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استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه هنوز 
سیگنال خطرناکی درباره کرونا دیده نمی شود و 
می توان گفت که کرونا تقریبا در کل دنیا کنترل شده 
است، گفت: »اینکه هنوز برخی در کشورمان واکسن 
کرونا را تزریق نکرده اند، می تواند نگران کننده باشد.«

به گزارش سپید، مسعود یونسیان در گفت وگو با 
ایسنا درباره وضعیت کرونا در کشور گفت: »از روی 
تعداد تلفات روزانه کرونا و تعداد مواردی که روزانه 
آلوده می شوند می توان به این نتیجه رسید که شرایط 
فعال تحت کنترل بوده و به شرایط باثباتی رسیده ایم.«
وی با بیان اینکه دو عامل می تواند منجر به ناپایداری 
این شرایط باثبات شود، گفت: »یک عامل این است 
که واریانت جدیدی جایگزین ویروس فعلی یعنی 
اومیکرون شود که اوال سرایت پذیری بیشتری داشته 
باشد و از نظر ساختار آنتی ژنی هم با ویروس قبلی 
تفاوت هایی داشته باشد که بدن آن را نشناسد و 
ایمنی ناشی از واکسن یا حاصل از ابتال به اومیکرون 
نتواند از ابتال به آن پیشگیری کند. عامل دوم هم 
که می تواند منجر به شکستن این تعادل شود، این 
است که گذر زمان باعث کاهش سطح ایمنی ناشی 
از واکسن یا ابتال شود. هر یک از این دو اتفاق که 

رخ دهد، شرایط ما به سمت بی ثباتی می رود.«
یونسیان افزود: »بنابراین فعال شرایط باثبات است و 
به نظر می رسد که در حال حاضر نیاز به محدودیت 
جدیدی از نظر تعطیلی فعالیت ها و ... نداریم، اما 
دو شرط در این شرایط باید مورد توجه قرار گیرد؛ 
شرط اول این است که در حین انجام فعالیت هایمان، 
مواردی مانند افزایش تهویه، افزایش فاصله فیزیکی 
و استفاده از ماسک در فضاهای بسته را انجام دهیم. 
این اقدامات ضروری است که همچنان باید آن ها 
را انجام دهیم تا شرایط کنترلی دچار مشکل نشود. 

در عین حال شرط دوم این است که مسئوالن باید 
نسبت به آالرمی که کارشناسان بهداشتی می دهند، 
حساس باشند. پیش از این هم اتفاق افتاده بود 
که کارشناسان بهداشتی موج بزرگی را پیش بینی 
می کردند، اما مسئوالن توجهی نکرده و مثال مدارس 
را بازگشایی کردند. بنابراین باید در تصمیم گیری ها 
نظرات کارشناسی مورد توجه قرار گیرد. باید توجه 
کرد که گاهی کارشناسان بحران را زودتر می بینند و 
ممکن است مردم عادی دو هفته بعد آن را ببینند. با 
رعایت این دو شرط می توانیم فعالیت های عادی 

جامعه را انجام دهیم.«
وی با بیان اینکه هنوز سیگنال خطرناکی درباره کرونا 
دیده نمی شود و می توان گفت که تقریبا کرونا در 
کل دنیا کنترل شده است، گفت: »البته افزایشی در 
جنوب قاره آفریقا داشتیم که ناشی از این است که 
آنها هنوز پوشش مناسبی از واکسیناسیون ندارند. 
در مجموع می توان گفت که در کل دنیا در شرایط 

کنترل بیماری کووید1۹ هستیم.«
یونسیان درباره وضعیت واکسیناسیون در کشور 
گفت: »قطعا اینکه هنوز برخی از افراد در کشور ما 
واکسن کرونا را تزریق نکرده اند، می تواند نگران کننده 
قابل  که درصد  است  این  مهم  مساله  اما  باشد، 
مالحظه ای از جمعیت کشور هم به کرونا مبتال 
شدند و حتی برخی افراد به فرم خفیف کرونا مبتال 
شدند و خودشان هم متوجه نشده اند. باید توجه 
کرد که هر ابتال مانند یک واکسن عمل می کند. 
بنابراین بسیاری از افرادی که واکسن کرونا تزریق 
نکردند یا واکسیناسیون شان کامل نشده، اگر قبال به 
کرونا مبتال شده باشند، درجات نسبی از مصونیت 
و ایمنی را دارند. نکته دیگر این است که افرادی 
که واکسن کرونا تزریق نکردند یا ناقص واکسن 
تزریق کرده اند، اگر به کووید1۹ مبتال شوند، به فرم 
شدیدتر بیماری مبتال می شوند. در حالی که افرادی 
که واکسن تزریق کرده اند، ممکن است با گذشت 

زمان به فرم های خفیف تر کرونا مبتال شوند. بنابراین 
زمانیکه شرایط تزریق واکسن فراهم بوده و هست، 
افرادی که واکسن تزریق کرده اند یا به بیماری مبتال 
نمی شوند یا به فرم های بسیار خفیف مبتال می شوند.«
وی درباره میزان اثربخشی واکسن کرونا و احتمال 
تزریق ساالنه دوزهای بوستر واکسن کرونا گفت: 
»در حال حاضر پاسخ به این سواالت کامال مشخص 
نیست. زمانی که ما مطالعه ای را در یک بازه زمانی 
انجام می دهیم، می توانیم آن را به همان بازه زمانی 
تعمیم دهیم. هنوز نمی دانیم که مصونیت حاصل 
از واکسن کرونا چقدر است. البته تصورمان این 
است که باید واکسن کرونا را هم مانند آنفلوآنزا به 
صورت ساالنه تمدید کنیم، اما در عین حال ممکن 
هم هست که نیاز به تمدید سالیانه نداشته باشد.«

یونسیان ادامه داد: »واکسنی مانند واکسن آنفلوآنزا که 
به صورت ساالنه تمدید می شود، به این دلیل است 
که آنقدر ویروس آنفلوآنزا جهش پیدا می کند که 
هر سال با ویروسی مواجه می شویم که با ویروس 
سال قبل متفاوت است و اینطور نیست که ایمنی 
ناشی از واکسن آنفلوآنزا از بین برود، بلکه ویروس 
تغییر پیدا کرده است. حال آیا برای کرونا هم اینقدر 
تغییرات ساالنه داریم یا خیر، هنوز مشخص نیست 
و اطالعات مان کافی نیست. البته به نظر می رسد که 
واکسیناسیون علیه کرونا نیاز به تمدید داشته باشد، 
اما اینکه ساالنه یا دو سال یکبار و... باشد، باید منتظر 

اطالعات و مطالعات بیشتر باشد.«
وی گفت: »در حال حاضر اتفاق نظری که بین 
اغلب دانشمندان وجود دارد، بحث تزریق سه 
دوز واکسن برای کل جامعه و تزریق دوز چهارم 
برای افراد سالمند و بیماران دارای نقص سیستم 

ایمنی است.«

۲ عامل ناپایدارکننده کرونا
احتمال نیاز به تمدید ساالنه واکسن

پزشکان حاضر در ژنو اعالم کردند نرخ واکسیناسیون 
کووید1۹ باید روی 60 درصد باشد تا ایمنی جمعی 
ایجاد کند این در حالیست که به گفته وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی 75 درصد مردم کشورمان 
واکسن زنده اند و ایران جزو کشورهای بسیار پیشرو 

در این زمینه است.
به گزارش سپید، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در مجمع جهانی سالمت که پس 
از سه سال وقفه با حضور وزرای بهداشت تمامی 
کشورهای جهان در ژنو سوئیس آغاز به کار کرد، 
ضمن تشکر از شجاعت، صبوری و همراهی مردم 
ایران در شکست کرونا گفت: »تک رقمی شدن تلفات 
این همه گیری در کشورمان تعجب و حیرت وزراء 
و کارشناسان بهداشت و درمان جهان را به همراه 

داشته است.«
وی افزود: »شکست کرونا و تک رقمی شدن تلفات آن 
یکی از افتخارات بزرگ ملت ایران است و ما االن هر 

جا راه می رویم سرمان را باال می گیریم. مردم، کشور را 
سربلند کردند و بواسطه این همراهی جمهوری اسالمی 

ایران االن سربلندتر از قبل شده است.«
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »در 
حال حاضر برخی از این کشورهای غربی و اروپایی و 
خود آمریکا به رغم تمامی امکانات، این همه مرگ و 
میر کرونا دارند، اما وقتی می بینیم کرونا در کشورمان به 
این حد کاهش یافته است و مردم به راحتی می توانند 
سفر بروند و کارهایشان را انجام دهند، این باعث 

افتخار ماست.«
پزشکان حاضر در ژنو اعالم کردند نرخ واکسیناسیون 
کووید1۹ باید روی 60 درصد باشد تا ایمنی جمعی 
ایجاد کند این در حالیست که به گفته وزیر بهداشت 
75 درصد مردم کشورمان واکسن زنده اند و ایران جزو 

کشورهای بسیار پیشرو در این زمینه است.
عین اللهی گفت: »زیرساخت های بومی مهیا شده برای 
تولید واکسن کرونا در کشور می تواند در مقابل دیگر 

تهدیدات بهداشتی نیز به کار آید از جمله بیماری 
آبله میمون.«

 دیدار با معاون رئیس جمهور سوئیس از دیگر 
برنامه های روز نخست وزیر بهداشت در ژنو بود.

عین اللهی از سفر هیات سوئیسی به ایران تا 
سه ماه آینده خبر داد تا درباره دارو، تجهیزات 
پزشکی و بحث های اقتصادی مذاکره ادامه یابد.
هفتادو پنجمین مجمع جهانی بهداشت با شعار  
»سالمت برای صلح، صلح برای سالمت« تا 7 
خرداد در مقر اروپایی سازمان ملل ادامه دارد.

انتخاب دبیرکل سازمان جهانی بهداشت برای 
5 سال آینده از دستور کارهای مجمع بهداشت 

جهانی است.
با فروکش کردن نسبی کرونا؛ مجمع جهانی 
سالمت پس از سه سال وقفه، از روز یک شنبه 
با حضور وزرای بهداشت تمامی کشورهای 

جهان در ژنو سوئیس آغاز به کار کرد.وبدا

وزیر بهداشت در مجمع جهانی سالمت اعالم کرد
آمار واکسیناسیون ایران، ۱۵ درصد بیش از شاخص جهانی ایمنی جمعی


