
افراد اچ آی وی مثبت و بیماران تحت درمان با 
دیالیز هستند.«

چهارم  دوز  تزریق  امکان  خصوص  در  وی 
متقاضیان  برای   ۱۹ کووید  واکسن  پنجم  و 
سفرهای خارجی، گفت: »افرادی که سه نوبت 
از واکسن های موجود در کشور را دریافت کرده 
و به علت الزامات سفر باید یک یا دو نوبت 
اخذ رضایت  با  کنند،  تزریق  را  واکسن دیگر 
کتبی و آگاهانه و ارائه مدارک سفر می توانند 
دوز چهارم و پنجم از واکسن های مورد تایید 

کشور مقصد را دریافت کنند.«
گل محمدی افزود: »در این شرایط فاصله دوز 
سوم و چهارم حداقل یک ماه و فاصله توصیه 
شده بین دوز چهارم و پنجم ترجیحا سه ماه 
است که در صورت اضطرار سفر، می تواند به 

حداقل یک ماه کاهش پیدا کند.«
همچنین علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات 
ویروس شناسی علوم پزشکی شهید بهشتی هم 
اظهار کرد: »واکسن های کووید۱۹ حتی زمانی که 
دوز یادآور هم تزریق شود نمی توانند صددرصد 
از عفونت های ویروس کرونا پیشگیری کرده و 
یا محافظت طوالنی مدت در برابر بیماری فراهم 
کنند. پس از تزریق دوز سوم، آنتی بادی ها در بدن 
به سرعت باال می رود و پس از حدود یک ماه، 
رفته رفته آنتی بادی در بدن کاهش پیدا می کند.«
وی تاکید کرد: »محافظت در برابر عفونت، سه 
ماه بعد از تزریق واکسن کرونا، به حدود ۵۰ 
درصد می رسد. سه دوز واکسن حدود ۹۰ درصد 
محافظت در برابر بستری شدن در بیمارستان 
دوز  آخرین  از  پس  دوماه  اومیکرون،  اثر  در 
ایجاد می کند، اما این محافظت در برابر بیماری 
شدید هم ممکن است با گذشت زمان در برابر 
امیکرون کاهش یابد. یک بوستر اضافی، احتماال 
به افزایش محافظت در برابر بیماری های شدید 
برای افراد باالی ۶۵ سال، افراد مبتال به بیماری 
ایمنی،  سیستم  ضعف  به  مبتالیان  و  زمینه ای 

کمک خواهد کرد.«

ضرورتاعمالمحدودیتهای
بیشتربرایواکسنگریزان

بیماری کرونا  از  از گذشت چندین موج  بعد 
گسترش  با  حاال  سراسری،  قرنطینه  بارها  و 
واکسیناسیون به سمت محدودیت های هوشمند 
حرکت کرده ایم. قاعده این شیوه مدیریت این 
کرونایی  محدودیت های  از  بسیاری  که  است 
اما  پیدا  کند،  کاهش  واکسینه شده  افراد  برای 
بیشتری  با محدودیت های  گریز  واکسن  افراد 
مواجه شوند. البته این اتفاق چندان در کشور 
ما رعایت نمی شود و هنوز بین افراد واکسینه 

و غیرواکسینه، تفاوت چندانی در دسترسی به 
خدمات مختلف وجود ندارد. 

قرار بود در قالب طرح قرنطینه هوشمند، اگر 
فردی غیرواکسینه در بازار فعالیت می کند، مدام 
خود  یعنی  بدهد.  ارائه  را  کرونا  منفی  تست 
همان فرد هزینه تست را بپردازد. اگر هم فردی 
تستش مثبت باشد، فقط همان فرد در قرنطینه 
قرار می گیرد و دیگر نیاز نیست که همه مردم 
کسب وکارشان را تعطیل کنند. این اقدامی است 
که دنیا از انجام آن نتیجه گرفته اند. در ایران هم 
در حال حاضر تمام ابزارهای الزم برای انجام 
اما هنوز در مرحله اجرا  این کار آماده است، 

نواقص جدی وجود دارد.
درواقع وقتی می خواهیم هم اقتصاد و هم سالمت 
مرگ ومیر  و  بیماری  پیک  هم  و  باشیم  داشته 
سمت  به  باید  باشیم،  نداشته  را  آن  از  ناشی 
هوشمندسازی قرنطینه و محدودیت ها برویم. 
قرار شد تمام سامانه های مدیریت کرونا به یک 

سامانه بدل شوند و همه سامانه ها روی پلتفرم 
اتفاق  این  هم  فعال  که  بگیرند  قرار  هوشمند 

نیفتاده است. 
است  این  هوشمند  محدودیت های  قاعده 
برایش  باشد،  مثبت  فردی  تست  اگر  که 
سایر  اما  می شود،  ایجاد  محدودیت هایی 
افراد می توانند کسب و کارشان را ادامه دهند. 
تمام  هوشمند،  سامانه  اساس  بر  بود  قرار 
نقل  و  حمل  از  شهروندان  همه  اطالعات 
بر  و  شود  مشخص   ... و  اصناف  تا  گرفته 
اساس واکسیناسیون، عالئم احتمالی بیماری، 

 ... و  اصناف  بودن  باز  برای  که  تست هایی 
محدودیت هایی  و  قرنطینه ها  می شود،  انجام 
تست  که  افرادی  اساس  این  بر  شود.  ایجاد 
می گیرند.  قرار  قرنطینه  در  شد،  مثبت  آنها 
هوشمند،  محدودیت های  اساس  بر  همچنین 
به صورت دوره ای تست   باید  شرکت ها هم 
انجام بدهند و اطالعات  کرونای کارکنان را 
تست ها وارد سامانه شود. وقتی هم بر اساس 
قرنطینه  فرد  شد،  پیدا  مبتال  فرد  غربالگری، 

شده و مورد بررسی قرار می گیرد.
با این وجود هنوز با محدودیت های هوشمند 
کرونا فاصله داریم و این اتفاق نتوانسته است 
در کشور ما عملیاتی شود. تاخیر در اجرای 
کامل محدودیت های هوشمند به نفع واکسن 
که  بود  خواهد  افرادی  ضرر  به  و  گریزان 
واکسینه شده اند و پروتکل ها را رعایت می کنند.
تاکید  نیز  سالمت  کارشناسان  از  بسیاری 

در  فقط  اعمال هرگونه محدودیت  که  دارند 
صورتی می تواند آمار ورود بیماران بستری به 
بیمارستان ها را کاهش دهد که این محدودیت ها 
یعنی  شود.  همراه  قوی  اجرایی  ضمانت  با 
مقام  در  می رسد،  تصویب  به  که  محدودیتی 
اجرا نیز همان محدودیت بدون کم و کاست 
کاری  فشار  به  توجه  با  همچنین  شود.  اجرا 
باالی نیروهای درمانی، در شرایطی قرار داریم 
و  سراسری  واکسیناسیون  گسترش  فقط  که 
شده  تصویب  محدودیت های  دقیق  اجرای 
کادر  مفرط  خستگی  و  فرسودگی  می تواند 
درمان را قدری کاهش دهد و به آنها فرصت 

احیا و تجدید قوا بدهد.
اگر  که  دارند  تاکید  پزشکی  جامعه  فعاالن 
اجرای محدودیت هوشمند و اعمال محدودیت 
همراه  قاطعیت  با  نشده ها  واکسینه  برای 
نمی تواند  اعمال شده  نباشد، محدودیت های 

کمک  درمان  کادر  و  مردم  سالمت  به 
انواع  اعمال  گذشته،  ماه های  طول  در  کند. 
است،  شده  تجربه  کرونایی  محدودیت های 
اما برخی از این محدودیت ها در مقام عمل 
مثال  شود.  اجرایی  درستی  به  است  نتوانسته 
جریمه افراد فاقد ماسک تقریبا در حد حرف 
باقی ماند و هنوز نمونه ای مشاهده نشده است 
که فردی به دلیل ماسک نزدن در اماکن شلوغ 

و پرخطر، مشمول جریمه شود.
حمزه مرتضایی، متخصص پزشکی اجتماعی 
نیز در گفتگو با سپید به شرط و شروط های 
می کند  اشاره  هوشمند  محدودیت  اثربخشی 
افراد  برای  محدودیت   نوع  »هر  می گوید:  و 
می دهد  جواب  زمانی  فقط  نشده  واکسینه 
از  متخلفان  با  رودربایستی  و  تعارف  که 
واکسن گریز  افراد  و  بهداشتی  پروتکل های 
کرونایی  محدودیت های  و  بگذاریم  کنار  را 

با دقت و بدون ذره ای کوتاه آمدن، اجرایی 
شود. اگر نتوانیم محدودیت های کرونایی را 
با قاطعیت اجرا کنیم، آن وقت اگر هفته های 
داشته  ادامه  محدودیت ها  این  نیز  متوالی 
هرگونه  درواقع  باشد.  موثر  نمی تواند  باشد، 
جدی،  نظارت  بدون  کرونایی  محدودیت 

می خورد.« شکست 
او با اشاره به وضعیت کادر درمان، خاطرنشان 
می کند: »کادر درمان در بدترین و سخت ترین 
شرایط ممکن در حال خدمت به بیماران مبتال 
به کرونا است. جامعه پزشکی در طول ماه های 
اخیر، بسیار فراتر از توانش عمل کرده است. 
خیلی از این نیروها به مرز استهالک رسیده اند. 
اگر می خواهیم همان اندک توان باقیمانده کادر 
درمان حفظ شود، باید بر گسترش واکسیناسیون 
اصرار  کرونایی  محدودیت   قاطع  اجرای  و 
داشته باشیم، در غیر این صورت هم سالمت 
به خطر  پزشکی  مردم و هم سالمت جامعه 

افتاد.« خواهد 
از  »اینکه هرنوعی  مرتضایی تصریح می کند: 
شکل  به  گریزان  واکسن  علیه  محدودیت ها 
نصفه و نیمه اجرا شود و سپس انتظار داشته 
منطقی  انتظار  شود،  کنترل  کرونا  که  باشیم 
نیست. وقتی ما هزینه های اقتصادی و اجتماعی 
محدودیت ها را به جان می خریم، بنابراین رفتار 
عاقالنه این است که بر اجرای محدودیت های 
این  تا  باشیم  داشته  جدی  نظارت  کرونایی، 
محدودیت ها جواب بدهد. اگر این نظارت ها 
وجود نداشته باشد، در آن صورت هم به نظام 
مردم  هم سالمت  و  رسیده  آسیب  اقتصادی 

تامین نشده است.«
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عمادی: وقتی شش ماه از فاصله زمانی تزریق 
واکسن می گذرد، بدن نسبت به کرونا حساس 
شده و احتمال ابتالی مجدد به این بیماری 
افزایش می یابد. در دو سال همه گیری کرونا 
در کشور، پیک های اول تا ششم را با روزهای 
تلخی که گاهی مرگ روزانه 7۰۰ 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. در این شرایط، تزریق دوز 
چهارم واکسن کرونا برای مواجه نشدن با پیک 
هفتم این بیماری که ممکن است در فصل سرما 

ایجاد شود، ضروری است

افراد  برای  محدودیت   نوع  هر  مرتضایی: 
واکسینه نشده فقط زمانی جواب می دهد که 
تعارف و رودربایستی با متخلفان از پروتکل های 
بهداشتی و افراد واکسن گریز را کنار بگذاریم 
بدون  و  دقت  با  کرونایی  و محدودیت های 
ذره ای کوتاه آمدن، اجرایی شود. اگر نتوانیم 
محدودیت های کرونایی را با قاطعیت اجرا کنیم، 
آن وقت اگر هفته های متوالی نیز این محدودیت ها 
ادامه داشته باشد، نمی تواند موثر باشد. درواقع 
هرگونه محدودیت کرونایی بدون نظارت جدی، 

شکست می خورد


