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ویژه هفته دولت

کشــور شدند. بنابراین واکسن محقق شده توسط دولت سیزدهم در مدت 
زمان حدود یک ماه و نیم (نیمه مرداد تا پایان شهریور)، ۲۱ میلیون و ۶۰۰ 

هزار دز واکسن بود.
راه اندازی ســامانه اینترنتــی نوبت گیری داوطلبان واکســن زدن هم 
یکی از اقدامات دولت ســیزدهم بود. افراد متقاضی واکســن با مراجعه 
به این ســامانه از روز، زمان و پایگاه واکسیناســیون خود مطلع می شدند 
و بــا مراجعه به این مراکز واکســن خود را تزریق می کردند. این ســامانه 
همچنین شناسنامه دیجیتال واکسیناسیون هر فرد را ارائه می داد. به این 
تربیــت در پاییز ســال ۱۴۰۰ نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت کشــور دز اول 

واکسن خود را تزریق کردند.
در مدت واکسیناســیون عمومــی نیز کماکان حــرف و حدیث درباره 
تأثیر واکســن ها و عوارض جانبی آنها وجود داشــت. مرگ ناگهانی بر اثر 
لخته شــدن خون بعد از تزریق واکســن آســترازنکا از جمله این عوارض 
گزارش شد که واکنش زیادی به همراه داشت. بااین حال، کماکان واکسن 
ســینوفارم گســترده ترین برندی بود که برای ایجاد ایمنی بخشی در برابر 

بیماری کرونا از آن استفاده شد.
با گذشــت زمان و فرا رســیدن زمان دز دوم واکسن ها و عبور از فصل 
ســرد سال، کم کم نتایج واکسن  زدن در کشــور پدیدار شد. البته داوطلبان 
واکســن زدن از دز دوم ماننــد تزریق دز اول اســتقبال نکردنــد و تعداد 
کمتری واکسن در مقایســه با دز اول تزریق شد؛ ولی ورود به پیک ششم 
به هیچ وجه قابل مقایســه با پیک های قبلی نبــود. آمار مرگ و میر که در 
اواســط تابســتان به رقم نگران کننده بیش از ۷۰۰ نفر در روز رسیده بود، 
کاهش درخور توجهی پیدا کرد. این در حالی اســت که مقامات رســمی 
وزارت بهداشــت که درگیر مبارزه با همه گیری بودند، در همان اواســط 
تابســتان که مرگ و میر رکورد می شکست، نســبت به رویدادن فاجعه و 

باال رفتن مرگ ها در فصل سرد سال هشدار جدی داده بودند.
واکسن چاره کار بود

خوشبختانه واکسیناســیون کار خود را کرده بود. با وجودی که افکار 
عمومی به واکسن های با منشــأ ویروس کشته شده و ضعیف شده که در 
کارخانه های واکسن سازی کشــور چین تولید شده بود، اعتماد نداشتند و 
ایمنی بخشــی آنها را نا کافی می دانستند، اما در عمل همه گیری بیماری 
به شــکل درخور توجهی کنترل شد و در ابتدای فصل بهار زندگی روزمره 
و عادی مردم به حالت قبل از شروع همه گیری برگشت. یحیی ابراهیمی، 

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسالمی، در مصاحبه ای 
با همشــهری آنالین می گوید: قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا در دولت 
ســیزدهم نتیجه ورود قاطعانه وزارت بهداشــت، دولت آقای رئیسی و 
شــخص رئیس جمهور به موضوع مبارزه با بیماری کروناســت. یکی از 
دیگر دســتاوردهای ما تسریع روند ورود واکسن های خارجی به کشور در 
کنار به جریان انداختن تولید داخلی اســت. در دولت سیزدهم هیچ نوع 
کمبود واکســن را در حوزه مبارزه با بیماری کرونا شاهد نبودیم و این امر 

قابل تقدیر است.
البته در همان زمان هم کارشناســان از مردم می خواستند تا کماکان 
شــیوه نامه های فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کننــد و در مکان های 
عمومی و سربسته از ماسک بهره ببرند. خوشبختانه در اواخر فصل بهار 
رکــورد مبتالیان و مرگ و میر ها کاهش درخور توجهی داشــت و حتی در 
برخی روزها مرگ ناشــی از بیماری کرونا ثبت نشــد و بســیاری از مراکز 
درمانی بخش های کرونایــی خود را تعطیل کردند. محمد طال مظلومی، 
عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اســالمی، با بیان اینکه مبارزه با 
کرونــا در اولویت برنامه های وزارت بهداشــت قرار گرفته اســت، افزود: 
کارنامه وزارت بهداشت در مبارزه با کرونا بسیار ممتاز است؛ زیرا از همه 
ابزار ها در مبارزه با کرونا اســتفاده شــد. در دولت آقای رئیســی جهش 
فوق العاده ای در تأمین واکســن عملیاتی شــد که این امر نشــان دهنده 

برنامه ریزی اصولی و قانون محور است.
ولی گونه امیکرون سرســخت تر و ســرکش تر از ایــن حرف ها بود و 
بعــد از تعطیالت نوروزی باز هم موج جدیدی از بیماری خیز برداشــت. 
در ایــن وضعیت، با وجود اینکه تــرس عمومی از همه گیری و مرگ و میر 
کاهــش درخور توجهــی یافته بود، داوطلــب تزریق دز یادآور واکســن 
به شــدت کاهش یافت و سیاســت دولت و وزارت بهداشــت که کاهش 
واردات واکســن خارجی بود، با چالش مواجه شد؛ چرا که افکار عمومی 
از واکسیناســیون با واکســن های ساخت داخل چندان اســتقبال نکرد و 
واکســن های کارخانجات ایرانی در انبارهای وزارت بهداشت انباشته شد. 
پدرام پاک آیین، ســخنگوی وزارت بهداشت، در همین زمینه می گوید: در 
ســال ۱۴۰۱ برنامه ای برای خرید واکسن خارجی کرونا نداریم و بار اصلی 
تأمین واکســن کشور را از این پس واکســن های داخلی به دوش خواهند 

داشت.
با نزدیک شــدن تاریخ انقضای واکســن ها، بر مشکل دو چندان افزوده 

شــد؛ چرا که قبل از این تنها مردم رغبتی به واکسیناسیون با برند داخلی 
نداشــتند، اما حاال مســئوالن وزارتخانه توصیه می کردند تاریخ انقضای 
واکسن ها مشکلی ندارد و کماکان اثر بخش هستند. این چالش باعث شد 
اعتماد عمومی و آرامشی که در پی انجام گسترده واکسیناسیون و کاهش 

آمار مرگ و میر به وجود آمده بود، خدشه دار شود.
البته نباید فراموش کرد که دولت ســیزدهم و مســئوالن بهداشت و 
ســتاد پیگیری مبارزه بــا همه گیری کرونا در مورد قطع واردات واکســن 
خارجی و ادامه کار واکسیناســیون دزهای یــادآور با برندهای داخلی، با 
افــکار عمومی و رســانه ها در ارتباط نبودند و توضیحــات زیادی در این 
زمینه ارائه نشد. برای مثال واکسن اسپایکوژن که توسط بخش خصوصی 
و بــا همکاری داروســازی در اســترالیا تولید شــده بــود، در پایگاه های 
واکسیناســیون وجود داشت، اما مردم با آن آشــنایی زیادی نداشتند. این 
در حالی است که مطالعات انجام گرفته بر روی واکسن اسپایکوژن نشان 
می دهد این واکسن در صورتی که به عنوان یادآور بعد از دز دوم سینوفارم 
تزریق شود، ایمنی بخشی باالیی دارد. شایعه ها و حرف های درگوشی در 
مورد همانندی واکســن برکت و سینوفارم نیز که در شبکه های اجتماعی 
و فضــای مجازی وجود داشــت، با واکنش ســرد و بی تفــاوت مقامات 
بهداشــتی مواجه می شــد و افکار عمومی در این زمینه توضیحاتی را از 

سوی مقامات بهداشتی دولت سیزدهم مشاهده نمی کرد.
به هرحــال، آنچــه اکنــون هســت شــرایطی اســت کج دارومریز. 
خوشبختانه این ویروس سرکش تا حدی کنترل شده است، اما به  راحتی 
ایــن قابلیت را دارد تا به اولویتی خطرناک و بحرانی تبدیل شــود. آنچه 
دیده می شود، این است دولت سیزدهم تصمیم گرفته با کاستن از حضور 
مقامات مرتبط بــا همه گیری بیماری کرونا در رســانه های جمعی، این 
موضــوع را از اولویت مردم و افکار عمومی خارج کند و به این وســیله 
ترس عمومی و اضطراب ناشــی از همه گیــری را بکاهد و مدیریت کند. 
البته اجرای نصفه ونیمه دســتور العمل های بهداشــتی و فاصله گذاری 
اجتماعی در تجمعات انســانی و رویدادهایی مانند رقابت های ورزشی، 
مذهبی، همایش ها و... باعث می شــود تا بر دامنه بیماری افزوده شود. 
به نظر می رســد مقامات دولت سیزدهم بهتر است در آستانه آغاز سال 
تحصیلی و شــروع فصل سرد سال، جا ماندگان از واکسیناسیون عمومی 
را بــه انجام ایــن کار فراخوانند و این امر را ترویــج دهند و منتظر اقدام 

فردی شهروندان نباشند.
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