
سالمت در ایران  و جهان2

 واکسیناسیون در همه کشورهای جهان رایگان است
سالمت: سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تاکنون واکسیناسیون نیمی از افراد گروه سنی 
باالی ۸۰ سال انجام شده است، گفت: »امیدواریم تا هفته آتی واکسیناسیون افراد باالی ۷۵ سال 

و ۷۰ سال و ۶۵ سال را انجام دهیم.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور روز دوشنبه با اعالم این خبر افزود: »بعد از اتمام واکسیناسیون 
افراد باالی ۶۵ یا ۶۴ سال فاز دو تمام می شود و وارد مرحله فاز سوم تزریق واکسن کرونا می شویم 
که گروه ها و اقشار بیشتر جامعه را در بر خواهد گرفت.« وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون بیش از 
۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن دارای مجوز مصرف اضطراری وارد کشور شده است، گفت: 

»افزون بر یک میلیون و ۲۵۰ هزار دوز آن در سراسر کشور تزریق شده است.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه با اشاره به اینکه ۴ شرکت کاندیدای تولید واکسن اسپوتنیک 
وی در کشور هستند، افزود: »۳ شرکت به طرف روسی معرفی شده اند و شرکت چهارم هم در 

حال معرفی به شرکت روس است.«
جهانپور ادامه داد: »دو شرکت ارزیابی مثبتی از زیر ساخت های فنی شان وجود داشته و یک 
شرکت وارد مدار تولید شده که ظرف چند هفته تا ۲ ماه آینده نخستین محصول اسپوتنیک وی 

تولید داخل کشور وارد کمپین واکسیناسیون عمومی علیه کووید-۱۹ خواهد شد.«
در حالی که مینو محرز در نشست خبری ستاد اجرایی فرمان امام در ۳ اسفند ۱۳۹۹ که برای فاز 
یک مطالعات بالینی اولین واکسن ایرانی کرونا برگزار شد، با تاکید بر اینکه در یک همه گیری قرار 
داریم و در این شرایط کشورها موظف به توزیع رایگان واکسن هستند گفته بود: در این شرایط تمام 

کشورها باید واکسن رایگان در اختیار مردم قرار دهند و بحث هزینه واکسن اصال مطرح نیست.
و همچنین تاکید کرده بود، به ویژه کودکان باید از واکسن رایگان بهره مند شوند.

کیانوش جهانپور درباره واردات واکسن از طریق شرکت های خصوصی گفت: »تا این لحظه 
بیش از ۳۵ شرکت خصوصی مجوز یا نامه های الزم را برای مذاکره و واردات واکسن انجام 
داده اند که شاید ۱ تا ۲ مورد از آنها توانسته باشند تا حداقل خرداد ماه توافقاتی را با برخی 
شرکت ها یا فروشندگان عمده واکسن در دنیا داشته باشند.« به گزارش ایرنا، جهانپور در پایان 
تصریح کرد: »اما تا این لحظه وارداتی از سوی شرکت های  بخش خصوصی نداشته ایم و سازمان 
غذا و دارو ۳۵ مجوز موردی را صادر کرده است.« باید دید ایران با باز گذاشتن دست شرکت های 

خصوصی برای واردات واکسن، بدعتی برای ارائه واکسن پولی به وجود می آورد؟

خبــر

اساس  بر  داد،  گزارش  ایسنا 
نتایج یک مطالعه که به تازگی در 
آمریکا انجام شده، پادتن )آنتی 
بادی( کرونا تا یک سال پس از 
ابتال به بیماری کووید-۱۹ در 
قابل  و  می ماند  باقی  فرد  بدن 

است. تشخیص 
نمونه های  آزمایشات  این  در 
سابق  بیمار   ۲۵۰ خون 
قرار  بررسی  مورد  کووید-۱۹ 
متخصصان  و  است  گرفته 
تمامی  بدن  که  شده اند  متوجه 
بیماران بستری شده قبلی و ۹۵ 
درصد از بیمارانی که کار آنها 
است،  نکشیده  بیمارستان  به 
دارای پادتن کرونا بوده  است.
پزشکان می گویند سطح پادتن 
و شدت  با سن  افراد  بدن  در 
کرونا  ویروس  با  شدن  درگیر 
ارتباط داشته و افراد باالی ۶۵ 
کووید-۱۹  بیماری  که  سال 
کرده  تجربه  را  سخت تری 
باالتری  پادتن  سطح  از  بودند 

بودند. برخوردار 
اخیر  یافته های  حال  عین  در 
نشان می دهد افراد زیر ۶۵ سال 
خفیف تر  گونه های  به  مبتال  و 
بدون  توانسته اند  که  بیماری 
پیدا  بهبود  بیمارستان  به  نیاز 
و  پایین تر  پادتن  سطح  کنند، 

داشته اند. متغیرتری 
متخصصان می گویند در افرادی 
کووید-۱۹  به  مبتال  قبال  که 
واکسن،  شده اند  خفیف 
نسبت  طوالنی تری  محافظتی 
بدن  خودِ  طبیعِی  پادتن  به 

ایجاد خواهد کرد.
در مطالعه انجام شده از مجموع 
۲۵۰ فرد مبتال، ۵۸ نفر پیشتر در 
بیمارستان بستری شده بودند و 
۱۹۲ نفر نیز به دلیل عالئم خفیف 

بودند. یافته  بهبود  در خانه 
نشریه  در  تازه  تحقیق  نتایج 
منتشر   »medRxiv« پزشکی 

شده است.

پیشتر  یورونیوز،  گزارش  به 
سطح  بر  مطالعه  یک  نتایج 
پادتن بیش از ۳۰ هزار نفر از 
شهروندان کشور ایسلند نشان 
داده بود که سطح پادتن بیماری 
کووید-۱۹ در بدن بیش از ۹۰ 
درصد مبتالیان به ویروس کرونا 
و  یافته  افزایش  ابتال  از  پس 
ثابت  بهبود  از  پس  ماه   ۴ تا 

است. مانده 
این در شرایطی است که مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری ها 
افراد  به   )CDC( آمریکا  در 
که  داده  هشدار  شده  واکسینه 
ابتالی  پایین  احتمال  وجود  با 
آنها به بیماری کووید-۱۹ باید 
احتیاط کنند چرا که می توانند 
از  عالئمی  هیچ  داشتن  بدون 
ابتالی به ویروس، ناقل آن به 

باشند. افراد  دیگر 

پادتن کرونا 
تا یک سال پس از ابتال 
در بدن باقی می ماند

خبـــر

زالی درباره راه پیشگیری از این سناریوی 
رعایت   »قطعا  است:  کرده  تاکید  هم  تلخ 
شیوه نامه  ها  و فاصله گذاری همچنان به عنوان 
بهترین شیوه برای پیشگیری از این بیماری 
قلمداد می شود. از سوی دیگر درخواست 
افزایش  و  پیوسته  واردات  ما  مشخص 
سرعت واردات واکسن به کشور است تا 
واکسیناسیون با سرعت بیشتری محقق شود. 
این میزان واکسن کرونا که تاکنون با تالش 
وزارت بهداشت وارد شده است، کفایت 
نمی کند. قطعا برای کاهش قطعی مرگ و 
میر باید قبل از بروز خیزهای جدید کرونا، 

واکسیناسیون را افزایش دهیم.«
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت 
شیوع  به خطر  نسبت  نگرانی  ابراز  با  هم 
موج ها ی تازه کرونا، تاکید کرده است: »نگرانی 
اصلی ما از ویروس آفریقایی بیش از باقی 
انواع ویروس کرونا است زیرا  تجربیاتی که 
در عرصه بین المللی مشاهده می شود ویروس 
آفریقایی حتی از ویروس هندی و برزیلی 
از جهش های پیچیده تر و مقاومت بیشتر در 
مقابل درمان برخوردار است. این ویروس 
فعال در مقابل واکسن ها از مقاومت بیشتری 
برخوردار است، ولی آنچه از مردم درخواست 
می شود فقط و فقط رعایت  شیوه نامه ها و 

دستورالعمل های بهداشتی است.«
قرارگاه  دبیر  پرست،  دین  بابک  همچنین 
از بسیج همه  نیز  با کرونا  عملیاتی مقابله 
دستگاه ها اعم از کشوری و لشکری برای 
مقابله با ورود ویروس جهش یافته کرونای 

هندی خبر داده است.
ویژه  به  و  قرمز  مناطق  دقیق تر  کنترل 
از  جلوگیری  برای  کشور  شرقی  مرزهای 
ابالغ  هندی،  نوع  کرونای  ویروس  ورود 
از  جلوگیری  برای  بهداشتی  دستورالعمل 
شیوع ویروس جهش یافته هندی حداقل 
تا عمق ۲۰۰ کیلومتری داخل خاک کشور، 
کنترل بهداشتی ملوانان هندی و پاکستانی، 
توقف کامل هرگونه نقل و انتقال مسافر از 
کشور هندوستان، تعلیق همه پروازها ازهند 
و پاکستان و همچنین کنترل دقیق تر مناطق 
جمله  از  کشور،  شرقی  مرزهای  اطراف 
مهم ترین اقدامات قرارگاه عملیاتی مقابله با 
کرونا برای مهار کرونای جهش یافته هندی 

اعالم شده است.
از سوی دیگر، سعید نمکی، وزیر بهداشت 
هم در نامه ای به روسای دانشگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور نسبت به خطر شیوع 
ویروس موتاسیون یافته هندی، هشدار داده 
روسای  به  خطاب  بهداشت  وزیر  است. 
داده  دستور  پزشکی،  علوم  دانشگاه ها ی 
استان های  مرزهای  کنترل  »گزارش  است: 
شرقی، جنوب شرقی و همچنین مرزهای 
از  ورودی  پروازهای  و  جنوب  دریایی 
طور  به  هندوستان  و  پاکستان  کشورهای 
مستمر و روزانه به دفتر اینجانب گزارش 
شود. همچنین در همه استان هایی که اتباع 
اول  از  پاکستان  و  هندوستان  کشورهای 
فروردین تاکنون وارد شده اند، سریعا با ثبت 
PCR مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت 
ضرورت، فوری قرنطینه شوند. همان گونه که 
قبال ابالغ شده است، باید نمونه های دوره ای 
بیماران به خصوص آنهایی که به سرعت 
به سمت وخامت می رود، گرفته  حالشان 
شود و جهت بررسی از نظر موتاسیون به 
انستیتو پاستور، آزمایشگاه دانشکده بهداشت 

و آزمایشگاه مرجع طرف قرارداد معاونت 
پژوهشی ارسال شود.«

آیا خطر شیوع کرونای هندی را 
باید جدی گرفت؟

در حال حاضر نوع غالب ویروس کووید-۱۹ 
در ایران، نوع جهش یافته انگلیسی است که 
به موج چهارم کرونا منجر شده است. برخی 
کارشناسان نگران هستند که با فروکش کردن 
موج چهارم کرونا، دوباره موج جدید بیماری 

با نوع جهش یافته هندی آغاز شود.
محمدحسین شریعتی، داروساز و محقق تولید 
واکسن در گفت وگو با سپید به ویژگی ها ی 
اشاره می کند  یافته هندی  ویروس جهش 
و می گوید: »هنوز اطالعات دقیق و کاملی 
درباره کرونای جهش یافته هندی وجود ندارد. 
تحقیقات درباره این نوع جهش یافته همچنان 
ادامه دارد. یکی از مهم ترین نکاتی که درباره 
کرونای هندی مطرح می شود این است که 
قدرت سرایت آن بسیار باالست. حتی افرادی 
که در گذشته به کرونا مبتال شده اند، نسبت 
به ابتال به این نوع جهش یافته هندی مصون 
بدن  در  تولید شده  پادتن  درواقع  نیستند. 
افرادی که قبال به کرونا مبتال شده اند، توان 
تشخیص و مقابله با کرونای هندی را ندارد.«
او خاطرنشان می کند: »گفته می شود که نوع 
جهش یافته هندی، توان باالیی برای فرار از 
سیستم ایمنی بدن دارد. پادتن ها ی تولید شده 
کرونا در بدن افرادی که قبال مبتال شده اند، 
بی اثر می شود و فرد در برابر کرونای هندی، 
آسیب پذیر خواهد بود. با این وجود، بر اساس 
برخی تحقیقات علمی که تاکنون منتشر شده 
است، خطر کرونای هندی بیشتر از کرونای 
انگلیسی گزارش نشده است. به همین دلیل، 
می توان سناریویی شبیه موج شیوع کرونای 

انگلیسی را تصور کرد.«
شریعتی با اشاره به خطرات موج تازه کرونا، 
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 گذاشتنخیز چهارم کرونا، دوباره 
وارد موج تازه ای از بیماری شویم، در آن 
بهداشتی،  ارائه دهندگان خدمات  صورت 
فرسایش  با  تشخیصی  و  درمانی  دارویی، 
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 نه، 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  شیوه نامه ها ی بهداشتی 
و تشدید نظارت ها ، در مسیری حرکت کنیم 
که فرایند واکسیناسیون سراسری با سرعت 
بیشتری انجام شود تا درگیر موج تازه ای از 

بیماری کرونا نشویم.«
از سوی دیگر، مسعود مردانی، عضو ستاد ملی 
مبارزه با کرونا و متخصص بیماری ها ی عفونی 
هم درباره ویروس جهش یافته هندی اظهار 
کرد: »هر چه راه انتقال پذیری ویروس کرونا در 
جامعه افزایش پیدا کند و بتواند از فردی به فرد 
دیگر به سهولت منتقل شود، می تواند زمینه را 
برای ایجاد موارد جدید بیماری فراهم کرده و 
جهش های کروموزومی اجتناب ناپذیر زیادی 
ظاهر کند. کرونای هندی، ویروس 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. اطالعات ما فقط در مورد بیمارانی است 
که در هند زندگی می کنند و مبتال شده اند. 
هنوز گستره ای از این ویروس در کل جهان 
به آن شکلی که باید قابل تشخیص باشد، 

ظاهر نشده است.«
ستاد  رئیسی، سخنگوی  علیرضا  همچنین 
به خطر  اشاره  با  هم  کرونا  با  مقابله  ملی 
شیوع کرونای هندی، تاکید کرد: »بیش از 
یکسال از شیوع ویروس کووید-۱۹ گذشته 
است. چرخش ویروس در انواع قومیت ها ، 
ژنتیک ها و نژادهای مختلف می تواند سبب 
شود.  غریب  و  عجیب  جهش های  ایجاد 
ویروس جهش یافته هندی به نظر می رسد 

ترکیبی از جهش یافته ویروس انگلیسی و 
برزیلی باشد و به مراتب قدرت کشندگی 

بسیار باالیی دارد.«
جهش  فصل  »بهار  داد:  هشدار  او 
ویروس هاست. ممکن است در آینده ویروس 
جهش یافته کرونای ایرانی هم داشته باشیم. 
بنابراین ممکن است در هر کشوری ویروس 
این جهش  اگر  و  کند  پیدا  کرونا، جهش 
ویروس روی شاخک ها باشد قطعا خطرناک 
است. ویروس کرونا را به انگلیسی، آفریقایی 
و هندی نامگذاری می کنیم اما باید بدانیم 
این ها همان ویروس ووهان است که روی 

آن جهش صورت گرفته است.«

ضروت تسریع واکسیناسیون برای 
مهار کرونای هندی

فعاالن جامعه پزشکی تاکید دارند که اگر 
می خواهیم سالمت مردم حفظ شود و به 
باید  نشویم،  از کرونا گرفتار  تازه ای  موج 
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.
اگرچه واکسیناسیون سراسری کرونا با تاخیر 
انجام شد و این فرایند نیز همچنان کند پیش 
می رود هم اکنون حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. 
وزارت بهداشت می گوید تا پایان امسال، همه 
ایرانیان را در برابر کووید-۱۹، واکسینه خواهد 
کرد. در گام اول شاهد بودیم که واکسیناسیون 
کادر درمان، افراد مبتال به بیماری های مزمن، 
سالمندان باالی ۸۰ سال و برخی فعاالن مشاغل 
پرخطر مثل پاکبانان، آغاز شد. بسیاری از این 
گروه های اجتماعی در برابر کرونا واکسینه 
شده اند و فرایند لکه گیری برای پوشش کامل 
واکسیناسیون این گروه های در معرض خطر، 
آغاز شده است. کارشناسان می گویند برای 
جلوگیری از شیوع موج تازه کرونا باید فرایند 

واکسیناسیون سراسری، تسریع شود.
موج چهارم کرونا در ایران، کماکان ادامه 
دارد و این بیماری چموش با قدرتی بیشتر 
است.  شده  مردم  ناخوانده  مهمان  دوباره 

افزایش آمار مبتالیان به کرونا، موجب افزایش 
فشار کاری و فرسایش شغلی کادر درمان 
شده است. برای کادر درمان، شکسته شدن 
آمار مبتالیان به کرونا به معنی شیفت های 
طوالنی مدت، تداوم شرایط سخت خدمت 

و افزایش اضطراب کاری است.
در ۱۴ 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 چند 
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 بی سالح 
شده است که بدون لحظه ای استراحت و 
درنگ، مدام در میدان نبرد حاضر می شود. 
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 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 موج 
جدید بیماری کرونا، این پرسش جدی مطرح 
می شود که نظام سالمت تا کجا می تواند 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 موج های تازه بیماری، فرایند 

واکسیناسیون سراسری تسریع شود.
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کارشناسانازخطرخیزجدیدکروناابرازنگرانیمیکنند

آیا موج پنجم؛ موج هندی است؟
هنوزخیز چهارم کرونا مهار نشده است که برخی 
کارشناسان و متولیان نظام سالمت می گویند نگران 
خیز جدیدی از بیماری کرونا هستند که با شیوع 

ویروس جهش یافته هندی همراه شود.
اولین نگرانی جدی را علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در 

کالنشهر تهران مطرح کرده است. او هشدار داده است: »باتوجه به وجود 
ویروس ها ی جهش یافته انتظار داریم خیزهای بعدی با وجود ویروس ها ی 
جهش یافته وجود داشته باشد، خیزهایی که در آینده نه چندان دور با 
ویروس ها ی جدید قابل پیش بینی هستند. قطعا در ویروس ها ی جدید، 
سرایت پذیری افزایش پیدا می کند که به تبع آن بیماران بستری و فوتی ها  

نیز افزایش پیدا خواهد کرد. ویروس ها ی جهش یافته در هنگام ورود بین 
۱۰ تا ۱۵ روز پنهان هستند و پس از این مدت خود را نشان می دهند. 
شرایط خیز چهارم به دلیل ورود ویروس انگلیسی بود و ممکن است 
دقیقا همین سناریو برای ویروس آفریقایی و هندی تکرار شود. البته 

ویروس آفریقایی به مراتب مهلک تر از ویروس هندی است.«

 امین جاللوند

کنترل دقیق تر مناطق قرمز و به ویژه 
مرزهای شرقی کشور برای جلوگیری از 
ورود ویروس کرونای نوع هندی، ابالغ 
دستورالعمل بهداشتی برای جلوگیری از 
شیوع ویروس جهش یافته هندی حداقل 
تا عمق 2۰۰ کیلومتری داخل خاک کشور، 
کنترل بهداشتی ملوانان هندی و پاکستانی، 
توقف کامل هرگونه نقل و انتقال مسافر 
از کشور هندوستان، تعلیق همه پروازها 
از/ به هند و پاکستان و همچنین کنترل 
دقیق تر مناطق اطراف مرزهای شرقی 
کشور، از جمله مهم ترین اقدامات قرارگاه 
عملیاتی مقابله با کرونا برای مهار کرونای 
جهش یافته هندی اعالم شده است

شماره هفتصدونودوچهار  هجده اردیبهشت هزار و چهارصد


