
پیام موکد جامعه پزشکی به مردمپیام موکد جامعه پزشکی به مردم

بر اساس اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموز 
پزشکی، اکنون در کشور به ۶۹ درصد جامعه، دو 
دوز واکسن کرونا و دوز سوم واکسن هم به ۳۳ 
درصد جمعیت تزریق شده، این در حالی است 
که سطح تزریق دوز سوم در کشور حتما باید 
اگر زمانی سویه  تا  باالی ۷۰ درصد برسد  به 
جدید از کرونا ایجاد شد، باز هم بتوانیم مانند 
موج ششم، کووید ۱۹ را از نظر میزان بیماری، 
شدت، میزان مرگ ومیر و بستری شدن کنترل کنیم. 
تحقیقات علمی نیز نشان می دهد که چهارمین 
دوز واکسن کووید ۱۹ می تواند ایمنی بدن را 

فراتر از دوز سوم افزایش دهد. 
یادآور  دوزهای  تزریق  باالی  اهمیت  باوجود 
واکسن کرونا، شاهد هستیم که استقبال زیادی از 
دوزهای یادآور در کشور ما نشده است. فعاالن 
افزایش  برای  که  دارند  تاکید  پزشکی  جامعه 
ایمنی جامعه و کاهش فشار کاری کادر درمان، 
ضرورت دارد که مردم، تزریق دوزهای یادآور 
کرونا را جدی بگیرند. اینکه تزریق دوزهای بوستر 
کرونا در جامعه جدی گرفته نشود، می تواند به 
بروز پیک های بعدی کرونا منجر شود. در هر 
پیک کرونا نیز فشار کاری جامعه پزشکی بیشتر 
می شود، طوری که می توان گفت یکی از عمده 
گروه های قربانی در هر پیک کرونا، کادر درمان 

خواهند بود.
حمید عمادی، اپیدمیولوژیست و عضو کمیته 
کشوری مقابله با کرونا هم ضمن درخواست 
از مردم برای تزریق دوزهای تکمیلی واکسن 
کرونا، گفت: »وقتی شش ماه از فاصله زمانی 
کرونا  به  نسبت  بدن  واکسن می گذرد،  تزریق 
این  به  مجدد  ابتالی  احتمال  و  شده  حساس 
بیماری افزایش می یابد. در دو سال همه گیری 
با  را  تا ششم  اول  پیک های  کشور،  در  کرونا 
 ۷۰۰ روزانه  مرگ  گاهی  که  تلخی  روزهای 
نفر داشت، گذرانده ایم. اکنون با تالش دولت 
مردمی در پوشش وسیع واکسیناسیون، در شرایط  
آرام کرونایی به سر می بریم و این بیماری تحت 
کنترل درآمده است. البته هنوز سویه های جدید 
کرونا در برخی کشورها در حال شکل گیری و 
شیوع است و این موضوع زنگ خطری برای 

ما محسوب می شود«
عمادی تصریح کرد: »تزریق دوز چهارم واکسن 
کرونا برای مواجه نشدن با پیک هفتم این بیماری 
که ممکن است در فصل سرما ایجاد شود، ضروری 
است. مردم نباید تصور کنند که با کاهش روزانه 
مرگ های کرونایی به زیر ۱۰ و تعداد کم بستری 
شدگان و  افراد جدید شناسایی شده، کرونا تمام 
شده و باید جشن شکست این بیماری را گرفت، 
برخی  در  کرونا  جدید  سویه های  هنوز  بلکه 
کشورها در حال شکل گیری و شیوع است. این 
موضوع زنگ خطری برای ما محسوب می شود.«
این اپیدمیولوژیست خاطرنشان کرد: »ممکن است 
در فصل سرما پیک هفتم کرونا ایجاد شود. برای 
احتیاط در جهت اقدامات پیشگیرانه، ضروری 
که  کسانی  جمله  از  شرایط  واجد  افراد  است 
دارای بیماری های زمینه ای )هموفیلی، تاالسمی، 
دیالیز، سرطان، بیماران پیوند اعضا، مبتالیان به 

ام اس، بیماران HIV مثبت و افرادی که داروهای 
تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن مصرف می کنند( 
هستند و باالی ۷۰ ساله ها، دوز چهارم را نیز 
تزریق کنند و در اواخر تابستان امسال نیز سایر 

اقشار این دوز را دریافت خواهند کرد.«
 عمادی به ایرنا یادآور شد: »افراد با توجه به 
گذشت شش ماه از دریافت دوز دوم واکسن و 
تنزل سطح آنتی بادی در بدن برای دریافت دوز 
سوم اقدام کنند تا در ماه های بعدی نیز بتوانند 
دوز چهارم را تزریق کنند. واکسیناسیون می تواند 

از بیماری شدید، مرگ و میر و بستری شدن در 
مراکز درمانی در برابر انواع سویه های ویروس 
ثابت  اقدام  این  اکنون  کرونا جلوگیری کند و 
شده است. به همین منظور اصرار داریم افراد  
هرچه سریع تر دوز سوم و چهارم را تزریق کنند.«
شیوه نامه های  رعایت  حال  عین  در  عمادی 
اماکن  در  ماسک  از  استفاده  به ویژه  بهداشتی 

شلوغ و سربسته و حفظ فاصله گذاری اجتماعی 
را در کنار تکمیل روند واکسیناسیون برای همه 
اقشار جامعه ضروری دانست و تاکید کرد: »هنوز 
برای اعالم پایان کرونا زود است و همچنان باید 

اقدات پیشگیرانه اعمال شود.«
همچنین اکبر نیک پژوه، عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران و متخصص پزشکی اجتماعی 
و طب پیشگیری نیز درباره اهمیت تزریق دوز 
چهارم واکسن کرونا گفت: »حقیقت این است 
که ممکن است سیستم ایمنی ما در برابر کرونا 
ویروس ضعیف شده باشد و برای اینکه جلوی 
یک موج دیگر را بگیریم مجبور هستیم که فعال 
سطح ایمنی بدن انسان ها را باال نگه داریم. ما 
امیدوار هستیم که این بیماری که خوشبختانه 
پایین  بسیار  ایران شدتش  در  می رسد  نظر  به 
کرده،  پیدا  کاهش  میر  و  مرگ  میزان  و  آمده 
این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشد و 

امیداوریم به هیچ وجه دوباره شاهد رقم های 
مرگ سه رقمی نباشیم.«

نیک پژوه تاکید کرد: »اگر افرادی قصد مسافرت 
خارج از کشور را دارند منطقی است که برای 
از واکسنی استفاده کنند که مورد  دوز چهارم 
تایید کشور های مقصد است، یا مثال اگر سن ما 
باالی 5۰ سال است، سعی کنیم از واکسن های 
نسل اول استفاده نکنیم، چون ممکن است پاسخ 
خوب ایمنی ایجاد نکند. برای سایر گروه های 
سنی مورد خاصی درباره انتخاب واکسن وجود 
ندارد، مگر اینکه احیانا واکنشی در بدن فرد بروز 
معالج  پزشک  صورت،  آن  در  که  باشد  کرده 

می تواند نظر جامع تری بدهد.«
وی با اشاره به فاصله زمانی بین دوز سوم و 
چهارم واکسن کرونا، گفت : »بهتر است فاصله بین 
دوز سوم و چهارم، بین چهار تا شش ماه باشد.«
از سوی دیگر، علی گل محمدی، مدیر گروه 
بیماری های  با  مبارزه  و  پیشگیری  تخصصی 
با  ارتباط  در  ایران هم  پزشکی  علوم  دانشگاه 
شرایط تزریق دوز چهارم واکسن کرونا، گفت: 
»افراد باالی ۱۸ سال دارای سابقه ضعف سیستم 
ایمنی می توانند یکی از واکسن های نوترکیب را 
به فاصله حداقل چهار ماه پس از مرحله سوم به 
عنوان نوبت چهارم دریافت کنند. مالک تشخیص 
ضعف سیستم ایمنی نیز ارائه گواهی از سوی 

پزشک متخصص است.«
گل محمدی ادامه داد: »تعریف ضعف سیستم 
گسترش  کشوری  سند  اساس  بر  ایمنی 
واکسیناسیون کرونا شامل نقایص اولیه سیستم 
ایمنی، بیماری های خاص مانند سرطان تحت 
بیماران  پرتودرمانی،  و  با شیمی درمانی  درمان 
پیوند عضو شده، بیماران دریافت کننده داروهای 
سرکوب کننده یا تضعیف کننده سیستم ایمنی، 

دوز یادآور را تزریق کنید
 عمادی، عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا: تزریق دوز چهارم واکسن کرونا

 برای مواجه نشدن با پیک هفتم این بیماری، ضروری است
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بر اساس اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموز 
پزشکی، اکنون در کشور به ۶۹ درصد جامعه، 
دو دوز واکسن کرونا و دوز سوم واکسن هم 
به ۳۳ درصد جمعیت تزریق شده، این در حالی 
است که سطح تزریق دوز سوم در کشور حتما 
باید به باالی ۷۰ درصد برسد تا اگر زمانی سویه 
جدید از کرونا ایجاد شد، باز هم بتوانیم مانند 
موج ششم، کووید ۱۹ را از نظر میزان بیماری، 
شدت، میزان مرگ ومیر و بستری شدن کنترل کنیم. 
تحقیقات علمی نیز نشان می دهد که چهارمین 
دوز واکسن کووید ۱۹ می تواند ایمنی بدن را 

فراتر از دوز سوم افزایش دهد

باوجود اهمیت باالی تزریق دوزهای یادآور 
واکسن کروناف شاهد هستیم که استقبال زیادی 
از دوزهای یادآور در کشور ما نشده است. فعاالن 
جامعه پزشکی تاکید دارند که برای افزایش 
ایمنی جامعه و کاهش فشار کاری کادر درمان، 
ضرورت دارد که مردم، تزریق دوزهای یادآور 
کرونا را جدی بگیرند. اینکه تزریق دوزهای 
بوستر کرونا در جامعه جدی گرفته نشود، می تواند 
به بروز پیک های بعدی کرونا منجر شود. در 
هر پیک کرونا نیز فشار کاری جامعه پزشکی 
بیشتر می شود، طوری که می توان گفت یکی 
از عمده گروه های قربانی در هر پیک کرونا، 

کادر درمان خواهند بود


