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ددستچين
ستچين

◾مورد بیمهری قرار گرفتیم
به گزارش آنا ،یوسف نوری ،وزیر آموزش و
پرورش گفت :در دوران کرونا اغلب کشورها
م ــدارس را یــک روز هــم تعطیل نکردند.
زمانی که خواستیم مــدارس را بازگشایی کنیم مورد
بیمهری قرار گرفتیم .تالش میکنیم وضعیت آموزش
و پرورش سروسامان یابد و کاستیهای سالهای اخیر
جبران شود.

م

واکنش وزیر علوم
به غیرقانونی
خواندن مصوبه
کنکوری شورای
عالی انقالب
فرهنگی

ی گل،
محمدعلی زلف 
وزیر علوم در خصوص
موضعگیری نایب رئیس
کمیسیون آموزش
مجلس مبنی بر اینکه
مصوبه کنکوری
شورای عالی انقالب
فرهنگی غیرقانونی
است به ایلنا گفت :این
شورا نمیتواند متناقص
با مصوبات مجلس
عمل کند ،اما اگر مکملی
داشته باشد ،مشکلی
وجود ندارد یعنی
قوانین تصویب شده
قبلی مجلس مالک است،
ولی اگر مواردی باشد
که قانون وجود ندارد،
اقدام شورا میتواند
جاری باشد.

جامعه

عصطفیقانعی

ض
واک و کمیته ملی
ی
س نا
سیونکرونا

اعـــظـــم طـــیـــرانـــی
واکــســیــنــاســیــون کــرونــا از روز
21بهمن  1399در سراسر کشور
بــا تــزریــق واکــســن ب ـ ـرای کــادر
درمــانــی آغــاز شد و از آن زمان
تاکنون بیش از 147میلیون دز
برای افراد مختلف تزریق شده است .اما تزریق دز
اول و دوم واکسن روند مطلوبتری نسبت به دز
سوم دارد .این درحالی است که بر اساس آمارهای
وزارت بهداشت  90درصد افرادی که به نوع شدید
سویه امــیــکــرون مبتال شــدنــد ،از جمله افــرادی
بودهاند که دز سوم کرونا را تزریق نکردهاند و همین
موضوع سبب ابتال و حتی مرگ این افراد شد .به
همین دلیل پیشنهاد کارشناسان اقدام بهموقع
و سریع برای تزریق دز یادآور واکسن کروناست.

◾

◾احتمال تعطیل شدن مطب روانشناسان
مــحــمــد حــاتــمــی ،رئــیــس س ــازم ــان نظام
روانشناسی با انتقاد از نــرخ تعرفههای
ابالغ شده به این سازمان به ایسنا گفت:
یک دکتر روانشــنــاس با ایــن مبالغ حتی نمیتواند
هزینه اجاره مطب ،حقالزحمه منشی ،پول آب و برق
و ...را بپردازد .با این تعرفهها مطب دکتر روانشناس در
معرض تعطیل شدن قرار میگیرد.

در تأییدیه واکسن دو مؤلفه اساسی یعنی ایمنی
و اثربخشی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ایمنی واکسن باتوجه به عوارض جانبی مخرب
احتمالی در کوتاهمدت ،میانمدت و درازمدت
است و معمو ً
ال  5تا  6فاز کارآزمایی بالینی

◾

◾مقاله ،دیگر مالک خوبی نیست
حــســیــن کــیــوانــی ،ســرپــرســت مــعــاونــت
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
ایران به ایسنا گفت :در تفکر جدید وزارت
بهداشت در پژوهش ،مقاله مالک خیلی خوبی نیست.
نباید منابع پژوهشی را صرفا ً به سمت مقاله سوق
دهیم چون ممکن است کیفیت آن مناسب نباشد و یا
موضوع آن از اولویتهای نظام سالمت نباشد.

برای این کار صورت میگیرد ،اما در شرایط
اضطراری مانند همهگیری کووید ،19امکان
ارزیابی عوارض میانمدت و درازمدت واکسنها
نیست و همه تولیدکنندگان مجبور بودند به
همان عوارض احتمالی کوتاهمدت و حتی خیلی

عضو کمیته ملی واکسیناسیون کرونا در گفتوگو با قدس مطرح کرد

چالش دپو واکسن در انبارها

◾

◾تزریق دز سوم تا حد قابل توجهی میزان بستری
و مرگ را کاهش میدهد

مصطفی قانعی ،عضو کمیته ملی واکسیناسیون
کــرونــا در ایــن خــصــوص بــه مــا مـیگــویــد :حــدود
 64میلیون نفر از هموطنانمان با استقبال بسیار
خوبی دز نخست واکــســن را تــزریــق کــردنــد ،اما
وقتی نوبت به دز دوم رسید حدود 57میلیون نفر
اقدام به تزریق واکسن کردند که اگر این تعداد را
به افرادی که جامعه هدف برنامه واکسیناسیون
محسوب میشدند تقسیم کنیم تقریبا ًبیش از
75درصد افراد مشمول را شامل میشد .بنابراین
تزریق دو دز واکسن در ایــران مناسب است و به
لحاظ واکسیناسیون کووید 19در بین  10کشور
نخست جهان قــرار داریــم .امــا وقتی به دز سوم
رســیــدیــم تنها ح ــدود 27میلیون نفر اق ــدام به
تزریق کردند.
ایــن فــوق تخصص ریــه بــا اش ــاره بــه اینکه همه

گزيده

در حال حاضر مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور 149میلیون دز است
و حدود  80میلیون دز دیگر نیز باید تزریق شود که همه مردم سه دز واکسن
را تزریق کرده باشند.

هموطنان باید دستکم سه دز واکسن کووید19
را دریــافــت کنند ،اضــافــه مـیکــنــد :ایــن فاصله
57میلیون نفر تا 27میلیون نفر همان افــرادی
هستند که دز سوم را تزریق نکردهاند در حالی
که بر اســاس پژوهشها تزریق دز ســوم واکسن
کووید  19تا حد قابل توجهی میزان بستری و مرگ
بیماران را کاهش میدهد.
وی ادامه میدهد :مجموع واکسنهای تزریق شده
در کشور 149میلیون دز است و حدود 80میلیون
دز دیگر نیز باید تزریق شود که همه مردم سه دز

واکسن را تزریق کرده باشند.
بهگفتهقانعیمشکلیکهاکنونوجودداردایناست
که مخالفان واکسن ،تزریق دز سوم را در نظر مردم
بیاهمیت میکنند و رسانهها باید در این خصوص
اطالعرسانی کنند و بگویند کرونا تمام نشده و تزریق
دز سوم واکسن برای همه مردم و دز چهارم برای کادر
درمان و بیماران خاص ضروری است.
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◾چالش خرید واکسن از واکسنسازها
وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت در خرید
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◾

◾ 300النه زنبور در پایتخت!
علیرضا زاکانی ،شهردار تهران در برنامه
«بدون توقف» سیما گفت 300 :پالک قرمز
داریــم که النه زنبور معتادان متجاهر به
شمار میرود .با همکاری سپاه ،بسیج ،دادستانی ،ثبت
امالک و شهرداری ،ملکیت این  300النه مشخص و به
صاحبان تذکر داده شد که اگر اقدام الزم نشود برخورد
قانونی میشود.

کوتاهمدت اکتفا کنند .اما برخی از مخالفان
تزریق واکسن از این مسئله سوءاستفاده کرده
و با تبلیغات منفی علیه واکسن ،اقبال مردم به
تزریق دز دوم و سوم واکسن را کاهش دادند و تا
حدودی موفق بودهاند.

واکسنهای داخلی از شرکتهای واکسنسازی
تعلل میکند و به گفته شرکتهای واکسنسازی
واکسنهای تولید شده در انبارها دپو شده نیز
میگوید :میزان خریدی که دولت از شرکتهای
واکسنسازی انجام میدهد براساس توان مالی
و برنامهای است که بــرای واکسیناسیون دارد.
به طــوری که ما اکنون  6کارخانه واکسنسازی
فعال در کشور داریم که اگر هر کارخانه هر ماه
 5میلیون دز واکسن تولید کند در یک سال بیش
از  300میلیون دز واکسن تولید میشود در حالی
که ما در یک سال نیازی به تزریق  300میلیون
دز واکسن نداریم و دولت باید این چالش را با
شفافسازی حل کند و بگوید که هر سال توان
خرید چند دز واکسن را دارد ،اما دولت تاکنون
نیاز خــود بــه واکسنسازها را اعــام نــکــرده و با
اینکه آنها را تشویق به تولید واکسن کرده اما
متأسفانه خود را متعهد به خرید واکسن از آنها
نمیداند و تولیدات این شرکتها در انبارها دپو
شده است.
ایــن فــوق تخصص ریــه در پاسخ به ایــن پرسش
کــه درح ــال حاضر واردات واکــســن کــوویــد  19از
سایر کشورها داریــم یا خیر ،اظهار میکند :به
دلیل اینکه کشور در تولید واکسن کووید  19به
خودکفایی رسیده واردات از هیچ کشوری نداریم.

◾

◾عوارض احتمالی واکسنها اعالم شده است

قانعی در پاسخ به این پرسش که آیا پژوهشی
در کــشــور در خــصــوص عـ ــوارض واکــس ـنهــای
تولید شــده انجام شــده یا خیر ،میگوید :بله؛
اما واقعیت این است که عوارض ،پس از تزریق
واکسن مشاهده میشود؛ یکی از این عوارض،
لختگی خــون در بعضی از گــرو ههــای سنی بود
که به سرعت اعــام شــد .با ایـنحــال بر اساس

پژوهشهای انجام شده تاکنون هیچ یک از این
عــوارض منجر به مرگ نشده است .مگر اینکه
فرد دچار بیماری زمینهای خاصی بوده که از آن
بیاطالع بــوده و پس از تزریق واکسن به وجود
بیماری پــی بــردهایــم .تــزریــق واکــســن هــم مانند
مصرف غذاست بهطوری که ممکن است تعداد
زیــادی از افــراد یک خانواده از یک مــاده غذایی
استفاده کنند اما یک نفر به آن آلرژی داشته و
واکنش نشان دهد .آیا در این شرایط مشکل از
ماده غذایی است یا سیستم بدن آن فرد به آن
آلرژی داشته که واکنش نشان داده است؟
تزریق برخی از واکسنها به عنوان ماده بیولوژیک
هــم بــه همین ترتیب اســت و نــم ـیتــوان برخی
مشکالتی را که پس از تزریق در برخی از افــراد
مشاهده میشود به واکسن تعمیم داد.
رئیس پیشین کمیته علمی ستاد ملی مقابله
با بیماری کرونا ادامــه مـیدهــد :در شرایطی که
جامعه بشری با همهگیریهای حاد ،پیشرونده
و تهدیدکننده مواجه میشود تالش بــرای قطع
زنجیره انتقال شــدت و سرعت گرفته و تولید
و تزریق واکسن علیه بیماری به عنوان یکی از
مؤثرترین مداخالت قطع زنجیره انتقال در اولویت
قرار میگیرد و با توجه به تقاضای بسیار فراوان
واکسن ،شرکتهای تولیدکننده درصدد تولید هر
چه بیشتر و گرفتن تأییدیه مراجع بینالمللی برای
واکسن خود هستند در حالی که در شرایط عادی
فرایند تأیید یک محصول بیولوژیک معموال ًبین
 10تا  15سال به طول میانجامد.
قانعی اضافه میکند :مردم باید بدانند ویروس
کرونا همچنان وجــود دارد و تنها عاملی که در
صورت ابتالی آنها به این ویروس از مرگ و میر و
یا بستری در بیمارستان پیشگیری میکند تزریق
سه دز واکسن است.

