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یک اپیدمیولوژیست در گفتوگو با همدلی:

به  40میلیون دوز واکسن کرونا نیاز فوری داریم

همدلی| این روزها همهجا ،از گردهماییهای
تخصصــی گرفته تا محافــل خانوادگی درباره
واکســن کرونا صحبت میشــود .نکته جالب
اینکــه در میان همــه دوگانههای مرســوم
جامعــه ایرانــی ،مانند یا هوای ســالم یا برق،
درخصوص واکســن کرونا هم چنین دوگانهای
شــکل گرفت .در مرحله اول صحبت از واکسن
ایرانی-خارجــی مطرح شــد ،و در مرحله دوم
پای اینکه از کدام شــرکت خارجی واکســن
خریده شود بهمیان کشیده شد ،آن هم نه فقط
میان افراد متخصص بلکه در کف خیابان و در
البهالی زندگی روزمره مردم ،درچنین شرایطی
گروهی از متخصصان معتقدند مسئله سالمت
سیاسی شــده درحالیکه نباید اینگونه شود.
چراکــه ادامه تداوم این وضعیت ســبب برهم
خوردن آرامش جامعه و البته بروز مشــکالتی
در اجرای برنامهریزیهای انجام شده میشود.
خبرنگار روزنامه همدلی دراینباره گفتوگویی
با «مسعود یونسیان» ،اپیدمیولوژیست و استاد
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی
درمانی تهران داشته که شرح آن در ادامه آمده
است.
آقای دکتر ،طبق اطالعرسانیهای انجام
شــده مطالعه روی چند واکسن کرونای
ایرانی درحال انجام هست که مسئولین
هم نســبت بهنتایج آن ابــراز امیدواری
میکنند ،امــا گروهی از کارشناســان
معتقدند در چنین شرایطی همچنان خرید
واکسن کرونای خارجی ضروری است ،نظر
شما دراینباره چیست و چرا این ضرورت
احساس میشود؟
در این خصوص دو دلیل اصلی وجود دارد .یک
دلیل عدم اطالع از نتیجه واکسنهایی است که
در فاز مطالعاتی قرار دارند .ما هنوز هیچ چیزی
تحت عنوان واکسن ایرانی نداریم ،درحال حاضر
ما درخصوص واکسن کرونا در فاز اول مطالعاتی
(از مجموع سه فاز) قرار داریم و فع ً
ال برای اظهار
نظــر درخصوص نتیجه مطالعات و اینکه آیا تا
اینجا خوب یا بد بوده زود اســت ،چراکه فقط
محققین میتواننــد درخصوص نتایج تحقیقی
که درحال انجام هست نظر بدهند نه مسئولین،
آن هم بعد از اجرای هر سه فاز مطالعه .بنابراین
باید اجازه دهیم فاز دوم و ســوم آن هم انجام
شود و بعد نتایج را بررسی و اعالم کنیم .اگرچه
من هم خوشــبین و امیدوار هســتم که نتایج
خوب باشــد ،اما بههرحال تا موقعی که نتایج
نهایی اعالم نشــود ،نمیتوان نتیجه تحقیق را
پیشبینــی کرد .چراکه اصــوال هیچ تحقیقی
نتیجهاش قابل پیشبینی نیســت ،اگر اینطور
بود که اص ً
ال تحقیقی انجام نمیشــد ،بنابراین
بهنتایج واکسن ایرانی امیدواریم اما پیشبینی
نمیکنیم.
نکته و دلیل دوم این استکه بعد از مشخص
شــدن نتیجه مطالعات (که زودتر از پایان سال
نخواهد بود) ،تازه باید شرکت یا شرکتهایی که

واکسن موفقی را تولید کردهاند شروع کنند به
ساختن واکسن ،درحالی که ما «امروز» واکسن
نیاز داریم .اگر امروز واکسنی وجود دارد که ما
میتوانیم با خریدن آن جان تعدادی ســالمند
و افرادی را که بیمــاری زمینهای دارند ،نجات
دهیم و نیز سالمت پرسنل ارائه دهنده خدمات
بهداشــتی درمانی را حفظ کنیــم و این کار را
انجام ندهیم ،یا بــا تاخیر انجام دهیم ،مرتکب
خطای بزرگی شــدهایم .مثل اینکه شما تصور
کنید فردی گرســنه است ،یک عده میگویند
که االن باید غذا بخریم و به او بدهیم ،گروهی
هــم میگویند که نه ما گندم کاشــتیم ،اجازه
دهیــد گندم عمل بیاید ،بعــد آن را درو کنیم
و نان درست کنیم ،و به آن فرد غذا بدهیم که
از گرسنگی نمیرد .اگر امروز گندم قابل تبدیل
به غــذا داریم ،که از آن اســتفاده کرده و نان
میپزیم اما اگر امروز گندمی در دست نداریم،
نمیتوانیم اجازه دهیم جمعی از گرسنگی تلف
شوند بهامید اینکه در آینده محصولی بهدست
ما برســد .بنابراین به این دو دلیل منطق حکم
میکند که ما در اولین فرصت واکســن موثر و
ایمن خریداری کنیــم و برای جمعیتی که در
معرض خطر هســتند اســتفاده کنیم و اجازه
دهیم محققیــن مرتبط با این رشــته در این
خصوص بررسی کنند و به مسئولین راهنمایی
مناسب بدهند.
با این وجود به چه تعدادی واکسن نیاز
داریم تا مطمئن شویم وضعیت موارد ابتال
به کرونا بهتر میشود؟
ایدهآل که 100درصد است .اما در مرحله فعلی
تخمین بینالمللی این اســت کــه اگر حدود
20درصد افراد جامعه یعنی کادر بهداشــتی و

درمانی ،افراد سالمند و افراد دارای بیماریهای
زمینهای واکســینه شــوند ،بخش عظیمی از
مشــکالت مربوطه حل خواهد شد .ما اگر این
دو گروه را واکســینه کنیم که شاید در کشور
ما حدود  15تا 20میلیون نفر باشــند ،آنقدر
مشــکالتمان کاهش پیدا میکنــد که دیگر
معضل پاندمی را نخواهیم داشت .البته نمیگویم
با این 20درصد خیالمان راحت میشود .ضمن
اینکه من امــروز نگرانم که بــا ورود ویروس
جهش یافته (که ورود آن اجتنابناپذیر است)
در انتهای زمستان چه اتفاقی خواهد افتاد ،اگر
واکسیناسیون کرونا را امروز شروع کنیم حداقل
خیالمان راحت هست که اگر موج چهارمی رخ
دهد مالیم خواهد بود .چراکه اوالً کادر بهداشت
و درمان خودشان ایمن هستند ،دوماً افرادی که
مبتال میشوند حالشان وخیم نیست و کمتر به
آیســییو و تنفس مصنوعی نیاز دارند و سوماً
تعداد کل مبتالیان کمتر است و میشود آنها
را مدیریت کرد .بنابرایــن هدف اصلی این دو
گروه هستند که برای آنها حداکثر  30الی 40
میلیون دوز واکســن کرونای فوری نیاز داریم.
بهامید خدا در آینده هــم که نتیجه مطالعات
واکسنهای خودمان اعالم شود و حداقل یکی
دو مورد از آنها اثربخش و ایمن باشــند ،سراغ
بقیه افراد جامعه هم میرویم.
اما امروز خریدن واکسن برای واکسینه
کــردن همین موارد اضطراری که شــما
گفتید ،متاســفانه وارد یک دوگانه شده
اســت ،دوگانهای که میپرســد واکسن
خریداری شــده مربوط به کدام شرکت
باشد ،این دوگانه غیر از افراد متخصص،
مردم عادی در جامعه را هم درگیر خودش

کــرده ،چنین وضعیتی چه آســیبی به
عملیات احتمالی واکسیناسیون میزند؟
بلــه وقتی دوگانگی ایجاد شــود طبیعتاً اولین
نتیجــه ســلب اعتماد مــردم اســت .یکی از
مهمترین عللی که معتقدند در جنوب شــرق
آســیا موفقیت نســبی بیشــتری در کنترل
بیماری نسبت به غرب مانند آمریکا و انگلیس
وجود داشــته همیــن اعتماد مــردم به دولت
بوده اســت .وقتی شما اطالعات متناقضی را از
طرف نهادهایی که یا در امر بهداشــت مسئول
هســتند یا که مسئول نیســتند اما اظهار نظر
میکنند دریافت میکنید ،مهمترین آســیبی
که این سیگنالهای متناقض وارد میکند سلب
اعتماد اســت و سلب اعتماد هم یعنی شکست
برنامهریزیهای احتمالی .معتقدم هرگونه بحث
و جدلی که پشــت صحنه وجود دارد باید بین
متخصصــان مرتبط و متعهد انجام شــود و در
نهایت یک تریبون رســمی اطالعات واحدی را
که مورد وثوق هست منتقل کند .از این منظر
درست نیست که این تناقضها به بستر جامعه
کشیده شود ،همانطور که گفتم اولین آسیب
آن سلب اعتماد است که این اعتماد مهمترین
عامل موفقیت برای شکست پاندمی کرونا است.
حاال شما فرض کنید در چنین شرایطی
که این دوگانه به جامعه کشــیده شده،
بخواهیم به آن گروه ســالمندان و افراد
دارای بیماریهــای زمینهای ،حتی کادر
درمان و بهداشــت ،واکسن تزریق کنیم،
احتمــال دارد مقاومتی ایجاد شــود .در
چنین شــرایطی برخی از مسئولین مثل
آقای رئیسی ،سخنگوی ستاد ملی مبارزه
با کرونا گفتهاند که تزریق واکســن کرونا

مانند واکســن آنفلوآنزا اجباری نیست،
درمقابل آقای ظفرقنــدی ،رئیس نظام
پزشکی گفتهاند که تزریق واکسن کرونا
الزامی اســت ،چون درغیــر اینصورت
ســایر افراد جامعه را آلوده خواهند کرد،
دراینباره نظر شما چیست؟
البته تصمیم را مسئولین باید بگیرند ،ولی من
فقط نظر خودم را میگویم ،هرچیزی که شما
الزام کنید مقاومت در برابر آن ایجاد میشــود.
یعنی اگر شما امروز قصد داشته باشید بخششی
هم به گروهــی انجام دهیــد و دریافت آن را
اجبــاری کنید ،ناخودآگاه ایــن ذهنیت پیش
میآیــد که نکنــد میخواهند مــن را در دام
پولشــویی بیندازند! بنابرایــن معتقدم با اجبار
هیچ کاری درست نمیشود.
شــما باید تزریق واکســن را اختیاری کنید،
ولــی باید بــا ادبیات صحیح و علمــی فواید و
ضررهای احتمالی آن را بگویید ،باالخره مردم
عاقل هســتند و اگر اعتمادشان را جلب کنید
واکسن هم میزنند .اما برعکس اگر با اطالعات
و رفتارهای غلطی که بعضی وقتها توسط افراد
غیرمتخصص که در همــه جای دنیا از آمریکا
و انگلیس گرفته تا کشور خودمان هم هستند
با مردم رفتار شــود ،خوب ممکن است اعتماد
نکنند .بنابراین بــه نظر من باید بدون هرگونه
اجباری ،برای هر فردی که تمایل و تقاضا دارد
که واکســن بزند ،طی یــک برنامه زمانبندی
شده این واکسن فراهم شود .از این روی دولت
موظف اســت در اولین فرصت ممکن بهعنوان
یک اولویــت به برنامه تهیه و تزریق واکســن
نــگاه کند .اگــر اولویتبندی درســتی وجود
داشته باشــد ،دولت منابع مالی و روش انتقال
ارز هم پیــدا میکند .باالخــره همانطور که
مراحل خرید و انتقال مواد اولیه دارو به کشور
انجام میشــود ،برای واکسن هم شدنی هست.
آن اســتداللهایی که بعضی مواقع مسئولین
میگویند راههای ما بســته هست ،سوال پیش
میآید که اگر راه بســته است پس مواد اولیه
دارو چهطور تهیه میشود؟ طبیعتا باید از همان
محل واکســنهای موثر و اثربخش تهیه شود.
بعد هم اینکه همانگونه که ســازمان جهانی
بهداشت بارها اعالم کرده باید از سیاسی کردن
پاندمی کووید ،19-منجمله بحث واکسن آن
خودداری کنیــم .اصوالً شــرکتهای دارویی
بهخصوص شــرکتهای بزرگ ،سیاســتهای
خودشــان را دارنــد و چنــدان تحــت تاثیر
سیاستهای دولتهایشان نیستند و بسیاری
از آنها اصوال چند ملیتی بوده و نمیتوان آنها
را به کشــور خاصی منتسب کرد .بنابراین باید
با جنبههای علمی با این ماجرا برخورد شــود.
اگر از نظر علمی دانشــمندان مرتبط ،امنیت و
ایمنیبخشی واکسنی را تایید کردند طبیعتا آن
موردی که هزینه مناســبتری در کنار ایمنی
و اثربخشی مناسب دارد ،باید برای مردم تهیه
شود.

خبر
آخرین آمار کرونا در ایران

سخنگوی وزارت بهداشت جدیدترین موارد شناسایی
و فوتی ناشــی از کووید ۱۹-را اعالم کرد .به گزارش
ایســنا ،دکتر سیماسادات الری گفت :تا ظهر ۲۳دی
 ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی۶ ،هزار
و ۴۰۸بیمــار جدیــد مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناســایی شــد که  ۶۸۳نفر از آنها بستری شدند.
بنابراین مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به یک
میلیون و  ۲۹۹هزار و  ۲۲نفر رســید .الری ادامه داد:
متاســفانه۹۸ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست
دادنــد و مجموع جان باختگان ایــن بیماری به ۵۶
هزار و  ۳۶۰نفر رسید .همچنین ۴۵۰۷نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت
مراقبت قرار دارند.

مخالفت صریح پلیس
با خاموشیهای شبانه پایتخت

رئیس پلیس پایتخت از رصد تهران به وسیله ۱۵۰۰
دوربین خبر داد و با خاموشیهای شبانه نیز مخالفت
کرد .به گزارش ایسنا ،ســردار حســین رحیمی در
حاشیه اجرای دومین مرحله از طرح صاعقه با حضور
در جمع خبرنگاران درباره خاموشــی برخی معابر و
فضاهــای پایتخت و احتمال افزایــش وقوع جرم در
این ساعات گفت :به شــدت با این موضوع مخالفیم
و به شــکل رسمی و کتبی مخالفت خود را در همان
روزهای نخست به مراجع ذیصالح و شورای تأمین
استان تهران اعالم کردیم .رحیمی درپاسخ به پرسشی
درباره اجرای طرح امنیت شبانه در تهران خاطرنشان
کرد :در بررســی مشکالت و مســائل موجود به این
نتیجه رسیدم باید برای شبهای تهران فکری کنیم و
لذا این طرح را اجرایی کردیم که اجرای آن استمرار
خواهد داشت .طرح از سه شب پیش آغاز شده است.
در نتیجه و اجــرای این طرح در همین مدت کوتاه
باعث شــده که بیش از ۱۰درصــد جرائم مخصوصاً
سرقت در تهران کاهش پیدا کند.

پیشبینی بارش برف و باران
در برخی مناطق کشور

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی
از بــارش برف و باران در برخی مناطق کشــور طی
روزهای آینده خبــر داد و گفت :طی روزهای پایانی
هفته از شــدت آلودگی هوا در استانهای صنعتی و
پرجمعیت کشور کاسته میشود .صادق ضیاییان در
گفت و گو با ایسنا با اشاره به این که طی دو روز آینده
در بیشتر مناطق کشــور جوی پایدار همراه با تداوم
آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهیم
داشت ،اظهارکرد :از اواخر وقت امروز ( ۲۴دی) و طی
روزهای پنجشــنبه و جمعه ( ۲۵و  ۲۶دی) با عبور
امواج تراز میانی از روی کشور در برخی نقاط شمال
غــرب و غرب بارش برف و بــاران رخ میدهد .وی با
بیان این که از روز شنبه ( ۲۷دی) نیز این وضعیت در
جنوب غرب کشور پیشبینی میشود ،گفت :انتظار
میرود تا روز پنجشــنبه ( ۲۵دی) ب ه سبب وزش باد
از میزان آلودگی هوا در شــمال غرب کشور کاسته و
طی روزهای جمعه و شنبه ( ۲۶و  ۲۷دی) نیز شدت
آلودگی هوا در اســتانهای واقع در نواحی مرکزی و
سپس شمال شرق کشور کمتر شود.

پراکندگی جنسیتی آرزو و رویا در میان جوانان

دختران ۳۰درصد کمتر از پسران رویا میبافند

همدلی| یک نظرسنجی سازمان بهزیستی نشان
میدهــد بســیاری از دختران ایرانــی دیگر رویا
نمیبافند ،دست از خیالپردازی کشیدهاند و حتی
دیگر آرزویی نمیکنند .مطابق با یک نظرسنجی
انجام شــده از سوی ســازمان بهزیستی ،میزان
آرزوی دختران نســبت به پسران ۳۰درصد کمتر
است .براساس همین نظرسنجی آرزوهای پسران
بسیار روشن بوده است .اینکه چرا تعداد زیادی از
دختران کشور رویابافی و آرزو را برای خود قدغن
کردهاند یا توجه زیــادی به آن نمیکنند ،نهتنها
موضوع قابل تأملی است ،بلکه خود هشدار بلندی
اســت که نیاز به شنیدن دارد .چهکسی است که
نداند رویاهای نیمه شب و آرزوهای دور و دراز با
زندگی جوانان و نوجوانان گره خورده است ،پایه
بسیاری از اتفاقات روزمره در همین رویاهای نیمه
شب گذاشته میشود و آرزوهای شیرین است که
هدف میســازد و شخص را بهحرکت و فعالیت وا
میدارد .حال اگر این موهبتها از شخصی گرفته
شــود یا خود شــخص خود را از آن محروم کند،
میتواند تاثیرات عمیــق و بنیادی در زندگی هر
فردی ایجاد کند .یک روانشــناس آرزوهای یخ
زده و رویاهــای کــم فروغ دختــران ایرانی را به

ناامیدی این قشر از جامعه نسبت داد و به همدلی
گفــت« :نهفقط دختران یا پســران بلکه هر فرد
عادی بــا هر موقعیت ســنی و اجتماعی نیز اگر
در مورد یک موضــوع یا موضوعات مختلف مدام
با بنبست و دیوار مواجه شود و مدام «نه» بشنود
کمکم سرخورده میشــود و از آن فعالیت دست
میکشد ».سارا قاسمی افزود« :بدون تردید آرزوها
و رویاهای منجمد شــده دختران نیز به تابلوهای
ایست و سریال محدودیتهای این جنس در ایران
برمیگردد ».وی تصریح کرد« :واقعیت این است
که فضای جامعه بهشکلی است که اعتماد بهنفس
الزم را بهدختــران نمیدهد .دختران بهنســبت
پســران از فرصت برابر برخوردار نیســتند .این
تبعیضها از رشتههای درسی گرفته تا رشتههای
ورزشی تا ســهم از فضاهای شهری و ...را شامل
میشود .نحوه برخورد با دختران و زنان در جامعه
بهگونهای اســت که گویا آنان شهروند درجه دو و
جنس دوم هستند .به عنوان مثال حذف دختران
از روی جلد کتابهای درسی یا حذف عکس زنان
از روی آرامگاهها و صدها مورد از این دســت ،این
پیام را بهجامعه مخابره میکند که دختران و زنان
در این جامعه با مردان از حقوق برابری برخوردار

نیســتند .بنابراین این تبعیــض و نابرابری خود
بهتنهایی میتواند انفعال و ناامیدی را ایجاد کند و
اعتماد بهنفس را خدشه دار کند».
قاسمی با اشاره به فشارهای روانی بر زنان از سوی
طیف محافظهکار جامعه گفت« :تلختر آن اســت
که دیوار ایــن جنس آنقدر کوتاه اســت که در
هر موضوعی مورد هجمه روانی از ســوی بخشی
از محافظهکاران و طیف ســنتی جامعه نیز قرار
میگیرند ،بهنحوی که حتی باد و باران و ســیل و
زلزله و خشکسالی و هر بالی طبیعی و غیرطبیعی
را نیز بهپوشــش و رفتار آنان ربط میدهند .حتی
اگر این ســخنان از نگاه بخــش زیادی از جامعه
طنز و مضحک بهنظر برســد اما تاثیرات کالمی
را نبایــد نادیده گرفت .از قدیــم گفتهاند تاثیری
که در گفتن هســت ،در نگفتن نیست .هجمهها
بهدختران و زنان حتی اگر کالمی باشــد از لحاظ
روانی تاثیرگذار اســت ،چرا که کلمات وزن دارند
و بــه ذهن جهت میدهند و بر احساســات نفوذ
میکنند .وی با اشاره به آمار دخترانی که دست از
رویابافی و آرزو کردن کشیدند ،گفت« :این آمار،
آمار ترســناکی است و نشــان میدهد ۳۰درصد
از دختران کشــور که مادران آینده هســتند ،در
ســنی که باید در اوج رویاپردازی باشــند حتی
انگیزه خیالپردازی و آرزو کردن ندارند .این آمار
الزم است از سوی مســئوالن جدی گرفته شود
درغیر اینصورت چند ســال آینــده عواقب این
ســهلانگاری را خواهیم دید ».قاسمی در پایان
با توصیهای بهدختران جــوان گفت« :این روزها
باید به دخترهای ایرانی که دســت از رویابافی و
خیالپردازی کشــیدهاند از قول شاعر آمریکایی
بگویم« :رویاهاتو از دســت نده واسه این که اگه
رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی
میشــه که برفا توش یخ زده باشــن» این شعر
«لنگستن هیوز» شاعر و داستاننویس آمریکایی
با ترجمه احمد شاملو است که اهمیت رویابافی و
خودپنداره را بیان میکند».
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