصیت  ایجاد  بر  مبنی  مجازی  فضای 

تزریق واکسن اظهار کرد: 
»ایجاد حالت آهنربایی در بدن فرد واکسینه شده، جوک خنده 

داری است که از سوی ضد واکسن ها منتشر شده است.«
محرز ادامه داد: »ضد واکسن ها در دوران پاندمی بسیار خطرناک 
از ضد  پیروی  که در صورت  باشند  آگاه  باید  مردم  و  هستند 
واکسن ها خود را به کام مرگ می کشانند، جذب فلزات بر روی 
بدن اصال ربطی به واکسن کووید 19 ندارد، در همه واکسن ها 

مقدار خیلی کمی جیوه وجود دارد.«

او با بیان اینکه کسانی که در صدد هستند تا مردم واکسن تزریق 
نکنند، در فضای مجازی التهاب ایجاد می کنند ادامه داد: »به مردم 

اطمینان خاطر می دهم که اصال نگران نباشند.«
افراد  اینکه بدن  به  با اشاره  بیماری های عفونی  این متخصص 
غیر واکسینه یا افراد عادی حتی ممکن است حالت مغناطیسه 
داشته باشد گفت: »این موضوع ربطی به واکسن و بیماری کرونا 
ندارد، متاسفانه کسانی که ضد واکسن هستند این شایعات را 
مطرح می کنند و سبب ایجاد نگرانی در بین مردم شده اند؛ لذا 
سرگرمی همراه با اضطراب جدید برای مردم از طریق فضای 

مجازی ایجاد شده است.«
او با اشاره به اینکه ممکن است واکسن عوارض گذرا داشته 
باشد گفت: »همه واکسن ها عوارض دارند، اما این عوارض ناچیز 
است، آلودگی ذهنی از طریق فضای مجازی زیاد شده و همه را 
دچار اضطراب کرده  است، این بیماری کشنده و معلول کننده 
تاثیر قرار داده است، واکسن یک اصل در برابر  دنیا را تحت 
پیشگیری است، همیشه ضد واکسن ها در صدد ایجاد اضطراب 
در میان مردم هستند، نباید به گفته های چنین کسانی اعتماد کرد.«
محرز تصریح کرد: »تزریق واکسن برای پیشگیری از کووید19 
یک باید و اصل است، تمام شایعاتی که در خصوص واکسن 
کرونا مطرح شده باید بدانیم که صحت ندارد، زیرا ضد واکسن ها 

به این شایعات دامن می زنند.«
او با بیان اینکه سابقه واکسیناسیون سراسری در ایران در مقابل 
بیماری سرخک، سرخچه و اریون در مدت کوتاه را داریم گفت: 
»وزارت بهداشت توانسته تمام ایران را در مقابل این بیماری ها 
واکسینه کند، خوشبختانه سرخک، سرخچه و اوریون در کشور 
نیستند که  اینگونه  ما ریشه کن شده، ولی کشور های همسایه 

بتوانند این بیماری ها را ریشه کن کنند.«

رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا ضمن تشریح شرایط 
بیماری کرونا در کشور تاکید کرد: »استعداد بروز پیک های بعدی 
بیماری تا افزایش پوشش واکسیناسیون و عدم گسترش پروتکل های 
بهداشتی همچنان هست، بویژه آنکه هنوز نگرانی درباره واریانت های 

جدید بیماری وجود دارد.«
به گزارش سپید، حمید سوری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به کاهش 
پیک چهارم کرونا گفت: »مدیریت ما اپیدمی در پیک چهارم کرونا 
نسبت به کشورهایی که درگیر واریانت بریتانیایی بودند موفق تر 
بوده است. درست است که حتی یک مورد مرگ ناشی از کرونا 
هم برای ما زیاد است اما نسبت به کشورهایی که مرگ بیش از 
1000 نفر در روز را به خاطر واریانت انگلیسی تجربه کردند سهم 
مرگ خیلی پایین تری داشتیم. علت این توفیق در مدیریت اول 
به دلیل افزایش تجربه کادر درمان و دوم به دلیل تاکید بیشتر بر 

رعایت پروتکل های بهداشتی بوده است.«
وی درباره پیش بینی شرایط بیماری در روزهای آتی اظهار کرد: 
»اکنون شرایط اپیدمی تابع چند نکته مهم است. بخشی از آن 
بستگی به سیاست گذاری ها و ساده انگاری در رعایت برخی از آنها 
همچون آزاد گذاشتن سفرها، عدم رعایت پروتکل ها، افزایش پوشش 

واکسیناسیون، شناسایی طغیان های جدید بیماری با واریانت های 
جدید و... دارد و بخشی دیگر نیز مستقیما وابسته به رفتار مردم 
است. نباید فراموش کنیم تعداد مرگ های روزانه ناشی از کرونا 
چقدر است و باید بدانیم حتی اگر واکسن تزریق کرده باشیم به 
معنای عدم ابتال به بیماری نیست بلکه احتمال مرگ و بستری در 
صورت ابتال کاهش می یابد بنابراین؛ باید رعایت ها ادامه داشته باشد.«

سوری درباره وضعیت بیماری در روزهای منتهی به انتخابات 
ریاست جمهوری و پس از آن تصریح کرد: »طبیعتاً اگر موارد 
بهداشتی نظیر فاصله گذاری اجتماعی، رعایت پروتکل های بهداشتی 
و ... صورت نگیرد احتمال اینکه شاهد طغیان بیماری باشیم وجود 
دارد. همه چیز وابسته به رفتار ما است؛ به طور کلی هر تجمعی 
می تواند خطرناک باشد ولی هدف از رعایت نکات بهداشتی به 

حداقل رساندن خطرات است.«
وی درباره زمان تغییر سوش غالب کشور از بریتانیایی به سایر 
جهش ها بیان کرد: »موارد جهش جدید بیماری چون عمدتا در 
مناطق مرزی رخ داده است بستگی به این دارد که سرعت انتشار 
بیماری با توجه به اقدامات بومی استان ها و سرعت عمل مدیریت 
آنها چقدر باشد. باید بتوانیم سرعت انتشار بیماری را از کانون های 

آلودگی کاهش دهیم تا فرصت کافی برای مقابله با جهش ها ایجاد 
شود و برنامه ریزی ها توسط همه نهادهای استانی اجرایی شود تا 

تکثیر بیماری با ویروس های جهش یافته کندتر رخ دهد.«
این اپیدمیولوژیست درباره احتمال بروز پیک پنجم کرونا ادامه داد: 
»استعداد بروز پیک های بعدی تا افزایش پوشش واکسیناسیون و 
عدم گسترش پروتکل های بهداشتی همچنان وجود دارد بویژه آنکه 

نگرانی درباره واریانت های جدید بیماری همچنان وجود دارد.«

احتمال بروز پیک پنجم کووید۱۹ در کشور

واکسیناسیون به معنای عدم ابتال به کرونا نیست



رئیس انجمن ژنتیک پزشکی کشور: 
تولدفرزندمعلول،هزینههایزیادیرابهخانوادهتحمیلمیکند

رئیس انجمن ژنتیک پزشکی کشور گفت: »تولد یک 
فرزند معلول عالوه بر مشکالت اجتماعی هزینه های 

زیادی را به خانواده ها تحمیل می کند.«
با  به گزارش سپید، سید محمد اکرمی در گفت وگو 
باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: »در حال حاضر، 
رهبری سیاست های کالن کشور را در حوزه جمعیت 
ابالغ کرده اند و همه سازمان ها و نهادها موظف به اجرای دقیق و کامل آن هستند. طرح جوانی 

جمعیت یک طرح ۲۵ صفحه ای است که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.«
وی ادامه داد: »امروزه متاسفانه طرح تعالی جمعیت به جوانی جمعیت در کشور تبدیل شده است و 
همین موضوع باعث بروز مشکالت متعددی برای خانواده ها در آینده ای نزدیک خواهد شد. تولد 

یک فرزند معلول عالوه بر مشکالت اجتماعی هزینه های زیادی را به خانواده ها تحمیل می کند. 
درحال حاضر سازمان های حمایتی کمک چندانی به خانواده های دارای فرزند معلول نمی کنند.«
اکرمی بیان کرد: »با حذف غربالگری اجباری جنین و تصویب آن در مجلس خانواده ها دچار 

مشکالت مختلفی از جهت تامین هزینه های سنگین تشخیصی خواهند شد.«
وی تاکید کرد: »سالیانه ۴۰۰ هزار سقط غیر قانونی در کشور انجام می شود. تولد فرزند 
معلول به دلیل عدم غربالگری جنین باعث تحمیل هزینه های مختلفی بر والدین کودک معلول 

می شود و بسیاری از خانواده ها به همین دلیل از هم پاشیده خواهد شد.« 
اکرمی گفت: »امروزه ۲ تا ۳ درصد از بارداری ها منجر به معلولیت یا سقط خواهد شد. در 
سال گذشته ۹ هزار سقط قانونی در کشور انجام شده که ۸۰ درصد از این موارد با تایید 

سازمان پزشکی قانونی بوده است.«
این مقام مسئول افزود: »تصویب طرح جوانی جمعیت با تولد جنین ناسالم نه تنها باعث 
افزایش جمعیت نخواهد شد بلکه سبب بیشتر شدن سقط در کشور می شود و ما باید به 

دنبال اجرای طرح تعالی جمعیت باشیم.«

خبـر

سامه یح، عضو کمیسیون بهداشت مجلس: 

عضو کمیسیون بهداشت مجلس واکسیناسیون 
عمومی را مهم ترین و نخستین اولویت دولت 
آینده دانست و گفت: »البته تامین دارو و همچنین 
اجرای نظام ارجاع هم باید مورد توجه جدی 

قرار گیرد.«
به گزارش سپید، همایون سامه یح نجف آبادی 
در گفت وگو با خانه ملت در مورد اولویت های 
حوزه بهداشت و درمان در دولت سیزدهم گفت: 
»وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
حفظ سالمت جامعه است و واکسیناسیون عمومی 
باید مهم ترین و اولین اولویت دولت آینده باشد 

و در اسرع وقت انجام شود.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی افزود: »وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی باید توجه جدی به واکسیناسیون عمومی 
داشته باشد و به گونه ای برنامه ریزی کند که به 
هر نحوی مدارس، دانشگاه ها و مهدهای کودک 
بازگشایی شود زیرا آموزش های مجازی دیگر 
به صالح نیست و اثرات سوئی در بلندمدت بر 

روی جامعه می گذارد و آسیب های آن جبران 
ناپذیر است.«

فضای  طریق  از  »آموزش ها  داد:  ادامه  وی 
مجازی ناقص و پرورش هم به طور مناسب 

انجام نمی شود.«
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم تامین 
دارو را از جمله اولویت های مهم دولت آینده 
دانست و ادامه داد: »کمبود دارو در حال تبدیل 

به معضلی بزرگ است در واقع برخی داروهای 
وارداتی و حتی تولید داخل کم یاب بوده و بیماران 

برای تامین دارو سرگردان هستند.«
نجف آبادی توجه به بیمه همگانی و بهبود ارائه 
خدمات به بیماران را ضروری دانست و گفت: 
»توجه به مساله آموزش پزشکی و پیراپزشکی 
باید در دستور کار جدی مسئوالن مربوطه قرار 
گیرد و به نحوی باشد که خروجی دانشگاه ها 

افرادی باسواد و متخصص باشد.«
وی نظام ارجاع را از مهم ترین مسئله مغفول 
مانده دولت فعلی در حوزه بهداشت و درمان 
دانست و افزود: »نظام ارجاع از موارد مهم در 
نظام سالمت است و در کنار هر فرد باید یک 
پزشک یا تیم پزشکی حضور داشته باشد و نیاز 
به صورت  در دولت سیزدهم  مهم  این  است 
جدی اجرا شود البته وزارت بهداشت و دولت 
علی رغم مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم ها 
نهایت اهتمام خود را برای رفع مشکالت حوزه 

بهداشت و درمان به کار بردند.«

واکسیناسیون عمومی باید مهم ترین اولویت دولت آینده باشد
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واکسن کرونا برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا و ایجاد 
محافظت در بدن تزریق می شود که باید پس از تزریق، برای 

بهبودی عوارض آن در بدن اقداماتی صورت گیرد.
به گزارش سپید، اسداله رجب متخصص غدد گفت وگو با ایرنا 
افزود: »تزریق واکسن کرونا برای همه مردم توصیه می شود، 
در واقع این واکسن با تاثیرپذیری بر سیستم ایمنی موجب 
می شود اگر فردی در معرض ویروس کرونا قرار گرفت، بدن 

آماده مقابله با آن باشد.«
این متخصص غدد گفت: »همچنین واکسن  در برابر عفونت ها 
و ویروس ها، آنتی بادی های الزم را تولید و از بدن محافظت 
میکروب هایی که وارد  با  آنتی بادی ها  این  می کند، همچنین 

بدن ما می شوند مبارزه می کند.«
اظهار داشت: »واکسن هایی که علیه ویروس کرونا در  وی 
کشور ما استفاده می شود، عوارض جانبی خفیفی دارند و شدید 

نیستند، افرادی که بیماری های زمینه ای دارند باید برای تزریق 
این واکسن با پزشک معالج مشورت کرده و پس از انجام 
واکسیناسیون 1۵ تا ۳۰ دقیقه در محل تزریق واکسن بمانند 
و تحت نظر مراقبان بهداشتی باشند تا اگر عارضه شدیدی 

رخ داد، اقدامات درمانی سریع انجام شود.«
این پزشک تاکید کرد: »مشاهده شده پس از واکسیناسیون، 
سیستم ایمنی بدن در مقابل واکسن کرونا واکنش نشان داده 
و باعث بروز برخی عوارض جانبی مانند خستگی، تب، لرز، 
اسهال، سرگیجه، قرمزی، التهاب و تورم در محل تزریق و 
غیره می شود، این عالئم طبیعی بوده و نشانه هایی از فعالیت 

بدن برای ایجاد ایمنی است.«
بهبود  روز  تا سه  دو  اگر  یاد شده  »عالئم  داد:  ادامه  رجب 
افرادی که  بهتر است  و  مراجعه کرد  به پزشک  باید  نیافت 
واکسن کرونا تزریق می کنند، استراحت کافی کرده و فعالیت 

فیزیکی کم تری داشته باشند، مایعات فراوان بنوشند و مواد 
غذایی چرب و آماده مصرف نکنند.«

پسازتزریقواکسنکروناچهاقداماتیانجامدهیم؟
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آمارمبتالیان و فوتی های همه گیری کرونا  درجهان
ناشی  کووید-19  بیماری  به  مبتالیان  شمار 
به  تاکنون  جهان  در  کروناویروس جدید  از 
17۳ میلیون و 7۲۵ هزار و ۸7۳ نفر رسیده 
و مرگ سه میلیون و 7۳۶ هزار و ۳۶7 نفر 
نیز بر اثر ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، همچنین بنابر تازه ترین آمارها 
تاکنون 1۵۶ میلیون و ۶01 هزار و ۲۸4 نفر از 

مبتالیان به کووید-19 بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-19 
که تاکنون در ۲۲0 کشور و منطقه در جهان 
شیوع یافته است، ادامه دارد و این بیماری 

می گیرد. قربانی  دنیا  در  همچنان 
آمریکا تاکنون با بیش از ۳4.۲ میلیون مبتال 
در  همچنان  قربانی  هزار   ۶1۲ از  بیش  و 
بیماری  با  درگیر  کشورهای  فهرست  صدر 

دارد. قرار  کووید-19 
مبتال  میلیون   ۲۸.۸ از  بیش  آمار  با  نیز  هند 
پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد 
برزیل  در  کووید-19  به  مبتالیان  آمار  و 
در  و  رفته  فراتر  نفر  میلیون   1۶.9 از  هم 
لحاظ  به  جهان  کشور  سومین  حاضر  حال 

است. مبتالیان  شمار  باالترین 
با  برزیل  کشورهای  متحده،  ایاالت  از  پس 
بیش از 47۲ هزار و هند با بیش از ۳4۶ هزار 
 19 کووید  قربانیان  آمار  باالترین  جانباخته 
را در این فهرست جهانی گزارش داده اند.
پرو  و  مکزیک  کشورهای  نیز  آن ها  از  پس 
در  را  بیماری  این  قربانیان  تعداد  بیشترین 

کرده اند.  ثبت  دنیا 
مکزیک  در  کووید-19  جانباختگان  تعداد 
 1۸۶ از  بیش  پرو  ۲۲۸ هزار و در  از  بیش 

است. اعالم شده  نفر  هزار 
همچنین انگلیس در بین کشورهای اروپایی 
با گذشتن از آمار بیش از 1۲7 هزار قربانی 
قاره  در  را  کرونا  تلفات  بیشترین  تاکنون 

است.  داشته  سبز 
قربانیان کرونا در  تعداد  به عالوه هم اکنون 
نفر عبور کرده است و  1۲۶ هزار  از  ایتالیا 
دوم  رتبه  در  اروپایی  کشورهای  میان  در 

قرار دارد.

 1۲۳ از  بیش  روسیه  کشورها،  این  از  پس 
هزار، فرانسه بیش از 109 هزار و کلمبیا نیز 
بیش از 91 هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری 

داده اند. را گزارش  کووید-19 
همچنین آلمان با بیش از ۸9 هزار، ایران با 
بیش  با  آرژانتین   ،900 و  هزار   ۸0 از  بیش 
 ۸0 از  بیش  با  اسپانیا   ،۸00 و  هزار   ۸0 از 
هزار،   74 از  بیش  با  لهستان   ،100 و  هزار 
آفریقای جنوبی با بیش از ۵۶ هزار، اندونزی 
با بیش از ۵1 هزار و 400، اوکراین با بیش 
از  بیش  با  نیز  ترکیه  و   100 ۵1 هزار و  از 
هستند  کشورهایی  دیگر  جانباخته  هزار   4۸
از  ناشی  میر  باالی مرگ  و  آمار  تاکنون  که 

کرده اند. ثبت  کووید-19را 
ورلداُمتر،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
در  بیماری  این  قربانیان  و  مبتالیان  شمار 
رسمی  گزارش های  طبق  که  کشوری   10

باالترین آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح 
است: زیر  شرح  به  ترتیب  به  یکشنبه  روز 

 ۳74 ۲04 هزار و  ۳4 میلیون و  1. آمریکا: 
قربانی  ۲0۳ و  هزار   ۶1۲ مبتال، 

۲.هند: ۲۸ میلیون و ۸09 هزار و ۳۳9 مبتال، 
قربانی  7۸4 ۳4۶ هزار و 

 4۲۵ و  هزار   907 و  میلیون   1۶ برزیل:   .۳
قربانی  ۶۲9 و  هزار   47۲ مبتال، 

4. فرانسه: پنج میلیون و 707 هزار و ۶۸۳ 
قربانی  97۳ و  هزار   109 مبتال، 

 ۵94 و  هزار   ۲۸۲ و  میلیون  پنج  ترکیه:   .۵
قربانی  ۶۸ و  هزار   4۸ مبتال، 

 ۲74 117 هزار و  ۶. روسیه: پنج میلیون و 
قربانی  4۳۶ و  هزار   1۲۳ مبتال، 

و  هزار   ۵11 و  میلیون  چهار  انگلیس:   .7
قربانی  ۸۳۶ 1۲7 هزار و  مبتال،   ۶۶9

۸. ایتالیا: چهار میلیون و ۲۳0 هزار و 1۵۳ 

قربانی  47۲ و  هزار   1۲۶ مبتال، 
 ۲4 و  هزار   9۳9 و  میلیون  سه  9.آرژانتین: 

قربانی  ۸۶7 و  هزار   ۸0 مبتال، 
 9۳4 70۶ هزار و  10. آلمان: سه میلیون و 

قربانی  ۸۲۵ و  هزار   ۸9 مبتال، 
 ۲۸ در  حاضر  حال  در  فوق  آمار  براساس 
میلیون  یک  رقم  از  مبتالیان  شمار  کشور، 
متحده،  ایاالت  از  پس  و  است  کرده   عبور 
رکورددار  کشور  سه  که   - برزیل  و  هند 
کشورهای   - هستند  دنیا  در  مبتالیان  شمار 
ایتالیا،  انگلیس،  روسیه،  ترکیه،  فرانسه، 
ایران،  کلمبیا،  اسپانیا،  آلمان،  آرژانتین، 
اندونزی،  پرو،  اوکراین،  مکزیک،  لهستان، 
هلند،  چک،  جمهوری  جنوبی،  آفریقای 
رومانی، سوئد  فیلیپین،عراق،  کانادا،  شیلی، 
را  مبتال  میلیون  یک  از  بیش  نیز  بلژیک  و 

کرده اند.ایسنا ثبت 

چین از تایید واکسن کووید-19 برای کودکان سه ساله خبر داد.
به گزارش سپید، مقامات چین تزریق واکسن کروناویروس 
سینوواک را برای کودکان تایید کردند لذا چین اولین کشوری 
است که مجوز استفاده از واکسن را برای کودکان سه ساله 

صادر کرده است.
تاکنون مصون سازی در برابر بیماری کووید-19 به افراد 1۸ 

سال و باالتر محدود بود.
تایید  از  مدیران شرکت داروسازی سینوواک در اطالعیه ای 
تزریق واکسن کروناویروس تولیدی این شرکت برای کودکان 

خبر دادند. هنوز دولت چین زمان دقیق آغاز واکسیناسیون 
برای کودکان را اعالم نکرده است.

رسانه های محلی گزارش کردند: »تزریق واکسن سینوواک به 
گروه های جوان تر به تدوین استراتژی های واکسیناسیون در 

چین بستگی دارد.«
به گزارش ایسنا به نقل از هندوستان تایمز، نتایج اولیه آزمایشات 
بالینی فاز نخست و دوم این واکسن نشان می دهد که واکسن 
سینوواک می تواند باعث ایجاد واکنش ایمنی در کودکان شود. 

همچنین تاکنون عوارض جانبی این واکسن خفیف بوده است.

مجوز چین برای تزریق واکسن کرونا به کودکان سه ساله



برای تهیه کتاب راهنمای 
ملی سالمت خانواده مبلغ 
یکصدو بیست هزارتومان 

)قیمت کتاب ۱۵۰ هزارتومان 
است که پس از کسر ۲۰٪ تخفیف 

۱۲۰هزارتومان می شود(  
به شماره کارت 

 ۶۲۷۴۱۲۱۱۴۰۰۷۵۷۱۴
در وجه موسسه فرهنگی 

ابن سینای بزرگ واریز نموده 
و تصویر آن را به همراه 

۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ واتساپ کنید

۳۴۵ جلد تاکنون منتشر شده است بیش از ۰۰۰

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

20درصد 

ف تا پایان 
تخفی

خرداد 1400

شماره 1949 177 خرداد 1400
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احتمال ابتال به آلزایمر در بیماران دیابتی بیش از ۶ برابر است

دیابت  می دهد،  نشان  جدید  تحقیقات  نتایج 
می تواند خطر ابتال به بیماری آلزایمر را بیش 

از ۶ برابر افزایش دهد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، دانشمندان اظهار 
کردند: »بیماران سالمندی که به دلیل دیابت در 
بیمارستان بستری شده بودند بیش از ۶ برابر 
بیشتر در معرض خطر ابتال به زوال عقل بودند.«
در این تحقیق ۳000 سالمند مبتال به دیابت نوع 
یک که ارتباطی با چاقی ندارد، مورد بررسی 

قرار گرفتند.
راشل ویتمر، رئیس دانشگاه کالیفرنیا، دیویس 
ایاالت متحده در بیانیه ای گفت: »در افراد دیابتی، 
وضعیت  خون  قند  سطح  بودن  پایین  و  باال 

از هر  اضطراری محسوب می شود و می توان 
دو حالت افراطی تا حد زیادی جلوگیری کرد. 
با این  حال، هنگامی که این موارد رخ می دهد 
منجر به کما، افزایش بستری شدن در بیمارستان 

و حتی مرگ خواهد شد.«
با کاهش جریان خون در مغز، دیابت به  عنوان یک 
عامل خطر برای زوال عقل در نظر گرفته می شود. 
تغییر سبک  با  که  می زنند  تخمین  کارشناسان 
زندگی می توان از یک سوم موارد جلوگیری کرد.
ویتمر ادامه داد: »در حال حاضر، افراد مبتال به 
دیابت نوع یک، طول عمری بیشتری نسبت به 
گذشته دارند و ممکن است در معرض خطر 
بیماری هایی مانند زوال عقل قرار گیرند و اگر 

آنان  عقل  زوال  بتوانیم خطر  بالقوه  به طور  ما 
را با کنترل سطح قند خون کاهش دهیم، این 
مورد می تواند اثرات مفیدی برای آنان و سالمت 

عمومی داشته باشد.«
در  که  است  مزمنی  بیماری  یک،  نوع  دیابت 
آن پانکراس نمی تواند به اندازه کافی هورمون 
کنترل کننده گلوکز، انسولین تولید کند و معموال 

این بیماری از کودکی آغاز می شود.
این مطالعه به ترتیب دوره هایی از قند خون باال یا 
پایین یعنی موارد اضطراری در بیمارستان، افزایش 
قند خون و کاهش قند خون را تجزیه وتحلیل کرد. 
مورد دوم می تواند منجر به بیهوشی شود و مورد 
اول با بیماری قلبی عروقی و نابینایی همراه است.

شرکت کنندگان بستری شده برای هر دو عارضه 
تا ۶ برابر بیشتر احتمال داشت که سال ها بعد به 
زوال عقل مبتال شوند و افرادی که فقط یکی 
از این موارد را تجربه کردند، مستعدتر بودند.

محققان ۲۸۲1 شرکت کننده با میانگین سنی ۵۶ 
سال را به مدت هفت سال ردیابی کردند. از این 
تعداد، به ترتیب ۳۳۵ )1۲ درصد( و ۳9۸ )14 
درصد( نفر به ترتیب قند خون باال و یا پایین و 
۸7 نفر )سه درصد( از هر دو مورد رنج می بردند. 
طی این مطالعه، 1۵۳ مورد، حدود پنج درصد 
از جمعیت با زوال عقل تشخیص داده شدند.

این خطر در بین افراد با قند خون باال یا پایین بیش 
از دو برابر )و با افزایش 7۵ درصد( بود و بعد از 
محاسبه سن، جنس و قومیت ابتال به آلزایمر در 
افرادی که هر دو مورد را تجربه کردند بیش از ۶ 
برابر افزایش یافت در مقایسه با همساالنی که به 

هیچ یک از این بیماری ها مبتال نبودند.
ویتمر افزود: »یافته های ما نشان می دهد، قرار 
گرفتن در معرض موارد شدید گلیسمیک ممکن 
است عواقب طوالنی مدتی بر سالمت مغز داشته 
باشد و باید محرک دیگری برای افراد دیابتی در 
نظر گرفته شود تا از وقوع گلیسمیک شدید در 

طول زندگی جلوگیری شود.«
وی خاطرنشان کرد: »شرکت کنندگان فقط در 
صورت ابتال به زوال عقل شمارش می شدند و 
بسیاری از موارد تشخیص داده نمی شد و این 
مورد بیان می کند که ممکن است خطرات حتی 

بیشتر از این میزان باشد.«
اوقات  قند خون می تواند گاهی  وقایع شدید 
به شکل متداول دیابت نوع  دو رخ دهد که 
ناشی از رژیم های ناسالم و عدم ورزش است.
نتایج این تحقیق در نشریه Neurology منتشر 

شده است.

یکشنبه  صبح  تا  جهان،  در  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  تعداد 
رسید  نفر  هزار   7۲۵ و  میلیون   17۳ از  بیش  به  خرداد(   1۶(
هزار   7۳۶ و  میلیون  سه  از  نیز  ویروس  این  قربانیان  تعداد  و 

رفت. فراتر  نفر 
۳4 میلیون و  به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با بیش از 
رده  در  ویروس  این  به  مبتالیان  تعداد  نظر  از  مبتال،  هزار   ۲04
رده های  در  فرانسه  و  برزیل  هند،  کشورهای  و  دارد  قرار  اول 

هستند.  چهارم  تا  دوم 
رده  در  هم اکنون  کووید-19  مبتالیان  تعداد  نظر  از  نیز  ایران 

دارد.  قرار  سیزدهم 
تعداد  نظر  از  جهان  اول  کشور   1۵ آمار  اینفوگرافیک،  این  در 
کرونا  ویروس  درمورد  جهان  کلی  آمار  تازه ترین  و  مبتالیان 

می کنید. مشاهده  را 

آمار کرونا  در جهان تا ۱۶ خرداد



هشدار کارشناسان سالمت

  امین جاللوند
در شرایطی که به نظر می رسد موج چهارم کرونا 
در حال فروکش کردن است، برخی کارشناسان 
هشدار می دهند که احتمال دارد موج پنجم بیماری 

کرونا از راه برسد.
به طور مثال، حمید سوری، رئیس کمیته کشوری 
اپیدمیولوژی کرونا درباره احتمال بروز پیک پنجم 
کرونا، هشدار داد: »استعداد بروز پیک های بعدی 
بیماری تا افزایش پوشش واکسیناسیون و عدم 
گسترش پروتکل های بهداشتی همچنان هست، 
بویژه آنکه هنوز نگرانی درباره واریانت های جدید 
بیماری وجود دارد. البته مدیریت ایران در پیک 
چهارم کرونا نسبت به کشورهایی که درگیر واریانت 
بریتانیایی بودند موفق تر بوده است. درست است 
که حتی یک مورد مرگ ناشی از کرونا هم برای ما 
زیاد است، اما نسبت به کشورهایی که مرگ بیش 
از هزار نفر در روز را به خاطر واریانت انگلیسی 
تجربه کردند، سهم مرگ خیلی پایین تری داشتیم. 
علت این توفیق در وهله اول به دلیل افزایش تجربه 
کادر درمان و دوم به دلیل تاکید بیشتر بر رعایت 

پروتکل های بهداشتی بوده است.«
او درباره پیش بینی شرایط بیماری در روزهای آتی، 
اظهار کرد: »اکنون شرایط اپیدمی تابع چند نکته مهم 
است. بخشی از آن بستگی به سیاست گذاری ها و 
ساده انگاری در رعایت برخی از آنها همچون آزاد 
گذاشتن سفرها، عدم رعایت پروتکل ها، افزایش 
پوشش واکسیناسیون، شناسایی طغیان های جدید 
بیماری با واریانت های جدید و... دارد و بخشی دیگر 

نیز به طور مستقیم وابسته به رفتار مردم است. نباید 
فراموش کنیم تعداد مرگ های روزانه ناشی از کرونا 
چقدر است و باید بدانیم حتی اگر واکسن تزریق 
کرده باشیم به معنای عدم ابتال به بیماری نیست، 
بلکه احتمال مرگ و بستری درصورت ابتال کاهش 
می یابد. بنابراین باید رعایت ها ادامه داشته باشد.«

سوری درباره وضعیت بیماری در روزهای منتهی 
به انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن به 
ایسنا یادآور شد: »طبیعتا اگر موارد بهداشتی نظیر 
پروتکل های  رعایت  اجتماعی،  فاصله گذاری 
بهداشتی و ... صورت نگیرد، احتمال اینکه شاهد 
طغیان بیماری باشیم وجود دارد. همه چیز وابسته 
به رفتار ما است؛ به طور کلی هر تجمعی می تواند 
خطرناک باشد، ولی هدف از رعایت نکات بهداشتی 

به حداقل رساندن خطرات است.«
او درباره زمان تغییر سوش غالب کشور از بریتانیایی 
به سایر جهش ها، بیان کرد: »موارد جهش جدید 
بیماری چون عمدتا در مناطق مرزی رخ داده است 

بستگی به این دارد که سرعت انتشار بیماری با توجه 
به اقدامات بومی استان ها و سرعت عمل مدیریت 
آنها چقدر باشد. باید بتوانیم سرعت انتشار بیماری 
را از کانون های آلودگی کاهش دهیم تا فرصت کافی 
برای مقابله با جهش ها ایجاد شود و برنامه ریزی ها 
توسط همه نهادهای استانی اجرایی شود تا تکثیر 
بیماری با ویروس های جهش یافته کندتر رخ دهد.«

اگر وارد موج پنجم کرونا شویم...
فعاالن جامعه پزشکی تاکید دارند که اگر می خواهیم 
از  تازه ای  به موج  و  سالمت مردم حفظ شود 
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 موج های 

جدید کرونا بسیار کاهش خواهد یافت.
محمدحسین شریعتی، داروساز و محقق تولید 
واکسن هم در گفتگو با سپید هشدار می دهد: 

»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 تازه ای از بیماری شویم، 
در آن صورت ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، 
دارویی، درمانی و تشخیصی با فرسایش کاری 
سنگینی مواجه خواهند شد. هر موج کرونا حدود 
دو ماه طول می کشد. اگر قرار باشد دوباره کشور 
وارد یک موج دو ماهه فرسایشی شود، در آن 
صورت بخش قابل توجهی از توان کادر ارائه 
خدمت، افت خواهد کرد. در آن شرایط هم نیروی 
انسانی فعال در نظام سالمت آسیب می بیند و هم 
سطح کیفی ارائه خدمت به بیماران مبتال به کرونا، 

کاهش شدیدی پیدا خواهد کرد.«
او تصریح می کند: »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 تازه ای 
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. در این راستا باید ضمن افزایش 
رعایت پروتکل ها ی بهداشتی و تشدید نظارت ها ، 
در مسیری حرکت کنیم که فرآیند واکسیناسیون 
سراسری با سرعت بیشتری انجام شود تا درگیر 

موج تازه ای از بیماری کرونا نشویم.«
ادامه در صفحه 10 

موجپنجمکرونا؛خیلیزوددیرمیشود
کارشناسان می گویند همچنان استعداد بروز پیک های بعدی کرونا در کشور وجود دارد

سوری: استعداد بروز پیک های بعدی بیماری تا افزایش پوشش 
واکسیناسیون و عدم گسترش پروتکل های بهداشتی همچنان هست، 
بویژه آنکه هنوز نگرانی درباره واریانت های جدید بیماری وجود دارد. 
نباید فراموش کنیم تعداد مرگ های روزانه ناشی از کرونا چقدر است 

و باید بدانیم حتی اگر واکسن تزریق کرده باشیم به معنای عدم ابتال به 
بیماری نیست، بلکه احتمال مرگ و بستری درصورت ابتال کاهش می یابد. 

بنابراین باید رعایت ها ادامه داشته باشد
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 ادامه از صفحه 9
حسین امراللهی، متخصص پزشکی اجتماعی هم 
در گفتگو با سپید به تبعات موج های بعدی کرونا 
بر فعالیت های کادر درمان می پردازد و می گوید: 
»آمارهای رسمی می گوید که تعداد بستری ها در 
موج چهارم کرونا حدود دو و نیم برابر افزایش داشته 
است. این آمار به صراحت به این معنی است که 
فشار کاری کادر درمان در موج چهارم کرونا هم 
حداقل دو برابر شده است. وقتی آمار بیماران بستری 
افزایش پیدا می کند، کادر درمان اعم از پزشکان، 
پرستاران و سایر نیروهای بهداشتی و درمانی مجبور 
می شوند که تحت فشار شدیدتری کار کنند تا کمبود 
نیروها جبران شود. هرچقدر آمار بیماران بستری 
افزایش پیدا کند، به همان نسبت هم میزان خستگی 

و فرسودگی کادر درمان، باالتر می رود.«
او تاکید می کند: »اگرچه موج چهارم کرونا اندکی 
فروکش کرده است، اما همچنان با شرایط اسفندماه 
سال گذشته فاصله داریم. موج چهارم کرونا حداقل 
تا چند هفته دیگر هم ادامه خواهد داشت. در این 
مدت اگرچه پیش بینی می شود که آمار مرگ و میر 
و آمار بستری ها کاهش پیدا کند، اما همچنان تلفات 
سنگین در موج چهارم کرونا تداوم خواهد داشت.«
اگرچه موج چهارم کرونا روند نزولی را طی می کند، 
اما بسیاری از کارشناسان هشدار می دهند که هنوز 
خطر شیوع انواع ویروس های جهش یافته کرونا، 
تمام نشده است. آنها می گویند هر کدام از جهش های 
ویروس کرونا اعم از هندی، آفریقایی، برزیلی و ... 
می تواند موجی خطرناک تر از موج چهارم کرونا 

در کشور ایجاد کند. 
در 16 ماه اخیر، کادر درمان در خط مقدم نبرد با 
این بیماری غیرقابل پیش بینی حضور داشته است. 
جانفشانی پزشکان، 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.

فعالیت بیش از حد کادر درمان در ماه های گذشته 
باعث تحلیل رفتن توان آنها شده و جامعه پزشکی را 
به سمت فرسایش بیش از حد شغلی کشانده است.
حال در صورت وقوع موج تازه ای 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 بروز موج جدید بیماری کرونا، این 
پرسش جدی مطرح می شود که نظام سالمت تا 
کجا می تواند روی این برگ برنده حساب باز کند؟ 

ضرورت رعایت شدیدتر 
بهداشتی پروتکل های 

باوجود اینکه به نظر می رسد از قله موج چهارم 
کرونا عبور کرده ایم، اما کارشناسان جامعه پزشکی 
هشدار می دهند که هنوز این موج کرونا، تمام نشده 

است. آنها می گویند ساده انگاری باعث می شود 
که دوباره به وضعیت پیک چهارم کرونا برگردیم. 
مهرزاد لطفی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم 
هشدار داد: »کاهش آمار ابتال و فوتی کرونا به معنی 
پایان موج چهارم کرونا نیست. این کاهش آمارها 
نباید منجر به ساده انگاری در رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی شود. باید در نظر داشت که با وجود 
کاهش ورودی بیمارستان ها، همچنان تعداد باالی 
موارد بستری را شاهد هستیم. همچنین تجربه 
موج های پیشین کرونا نیز نشان داده است که در 
آغاز روند نزولی شدن سیر بیماری، ساده انگاری 
و بی توجهی می تواند منجر به موج بلندتری شود.«
همچنین رحمان احمدپور، داروساز هم تصریح 
می کند: »هم اکنون شرایط به سمت بدتر شدن 
پیش نمی رود، اما وضعیت ابتال و فوتی های کرونا 
اصال خوب نیست. این نکته بسیار مهمی است که 
نباید در تحلیل شرایط کرونا از آن غافل شویم.«
او خاطرنشان می کند: »حتی اگر فرض را بر کنترل 
موج چهارم کرونا بگذاریم، باز هم این خطر جدی 

وجود دارد که موج بعدی کرونا از راه برسد و 
دوباره آمار مبتالیان و فوتی های کرونا، باالتر برود. به 
همین دلیل، نیاز جدی داریم که روند واکسیناسیون 
سراسری با سرعت بیشتری انجام شود، طوری 
که قبل از شروع موج تازه بیماری، حداقل افراد 
آسیب پذیر و در معرض خطر کرونا، واکسینه شوند. 
این اتفاق باعث می شود که موج های بعدی کرونا، 
تلفات انسانی و اقتصادی کمتری بر جای بگذارد.«

افزایش آسیب های اقتصادی در صورت 
وقوع موج تازه کرونا

هر بار با شیوع موج تازه ای از کرونا، اوضاع اقتصادی 
در بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی وخیم می شود. 
معلق شدن جراحی های الکتیو که بخش عمده ای 
از درآمد بخش خصوصی را تشکیل می دهد و 
افزایش  و  بیماران  مراجعات  کاهش  همچنین 
هزینه های نگهداری از مراکز، موجب می شود که 
هر بار با شیوع موج تازه ای از کرونا، برخی از مراکز 
خصوصی به ورطه ورشکستگی، سوق داده شوند. 
کارشناسان هشدار می دهند که در صورت وقوع 
موج تازه ای از کرونا، اقتصاد بخش خصوصی فعال 

در حوزه سالمت هم متالشی می شود.
محمدصادق میرزابابایی، فیزیوتراپیست هم در 
گفتگو با سپید به تشدید مشکالت اقتصادی با 
بروز موج های کرونا اشاره می کند و می گوید: 
بیماری،  این  ادامه دار شدن  »با تشدید کرونا و 
ضربات اقتصادی سنگینی به بخش خصوصی 
وارد شده است. هر بار با یک موج تازه بیماری 
و افزایش آمار مبتالیان به کرونا، مشکالت فعاالن 
بخش خصوصی هم بیشتر می شود. مثال در نظر 
بگیرید که آمار مراجعه به مراکز فیزیوتراپی به 
دلیل بروز کرونا بسیار کاهش یافته است. حتی 
آمار ویزیت ها در منزل نیز کاهش یافته است، 
زیرا باوجود رعایت باالی پروتکل های بهداشتی 
از سوی فیزیوتراپیست ها، باز هم شاهد هستیم که 
برخی از بیماران مسن یا افرادی با بیماری زمینه ای 
از این واهمه دارند که مبادا همان فیزیوتراپیستی 
که برای درمان به منزل آنها می آید، خودش ناقل 

بیماری کرونا باشد.«
میرزابابایی تصریح می کند: »قیمت دستگاه لیزری 
که استفاده می کنیم، در عرض چند ماه، بیش از 
شش برابر افزایش یافته است. در نظر بگیرید 
فیزیوتراپیستی که می خواهد یک مطب شخصی 
راه اندازی کند، باید چندین برابر گذشته هزینه 
کند که در نتیجه خارج از توان مالی بسیاری از 
فیزیوتراپیست ها است. تعرفه خدمات فیزیوتراپی 
نیز در برابر هزینه دستگاه هایی که خریداری می شود، 
بسیار ناچیز است. یعنی خیلی طول می کشد که 

سرمایه اولیه بازگردد.«
در موج چهارم پاندمی که با شیوع کرونای جهش 
یافته همزمان شد، شاهد شکسته شدن رکورد 
ابتالی روزانه کرونا بودیم. این وضعیت باعث 
شد که ورودی بیمارستان ها افزایش پیدا کند و 
پیدا کردن تخت خالی برای مداوای بیماران مبتال 
به کرونا نیز با مشقت زیادی همراه باشد. ثبت آمار 
حدود 25 هزار مبتال به کرونا در یک روز، رکورد 
تازه ای است که در موج چهارم کرونا ثبت شد. 
حال بیم آن می رود که در صورت تاخیر در فرآیند 
واکسیناسیون سراسری یا اهمال در رعایت پروتکل 
های بهداشتی، به مرحله ای برسیم که دوباره در 
موج بعدی بیماری شاهد شکسته شدن رکورد 

فوتی های کرونا باشیم. 

در موج چهارم پاندمی که با شیوع کرونای جهش یافته همزمان شد، شاهد 
شکسته شدن رکورد ابتالی روزانه کرونا بودیم. این وضعیت باعث شد که 

ورودی بیمارستان ها افزایش پیدا کند و پیدا کردن تخت خالی برای مداوای 
بیماران مبتال به کرونا نیز با مشقت زیادی همراه باشد. ثبت آمار حدود 25 هزار 
مبتال به کرونا در یک روز، رکورد تازه ای است که در موج چهارم کرونا ثبت شد. 

حال بیم آن می رود که در صورت تاخیر در فرآیند واکسیناسیون سراسری یا 
اهمال در رعایت پروتکل های بهداشتی، به مرحله ای برسیم که دوباره در موج 

بعدی بیماری شاهد شکسته شدن رکورد فوتی های کرونا باشیم 
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میرزابابایی: با تشدید کرونا و ادامه دار شدن این بیماری، ضربات اقتصادی 
سنگینی به بخش خصوصی وارد شده است. هر بار با یک موج تازه بیماری 

و افزایش آمار مبتالیان به کرونا، مشکالت فعاالن بخش خصوصی هم 
بیشتر می شود. مثال در نظر بگیرید که آمار مراجعه به مراکز فیزیوتراپی به 
دلیل بروز کرونا بسیار کاهش یافته است. حتی آمار ویزیت ها در منزل نیز 
کاهش یافته است، زیرا باوجود رعایت باالی پروتکل های بهداشتی از سوی 

فیزیوتراپیست ها، باز هم شاهد هستیم که برخی از بیماران مسن یا افرادی 
با بیماری زمینه ای از این واهمه دارند که مبادا همان فیزیوتراپیستی که 

برای درمان به منزل آنها می آید، خودش ناقل بیماری کرونا باشد
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همزمان با طرح کمبود واکسن کرونا در رسانه ها، احتمال تزریق واکسن کووایران برکت به جای دوز دوم واکسن سینوفارم قوت گرفت

  یاسر مختاری
روند واکسیناسیون کرونا برخالف دو هفته گذشته 
که سرعت گرفته بود در روزهای اخیر کند و به 
گفته برخی رسانه ها در برخی از استان ها متوقف 
شده است. این موضوع با انتشار تصاویر تعدادی از 
مراکز تزریق در فضای مجازی و اطالعیه دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز تأیید شد. با این حال خبر 
توقف واکسیناسیون از سوی وزارت بهداشت 
مورد تکذیب قرار گرفت اما شنیده ها حاکی از 
آن است با توجه به امکان صدور مجوز مصرف 
اضطراری واکسن های ایرانی در روزهای آتی این 
احمال وجود دارد که این واکسن ها جایگزین 
واکسن سینوفارم چینی در دوز دوم تزریق شوند. 

اطالعیه توقف واکسیناسیون در شیراز
به گزارش سپید، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
اتمام  به  توجه  با  که  اعالم کرد  اطالعیه ای  در 
ثانوی  اطالع  تا  واکسن  دریافتی  محموله های 
واکسیناسیون علیه کرونا ویروس انجام نمی شود. 
این اطالعیه یادآور شده است که به دلیل اتمام 
محموله واکسن، از روز 1۶ خرداد 1400 تا اطالع 
انجام  ثانوی واکسیناسیون علیه کرونا ویروس 
نمی شود و ادامه فرآیند واکسیناسیون به محض 
دریافت محموله جدید از وزارت بهداشت، اطالع 

رسانی می شود.

تکذیب وزارت بهداشت
بر  مبنی  پزشکی شیراز  دانشگاه علوم  اطالعیه 
توقف واکسن کرونا که در پی انتشار تصاویری 
از اعالم اتمام واکسن در مراکز تزریق صورت 

گرفت از سوی مسئوالن وزارت بهداشت رد شده 
است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا 
با تکذیب توقف واکسیناسیون کرونا اظهار کرد: 
زمانی  به  بعدی سنی  »واکسیناسیون گروه های 
موکول شد که محموله واکسن وارد کشور شود 
و اینکه واکسیناسیون متوقف شده است حرف 
درستی نیست، اما واکسیناسیون سایر گروه های 

سنی تا ورود محموله واکسن انجام نمی شود.«
وی افزود: »واکسیناسیون افراد باالی ٨0 و 7۵ سال 
انجام شده و واکسیناسیون 70 ساله ها در حال انجام 
است و تعدادی از جانبازان، سالمندان و معلوالن 
را هم واکسینه کردیم. قرار بود محموله ای شامل ٣ 
میلیون دوز واکسن وارد کشور شود و واکسیناسیون 
سرعت خوبی داشت، اما ورود این محموله با 
تاخیر مواجه شد و تصمیم گرفتیم به جای آغاز 
واکسیناسیون گروه سنی جدید، واکسیناسیون افراد 
باالی 70 سال را تکمیل کنیم و این گروه های 

سنی دوز اول و دوم واکسن را دریافت کنند. لذا 
واکسیناسیون کرونا در ایران متوقف نشده است 
و تا اطمینان از رسیدن محموله بعدی، گروه های 

پرخطر را واکسینه خواهیم کرد.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از صدور مجوز 
مصرف اضطراری واکسن ایرانی برکت خبر داد و 
گفت: »خبر خوشی درباره واکسن ایرانی در راه 
است و ما فردا و پس فردا جلسه کمیته اخالق 
در پژوهش و کمیته بالینی را داریم و بر اساس 
آخرین گزارش ها، واکسن های ایرانی از جمله 
با روند خوبی پیش  برکت در فاز اول و دوم 
رفته اند. امیدواریم فردا مجوز مصرف اضطراری را 
برای واکسن برکت بگیریم و پس از آن می توانیم 

واکسیناسیون را با واکسن ایرانی شروع کنیم.«
دوز  میلیون  هفته یک  پایان  »تا  کرد:  بیان  وی 
واکسن ایرانی به دست ما خواهد رسید و بعد 
از آن واکسیناسیون با واکسن ایرانی آغاز خواهد 
شد.در تیرماه حداقل سه تا پنج میلیون و در مرداد 
ماه باالی 10 میلیون دوز واکسن ایرانی به دست 

ما خواهد رسید و جای نگرانی نیست.«

واکسن های وارد شده
بر اساس اعالم مدیر عامل سازمان گمرک ایران تا 
کنون پنج میلیون و 747 هزار و ٨00 دوز واکسن 
کرونا  در 1۵ محموله از چند کشور وارد ایران و 
تحویل وزارت بهداشت شده است. گزارش های 
روزانه وزارت بهداشت نیز نشان می دهد بیش از 
4 میلیون و ۲0٣ هزار نفر تاکنون موفق شده اند 
دوز اول واکسن کرونا را دریافت کنند. تاکنون 4 
میلیون و ۲0٣ هزار و 7٨4 نفر دوز اول واکسن 
کرونا را زده اند. ۶19 هزار و 79۵ نفر نیز دوز 
واکسن های  مجموع  و  کرده اند  تزریق  را  دوم 
تزریق شده در کشور به 4 میلیون و ٨۲٣ هزار 

و ۵79 دوز رسیده است. 
این میزان واکسن وارد شده در حالیست که پیش 
از این مسئوالن مختلف و از جمله کریم همتی 
رئیس جمعیت هالل احمر اعالم کرده بود که تا 
هفته اول خردادماه ٨ میلیون دوز واکسن کرونا 
از طریق هالل احمر وارد و در اختیار وزارت 
بهداشت قرار خواهد گرفت. با این حال محمد 
حسن قوسیان مقدم، دبیرکل و سخنگوی این 
جمعیت به سپید گفت: »تا امروز ۲.4 میلیون دوز 
توسط هالل احمر وارد شده است و برای تزریق 
به گروه های هدف در اختیار وزارت بهداشت 

قرار داده شده است.«
وی در رابطه با تأخیر های صورت گرفته در واردات 
واکسن کرونا نیز اظهار کرد: »مشکل تأخیر در 
واردات واکسن یک مشکل جهانی و بین المللی 
است و فقط مختص ایران نیست. با این حال 

در تالش هستیم تا مشکل واردات حل شود.«
ادامه در صفحه 12 

کند شدن روند واکسیناسیون؟!
سخنگوی ستاد ملی کرونا با رد توقف روند واکسیناسیون، ادامه تلقیح به گروه های سنی 

بعدی را به ورود اولین محموله های واکسن موکول کرد

قوسیان مقدم: مشکل تأخیر 
در واردات واکسن یک مشکل 

جهانی و بین المللی است و 
فقط مختص ایران نیست. با 
این حال در تالش هستیم تا 

مشکل واردات حل شود.«

رئیسی: واکسیناسیون 
گروه های بعدی سنی به زمانی 
موکول شد که محموله واکسن 

وارد کشور شود و اینکه 
واکسیناسیون متوقف شده 

است حرف درستی نیست، اما 
واکسیناسیون سایر گروه های 
سنی تا ورود محموله واکسن 

انجام نمی شود
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 ادامه از صفحه 11
قوسیان مقدم با اشاره به هماهنگی با فدراسیون 
»مقامات  گفت:  نیز  سرخ  صلیب  بین المللی 
فدراسیون به ما گفته اند که تالش های خود را 
برای تسهیل کردن واردات واکسن کرونا به ایران 

انجام خواهند داد.«

نگرانی از عدم دریافت دوز دوم 
واکسن کرونا

موضوع توقف در واکسیناسیون کرونا به ویژه 
برای افرادی که قرار بود دوز دوم واکسن خود 
را دریافت کنند موجب نگرانی شده است، با این 
حال کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت بهداشت در این رابطه 
اظهار کرد: »عزیزانی که به مراکز تزریق واکسن 
در برخی استان ها و شهرستان ها مراجعه کرده اند 
و به دلیل در اولویت بودن دوز اول نتوانسته اند 
دوز دوم را دریافت کنند، نگرانی نداشته باشند. 
فاصله زمانی تعیین شده برای تزریق دوز دوم، 
عموما بهترین فاصله زمانی نیست بلکه حداقل 
فاصله زمانی است که بین تزریق دو دوز واکسن 

تعیین شده است.« 
شد:  یادآور  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
»اغلب واکسن هایی که امروز در دسترس است 
با طوالنی شدن فاصله زمانی تزریق دوز دوم 
توصیه  حتی  داشت  نخواهند  مشکلی  تنها  نه 
شده برخی از واکسن ها با توجه به ساختاری 
که دارند، از فاصله زمانی دو یا چهار هفته و 

سه ماه فراتر بروند.« 
جهانپور تاکید کرد: »اولویت با تزریق دوز اول 
واکسن است چون ایمنی پایه و حداقل هایی 
از ایمنی را در بدن ایجاد خواهد کرد و این 
ارزشمند است. لذا اگر جایی مجبور به انتخاب 
بین تزریق دوز اول و دوم شویم، تا زمانی که 
دوز دوم برسد طبیعتا دوز اول مقدم خواهد بود. 
همکاران و سازمان های دیگر همکاری دارند تا 
در روزهای آتی، محموله هایی که تا امروز با 
تاخیر به کشور ارسال نشده، را دریافت کنیم 
به محض ورود محموله های جدید واکسن، 
تزریق دوز دوم واکسن برای افرادی که دوز 
با یک فاصله زمانی  اول را دریافت کرده اند 
مناسب تزریق خواهد شد و افراد، هیچ دغدغه 
و نگرانی از نظر ایمنی زایی و اثربخشی واکسن 
را  واکسن  اول  دوز  که  باشند. همین  نداشته 

تزریق کرده اند، یک ایمنی پایه ایجاد خواهد 
بهتر  وضعیت  پروتکل ها،  رعایت  با  و  کرد 
توجه  »با  شد:  یادآور  جهانپور  بود.«  خواهد 
بین عرضه و تقاضای واکسن  به عدم تعادل 
برای  کشورها  برخی  توانایی  عدم  و  کرونا 
آینده،  سال  سه  دو  تا  عمومی  واکسیناسیون 
در برخی محافل علمی و کارشناسی در دنیا 
پیشنهاد می شود که دوز اول واکسن در طیف 
وسیعی از جامعه تزریق شود و بعد دوز دوم 
تزریق شود؛ اما هنوز این پیشنهادات مورد نظر 
نیست و در کشور ما نیز همچنان واکسیناسیون 
اگر تاخیری هم  قبلی است که  برنامه  مطابق 
در تزریق واکسن وجود دارد، صرفا به دلیل 

و  خارجی  طرف  تعهدات  ایفای  در  تاخیر 
تأمین کنندگان واکسن است.« 

جهانپور افزود: »پیامک قبل از تزریق دوز دوم 
برای افرادی که دوز اول را دریافت کرده اند با 
توجه به جدول برنامه ریزی شده، ارسال می شود 
اما در روز مقرری که قرار است محموله های 
واکسن وارد و توزیع  شود، این اتفاق رخ نمی دهد 
و کل زنجیره واکسن ممکن است دچار مشکل 
شود. البته از ارسال پیامک و اینکه شاید عزیزانی 
مراجعه کرده و نتوانسته باشند دوز دوم را تزریق 

کنند، عذرخواهی می کنیم.« 

دوز دوم واکسن با یک واکسن دیگر
علی رغم توضیحات جهانپور، شنیده شده است 
افرادی که دوز اول واکسن سینوفارم را دریافت 
کرده اند برای دوز دوم خود واکسن خود احتماال 
واکسن ایرانی را دریافت خواهند کرد. برخی منابع 
علت توقف واکسیناسیون را کمبود واکسن چینی 
سینوفارم می دانند و حتی صحبت هایی مبنی بر 
جایگزینی واکسن سینوفارم با کووایران برکت 
وجود دارد و به همین علت وزارت بهداشت قرار 
است مجوز مصرف اضطراری واکسن ایرانی را 
صادر کند، اگرچه این موضوع از سوی هیچ یک از 
مقامات وزارت بهداشت تأیید نشده است اما این 
پرسش را به وجود می آورد که اصوال جایگزینی 
یک نوع واکسن با واکسن دیگر امکان پذیر است؟ 
مینو محرز در این رابطه اظهار کرد: »اگر اولین 
واکسن تزریق شده سینوفارم باشد، چون واکسن 
برکت از نظر ساختاری عین سینوفارم است می توان 
از آن به عنوان دوز دوم استفاده کرد. اگر واکسن 
اول نوع دیگری باشد، اتفاق خاصی رخ نمی دهد. 
اما ما می خواهیم این واکسنی که تزریق شده اثر 
واکسن  دو  تزریق  دلیل  همین  به  باشد.  داشته 
با پلتفرم متفاوت ممکن است آن تاثیری را که 
انتظارش را داریم نداشته باشد. واکسن برکت و 
سینوفارم هر دو از یک پلتفرم ویروس ضعیف 
شده هستند، آسترازنکا یک مکانیزم دیگر دارد 
و آدنوویروسی است و در نتیجه نوع آن واکسن 
داخلی یک مقداری فرق می کند. اسپوتنیک هم 
مثل آسترازنکا است، البته نوع آدنوویروس های 
این دو فرق می کند. به همین دلیل اگر دوز اول 
سینوفارم تزریق شده باشد، می شود دوز دوم از 

واکسن برکت استفاده کرد.«
 وی یادآور شد: »االن تحقیقاتی که در کشورهای 
دیگر انجام شده نشان می دهد تزریق یک واکسن 
متفاوت برای دوز دوم چندان اشکالی ندارد، اما 
آن ها برای واکسن های خودشان این مطالعات 
را انجام داده اند و با این وجود هم هنوز به یک 
نتیجه قاطع نرسیدند که امکان انجام چنین کاری 
وجود دارد یا نه؟ باالخره وزارت بهداشت یک 
کمیسیون واکسیناسیون دارد و تصمیم گیری با 
برای دز دوم واکسن  اگر می گویند  آن هاست. 
دیگری تزریق کنید و برای این کار حرف علمی 
دارند اشکالی ندارد. باالخره از این که هیچ واکسنی 
تزریق نشود بهتر است و این کار در هر صورت 

مشکلی ایجاد نمی کند.«

محرز: اگر اولین واکسن 
تزریق شده سینوفارم باشد، 

چون واکسن برکت از نظر 
ساختاری عین سینوفارم است 

می توان از آن به عنوان دوز 
دوم استفاده کرد. اگر واکسن 

اول نوع دیگری باشد، اتفاق 
خاصی رخ نمی دهد. اما ما 

می خواهیم این واکسنی که 
تزریق شده اثر داشته باشد. 

به همین دلیل تزریق دو 
واکسن با پلتفرم متفاوت ممکن 
است آن تاثیری را که انتظارش 

را داریم نداشته باشد

جهانپور: عزیزانی که به 
مراکز تزریق واکسن در برخی 

استان ها و شهرستان ها مراجعه 
کرده اند و به دلیل در اولویت 

بودن دوز اول نتوانسته اند دوز 
دوم را دریافت کنند، نگرانی 
نداشته باشند. فاصله زمانی 
تعیین شده برای تزریق دوز 

دوم، عموما بهترین فاصله زمانی 
نیست بلکه حداقل فاصله 

زمانی است که بین تزریق دو 
دوز واکسن تعیین شده است
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