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روند  اینکه  وجود  با 
در  کرونا  واکسیناسیون 
کشور سرعت گرفته، خبرها 
از توقف توزیع دوز دوم 
واکسن ها در مراکز بهداشتی و سردرگمی مردم 
برای تزریق دوز دوم واکسن حکایت دارد.

به گزارش »سالمت«، براساس خبرها در روزهای 
گذشته بسیاری از کسانی که برای دریافت دوز 
دوم واکسن پیام دریافت کرده یا مطابق تاریخ 
دریافت دوز دوم مندرج در کارت واکسنی که 
بعد از تزریق مرحله اول به آنها داده شده به مراکز 
بهداشتی مراجعه کرده اند با این جمله که »واکسنی 

برای تزریق موجود نیست« روبرو شده اند.
البته این کمبود ظاهرا بیشتر شامل افرادی بوده 
که واکسن سینوفارم یا بهارات هند را در مرحله 
اول دریافت کرده بودند. هرچند مقامات وزارت 
بهداشت از تالش این وزارتخانه برای تامین به 
موقع دوز دوم واکسن کرونا خبر می دهند و اعالم 

می کنند که نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

احتمال جایگزینی دوز دوم 
با سایر واکسن ها

عاطفه عابدینی، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا 
ازجمله این مقامات است که در یک نشست 
خبری درباره کمبود برخی واکسن های وارداتی 
برای تزریق دوز دوم گفت: »وزارت بهداشت 
تمام سعی خود را می کند که برای کسانی که 
دوز اول را دریافت کرده اند، دوز دوم واکسن را 

تهیه کرده و در دسترس آنها قرار دهد.«
وی افزود: »در خصوص واکسن اسپوتنیک وی 
می توان بر اساس دستورالعمل های علمی فاصله 
دوز اول و دوم را از ۲۱ روز تا ۹۰ روز هم 
افزایش داد. همچنین درمورد واکسن آسترازنکا 
تولیدکننده ۱۲ هفته )3 ماه( را پیشنهاد کرده که 
واکسن به موقع خواهد رسید. درباره واکسن 
سینوفارم هم به زودی دوز دوم تهیه خواهد شد.«
عابدینی درباره امکان استفاده از واکسن های 
ایرانی در دوز دوم تزریق هم گفت: »در برخی 
مطالعات جهانی ترکیب واکسن ها را استفاده 
می کنند و فکر می کنند که شاید ایمنی در این 
صورت بیشتر ایجاد شود. به عنوان مثال فایزر و 
آسترازنکا در مطالعاتی به صورت ترکیبی )میکس( 
داده شده و مطالعات دیگری هم در خصوص 
سایر واکسن ها در جریان است بنابراین از نظر 
علمی شاید بتوان واکسن هایی با پلت فرم های 

یکسان را جایگزین یکدیگر کرد.«
دوم  دوز  بتوان  شاید  مثال  »برای  افزود:  وی 
واکسن سینوفارم را که از یک ویروس کشته 
شده و غیرفعال است را با واکسنی که از همین 
پلت فرم در ساخت آن استفاده شده، جایگزین 
کرد. البته نباید نگران این موضوعات باشیم و 
امیدواریم واکسن دوز دوم به موقع ارائه  شود.«

عذرخواهی آقای سخنگو
البته آنچه بر نگرانی  و عصبانیت ها افزوده ارسال 
پیامک برای مراجعه جهت دریافت واکسن بود که 
سبب تجمع در مراکز تزریق و به در بسته خوردن 

مراجعان شد. اتفاقی که سبب شد کیانوش جهانپور، 
سخنگوی سازمان غذا و دارو از کسانی که پس 
از دریافت پیامک به مراکز واکسیناسیون مراجعه 
کرده ولی واکسن موجود نبوده و واکسیناسیون 

آنها انجام نشد عذرخواهی کند.
جهانپور در این خصوص گفت: »افرادی که در 
برخی استان ها برای دریافت دوز دوم مراجعه 
کرده اما موفق نشده اند باید بدانند که اولویت 

وزارت بهداشت تزریق دوز اول برای اکثریت 
است و نباید نگران باشند چراکه این فاصله زمانی 
تعیین شده در واقع بهترین فاصله نیست و حداقل 
فاصله است؛ به طوری که بعضی واکسن ها را 
می توان تا 3 ماه هم بین دو دوز فاصله گذاشت 
اما به رغم نگرانی ها از نبود دوز دوم برخی 
واکسن های کرونا در کشور و به دنبال سخنان 
اخیر سعید نمکی، وزیر بهداشت مبنی بر آغاز 

واکسیناسیون کرونا با واکسن ایرانی از روزهای 
پایانی خردادماه، علیرضا رئیسی، سخنگوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا هم با تاکید بر لزوم 
اخذ مجوز اضطراری برای تمام واکسن های 
واکسن  دو  ایمنی زایی  »بحث  گفت:  کرونا 
فاز  در  پاستور  انستیتو  واکسن  و  کووبرکت 
یک و دو تایید شده اما همچنان به اطالعات 

کامل تری نیاز است.«

احتمال وقوع پیک پنجم
در شرایطی که همه تالش ها بر واکسیناسیون 
مردم جهت مقابله با کرونا معطوف شده است، 
خطر شیوع جهش های جدید کرونا مثل ویروس 
هندی و آفریقایی کرونا در کشور منتفی نشده 
است. موضوعی که هشدار عاطفه عابدینی را 
هم به همراه داشت و او اعالم کرد که پیش بینی 
وزارت بهداشت این است که در صورت وقوع 
پیک پنجم کرونا این پیک با نوع هندی خواهد بود.
وی افزود: »اینکه بگوییم چون واکسن زدیم 
پس ماسک را کنار بگذاریم امکان پذیر نیست؛ 
چون هم ایمنی زایی جمعی با واکسن به درصد 
مورد نظر نرسیده و هم از تاثیر واکسن در برابر 
نداریم.  دقیق  اطالع  ویروس های جهش یافته 
ازاین رو توصیه فعلی همچنان استفاده از ماسک 
است.« عابدینی تصریح کرد: »در برخی استان های 
جنوبی بیماران سرپایی افزایش پیدا کرده است 
و اگر مراقب نباشیم در اواخر خرداد پیک پنجم 
را خواهیم داشت بنابراین واکسن هراسی برای 

ما نگران کننده است.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو ستاد کرونای استان تهران 
در واکنش به شایعاتی درباره اینکه تاخیر در تزریق دوز دوم واکسن 
کرونا دوز اول را بی اثر می کند، گفت: »افرادی که در فضای مجازی 

درباره تاخیر تزریق دوز دوم واکسن ابراز نگرانی می کنند باید بدانند 
که تاخیری در واکسیناسیون در اثربخشی آن تاثیری نخواهد داشت.«

به گزارش سالمت، دکتر جلیل کوهپایه زاده درباره اینکه گفته می شود 
پایگاه های واکسیناسیون برای تزریق دوز دوم با کمبود واکسن مواجهه 
هستند، اظهار داشت: »از ابتدا چهار نوع واکسن در ایران شروع به تزریق 
شد؛ اسپوتنیک، بهارات هند، سینوفارم و آسترازنکا که همه  این ها غیر 
از اسپوتنیک که دوز یک و دو آن با هم تفاوت دارد، تفاوتی در نوع 

دوز یک و دو آنها وجود ندارد.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: »واکسن اسپوتنیک بیشتر 
برای کادر درمان مورد استفاده قرار گرفت و واردات آن نیز ادامه خواهد 
ما تعدادی واکسن  این است که  اما مساله ای که وجود دارد  داشت 
آسترازنکا تزریق کردیم و ترجیح این است که برای دوز دوم هم به 
افراد از همان آسترازنکا تزریق شود اما با توجه به وضعیت فعلی این 
امکان وجود دارد که فاصله زمانی بین تزریق اول و دوم کمی بیشتر 

طول بکشد که در این رابطه نگرانی وجود ندارد.«
کوهپایه زاده افزود: »اینطور نیست که اگر فاصله  بین تزریق از مدت 
مشخص بیشتر شد، اثربخشی دز اول کم شود. چیزی که االن در بازار 

بیشتر است و بیشتر هم وارد می شود سینوفارم است و بیشترین واکسنی 
هم که به گروه سالمندان تزریق شد از همین نوع بوده و درمجموع 

جای نگرانی نیست و واردات ادامه خواهد داشت.«
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل عمده ای نداریم، ادامه داد: 
»امیدواریم با آمدن واکسن در روزهای آینده که احتماالً باالی ۲ میلیون 
خواهد بود، همه چیز طبق برنامه پیش برود. البته ممکن است در این 
مدت نوبت تزریق واکسن فردی که به طور مثال امروز بوده به شنبه 
آینده موکول شود. ضمنا افرادی که در فضای مجازی از این موضوع ابراز 
نگرانی کرده اند هم باید بدانند که تاخیری در واکسیناسیون رخ نخواهد 

داد و اگر هم رخ دهد در اثربخشی واکسن تاثیری نخواهد داشت.«

احتمال تزریق واکسن متفاوت در دوز دوم
عضو ستاد کرونای استان تهران درمورد اینکه با وجود کمبود واکسن 
برای تزریق دوز دوم، آیا این احتمال وجود دارد که دوز اول از یک 
واکسن و دوز دوم از واکسن دیگر تزریق شود، افزود: »فرموالسیون 
این واکسن ها با هم فرق دارد و ایمنی که در بدن ایجاد می کند با هم 
متفاوت است. پس طبیعی است که وقتی یک واکسن را از یک جنس 
تزریق می کنید دوز بعد هم باید از همان جنس باشد مگر اینکه ایمنی 

واکسن ها و مکانیسم آنها مثل هم باشد.«
کوهپایه زاده در خصوص اینکه اگر در زمان توزیع واکسن داخلی افرادی 
بخواهند واکسن خارجی دریافت کنندتکلیفشان چیست؟ گفت: »توصیه 
ما این است که مردم تا اطالع ثانوی هر واکسنی را که توسط سازمان 

جهانی بهداشت و سازمان غذا و داروی کشور تایید می شود استفاده کنند 
و صبر نکنند تا واکسن دیگری بیاید چون چنین دستوری در شرایط فعلی 
دنیا وجود ندارد بنابراین اولین واکسنی که طبق مقررات و شیوه نامه به 
دست هموطنانمان رسید چه ایرانی و چه خارجی، حتما تزریق کنند.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در واکنش به درخواست برای صدور 
مجوز اضطراری واکسن های ایرانی مانند واکسن کووبرکت بیان کرد: »باید 
بین مصرف عمومی و کارآزمایی تفاوت قائل شد زیرا برای هر واکسن 
فازهای یک، دو و سه انسانی انجام می شود که فاز یک و دو واکسنی مثل 
برکت با کیفیت باال و عوارض کم انجام شده و در فاز سوم تست انسانی 
هم نتیجه آن ایمنی بخشی باال بوده است. البته در رابطه با موضوع مجوز 
اضطراری هم باید بگویم که این کار را در خیلی از جاهای دنیا انجام می دهند، 
یعنی خیلی از کشورها از همان شروع فاز سوم تزریق عمومی هم انجام 

می دهند؛ هرچند فاز چهارم تزریق عمومی واکسن است.«
کوهپایه زاده گفت: »در فاز سوم طبیعی است که داوطلب ها وسیع تر 
می شوند و در فاز بعد همه گروه های سنی و جنسی را شامل می شود 
و در این تزریق کسی که داوطلب می شود از موفقیت فاز یک و دو 
اطمینان حاصل کرده و حتما قبل از تزریق مشخصات الزم، بررسی و 

بعد تزریق انجام می شود.«
وی در پایان در مورد نحوه  ثبت نام داوطلبان هم توضیح داد و گفت: 
»برای ثبت نام هر فرد می تواند به سایت همان واکسن مراجعه کند و 
اینکه چه تعداد داوطلب کافی است به روند مطالعه  واکسن مربوط است 

و برای هر کدام متفاوت است.«

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »اگر قرار باشد دوز 
دوم واکسنی چهار هفته بعد تزریق شود و به هر دلیلی این اتفاق رخ 

ندهد واکسیناسیون باید دوباره از ابتدا شروع شود و این یعنی احتمال 
دارد که واکسیناسیون انجام شده لغو شود و این کار از ابتدا شروع شود.«
به گزارش سالمت، مینو محرز در گفت وگو با خبرآنالین در پاسخ به این 
سوال که آیا امکان تزریق دوز دوم واکسن کرونا با نوع دیگری از واکسن 
وجود دارد؟ گفت: »مطالعه ای در آمریکا انجام شده و این موضوع که دوز 
دوم یک واکسن دیگر تزریق شود باید بیشتر بررسی شود و من نمی دانم 
این اقدام تاثیر می گذارد یا نه. البته محققان معتقدند که دوز سوم به بعد 
را می توان یک جور دیگر تزریق کرد اما درباره تزریق واکسنی دیگر در 

دوز دوم مطالعاتی باید انجام و نتیجه مشخص شود.«
وی افزود: »در حال حاضر تحقیقاتی که در کشورهای دیگر انجام 
شده نشان می دهد که تزریق یک واکسن متفاوت برای دوز دوم 
چندان اشکالی ندارد اما آنها برای واکسن های خودشان این مطالعات 
را انجام داده اند و با این وجود هنوز به یک نتیجه قاطع نرسیده اند.«

محرز با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت یک کمیسیون واکسیناسیون 
دارد و تصمیم گیری با این نهاد است، اضافه کرد: »اگر می گویند برای 
دوز دوم واکسن دیگری تزریق کنید و برای این کار حرف علمی دارند 

اشکالی ندارد زیرا این توصیه از اینکه هیچ واکسنی تزریق نشود بهتر 
است و این کار در هر صورت مشکلی ایجاد نمی کند.«

عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا در پاسخ به این پرسش که آیا این 
اقدام ایمنی ایجاد شده ناشی از واکسیناسیون را کاهش نمی دهد؟ 
گفت: »با توجه به نوع واکسن ها پاسخ به این سوال متفاوت است. 
اگر دو واکسن از نظر ساختاری مشابه هم باشند قاعدتا نباید اشکالی 
ایجاد شود اما اگر نوع واکسن ها متفاوت باشد باید مطالعات بیشتری 

انجام شود و من نمی دانم که این کار شدنی است یا نه.«
آینده و  از هفته های  برکت  تزریق واکسن  آغاز  به  اشاره  با  محرز 
احتمال جایگزینی این واکسن به عنوان دوز دوم، اظهار داشت: »اگر 
اولین واکسن تزریق شده سینوفارم باشد چون واکسن برکت از نظر 
ساختاری مانند سینوفارم است می توان از آن به عنوان دوز دوم استفاده 
کرد اما اگر واکسن اول نوع دیگری باشد اتفاق خاصی رخ نمی دهد.«
وی اظهار داشت: »واکسن برکت و سینوفارم هر دو از یک پلتفرم و 
ویروس ضعیف شده هستند اما آسترازنکا مکانیسم متفاوتی دارد و 
آدنوویروسی است در نتیجه نوع آن با واکسن داخلی فرق می کند. 
همچنین اسپوتنیک هم مانند آسترازنکا است ولی نوع آدنوویروس های 
آنها با هم متفاوت است بنابراین اگر دوز اول سینوفارم تزریق شده 

باشد می توان دوز دوم را از واکسن برکت استفاده کرد.«
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با هشدار درباره اینکه اگر در مدت 
تعیین شده به افراد واکسن تزریق نشود، تصریح کرد: »اگر قرار باشد 

دوز دوم واکسنی چهار هفته بعد تزریق شود اما این اتفاق به هر 
دلیلی رخ ندهد واکسیناسیون آن فرد باید دوباره از اول شروع شود 
و این یعنی ممکن است واکسیناسیون انجام شده لغو شده و همه 

چیز از اول شروع شود.«
وی با اشاره به نابسمانی به وجود آمده در تزریق دوز دوم واکسن 
کرونا گفت: »متاسفانه کشورهای بزرگی که ایران از آنها واکسن تهیه 
می کرد با موج های کرونا مواجهه شدند و به همین دلیل شاید مسووالن 
وزارت بهداشت نتوانستند واکسن ها را در زمان مشخص شده تحویل 
بگیرند. البته قاعدتا نباید این اتفاق رخ می داد زیرا معموال برای کسی 
که واکسن تزریق شده دوز بعدی نگه داشته می شود اما حاال چه 
اتفاقی رخ داده مشخص نیست. برای مثال شاید آن شرکتی که قرار 
بوده دوز دوم واکسن را از آن تهیه کنیم االن نمی تواند این دوز را به 
ایران برساند یا صادرات واکسیناسیون آن متوقف شده تا به کشور 
خودشان برسد. این را هم باید گفت که در حال حاضر تهیه واکسن 

از یک کشور دیگر کار سختی است.«
محرز در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط موجود چگونه 
واکسیناسیون عمومی در ایران تا پایان سال انجام می شود؟ گفت: »اگر 
وزارت بهداشت مجوز دهد و واکسن های تولید شده داخل به کمک 
بیشتری  بهتر می شود و مقدار واکسیناسیون سرعت  اوضاع  بیایند 
می گیرد. ازاین رو امیدواریم مشکالت به زودی برطرف شده و دسترسی 

مردم به واکسن کرونا بیشتر شود.«

گزارش هفته نامه »سالمت« از کمبود دوز دوم واکسن کرونا در کشور

چه خبر از دوز دوم واکسن؟!
 علی 

ابراهیمی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:

تاخیر در تزریق دوز دوم، دوز اول را بی اثر نمی کند

محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:

واکسن نرسد همه چیز به نقطه آغاز برمی گردد

با وجود اینکه روند واکسیناسیون 
کرونا در کشور سرعت گرفته، 

خبرها از توقف توزیع دوز دوم 
واکسن ها در مراکز بهداشتی و 

سردرگمی مردم برای تزریق دوز 
دوم واکسن حکایت دارد

توصیه سازمان بهداشت جهانی 
برای کاهش خطر سویه های جدید کرونا

در سطح جهانی  واکسیناسیون  میزان  افزایش  کرد  اعالم  بهداشت جهانی  سازمان 
کرونا شود. ویروس  مختلف  مانع جابجایی سویه های  می تواند 

خبرنگاران  باشگاه  از  نقل  به  آنالین  سپید  از  نقل  به  »سالمت«،  گزارش  به 
برای  زد   تخمین  جهانی  بهداشت  سازمان  ارشد  مقامات  از  یکی  جوان، 
موارد  مانند  »وارداتی«  کروناویروس  به  ابتال  خطر  توجه  قابل  کاهش 

شیوع  یا  خوشه  یک  ایجاد  باعث  می تواند  که  جدید  سویه های  با  مرتبط 
است. ضروری  درصدی   ۸۰ حداقل  واکسیناسیون  پوشش  شود،   گسترده تر 

مایکل رایان، رئیس بخش فوریت های سازمان جهانی بهداشت گفت: »در نهایت 
سطح باالی پوشش واکسیناسیون، راه خروج از این همه گیری است.« 

بسیاری از کشور های ثروتمند اقدام به واکسیناسیون نوجوانان و کودکان کرده اند که 
خطر ابتال به کووید در آنها نسبت به افراد مسن یا افراد مبتال به بیماری های زمینه ای 
کمتر است، این در حالی است که این کشور ها از سوی نهاد های بهداشتی بین المللی 
تحت فشار هستند که اهدای واکسن به کشور های فقیر را در اولویت قرار دهند.

رئیس بخش فوریت های سازمان جهانی بهداشت تصریح کرد: »داده های کامال 
تاثیر  برای  واکسیناسیون  پوشش  درصد  چند  دهد  نشان  که  ندارد  وجود  دقیقی 
۸۰ درصدی واکسیناسیون  اما مطمئنا پوشش  بیماری الزم است  انتقال  بر  کامل 
بالقوه  طور  به  که  وارداتی  سویه های  بروز  توجهی خطر  قابل  طور  به  می تواند 
شود،  بیماری  شیوع  یا  خوشه  ایجاد  باعث  یا  کند  ایجاد  ثانویه  موارد  می تواند 
کاهش دهد.« سویه دلتا در بیش از ۶۰ کشور جهان گسترش پیدا کرده و نسبت 
به سویه آلفا که برای اولین بار در انگلیس مشاهده شد از قدرت سرایت پذیری 

است. برخوردار  بیشتری 

خبــر


