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رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت خبر داد

آغاز تزریق دوز سوم

محسن زهرایی :تزریق دوز سوم در همه استانها برای کادر درمان خط مقدم آغاز شده است

که تزریق واکســن برکت تقریباً از نیمه خردادماه آغاز شــد
در نتیجه هنوز  ۶ماه از تزریق دوز دوم افراد نگذشته است
و فعــاً این افــراد نمیتوانند برای تزریق واکســن مراجعه
کنند و به تدریج به آنها هم خواهیم رسید.
وی درباره واکســن پاســتوکووک نیز بیان کرد :این واکســن
دو نوع اســت .یکی پاســتوکووک و یکی پاستوکووک پالس
که از جهت ترکیب و فرموالســیون بــا یکدیگر متفاوت اند
و در حــال حاضــر بــر اســاس برنامه تنظیم شــده واکســن
پاســتوکووک بــرای گــروه ســنی  ۱۲تــا  ۱۸ســال اســتفاده
میشود ،البته این واکســن برای سایر گروههای سنی دیگر
هم مطمئن و اثربخش است اما باید منتظر افزایش تولید

رئیــس اداره بیماریهــای قابــل پیشــگیری با
واکســن وزارت بهداشــت توضیحاتــی دربــاره
جامعه تزریــق دوز یادآور (ســوم) واکســن کرونــا ارائه
کرد.
محســن زهرایــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،گفت :بر اســاس
مطالعاتی که در دنیا منتشــر شــده اســت به نظر میرسد
ایمنی ناشی از واکسن  ۶تا  ۸ماه پایدار است؛ اما بعد از این
مدت افت نسبی سطح ایمنی داریم و ممکن است افراد
در معرض خطر ابتال به کرونا قرار گیرند .برای اینکه مردم
بتوانند حداکثر سطح ایمنی را داشته باشند باید همزمان
با ادامه برنامه واکسیناســیون نوبــت اول و دوم ،تزریق دوز
یادآور را هم دنبال کنیم.
وی درباره زمان آغاز واکسیناسیون دوز
ســوم ،افزود :مکاتبات با دانشگاههای
علوم پزشــکی صورت گرفته و واکسن
در اختیار آنها قرار گرفته اســت و عمالً
از  ۲۴مهرمــاه تزریق دوز ســوم در همه
اســتانها برای کادر درمان خط مقدم
آغاز شده است.
رئیــس اداره بیماریهــای قابــل
پیشــگیری با واکســن وزارت بهداشــت
درخصــوص نحــوه مراجعــه بــرای
دریافت دوز ســوم واکســن ،بیــان کرد:
افرادی که شــش مــاه از دریافت نوبت
افرادی که شش ماه از دریافت نوبت
دوم واکسنشان گذشته باشد میتوانند
بــه مراکز بهداشــتی و درمانی مراجعه
دوم واکسنشان گذشته باشد میتوانند به
کنند و این امکان در ســامانه ما فراهم
مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند
اســت تــا دوز ســوم را ثبــت کننــد .این
و این امکان در سامانه ما فراهم است تا
برنامه برای ســهولت هرچه بیشتر کار
دوز سوم را ثبت کنند
است و نیازی به ثبت نام در سامانهای
نیســت .ممکــن اســت برخــی از کادر
درمــان زمان تزریــق نوبــت اول و دوم
واکســن در بیمارســتان یا شــهر دیگری بوده باشند ،اکنون داخلــی آن باشــیم تــا همــه گروههای ســنی بتواننــد از آن
الزم نیســت حتمــاً به همــان محــل مراجعه کننــد ،بلکه اســتفاده کنند .واکسن پاســتوکووک پالس هم که میتواند
میتواننــد در محــل خدمــت جدید خود واکســن دریافت بــه عنوان دوز یادآور برای ســایر واکســنها اســتفاده شــود
و احتمــاالً در همیــن هفته در اختیار ما قــرار میگیرد تا در
کنند.
زهرایی در مورد نوع واکســنی که قرار اســت بــه عنوان دوز هفته آینده وارد برنامه توزیع شود.
یادآور تزریق شود ،تأکید کرد :این موضوع وابسته به پلتفرم رئیس اداره بیماریهای قابل پیشــگیری با واکســن وزارت
واکســنی اســت که در نوبت اول و دوم تزریق شــده اســت .بهداشــت درباره تزریق واکســن بــه جانبــازان ،معلوالن و
افــرادی که در ســری اول از واکســنهای ویروس غیرفعال ســالمندان ســاکن در آسایشــگاهها ،گفــت :در ایــن زمینــه
مانند سینوفارم استفاده کردند در نوبت سوم میتوانند از بــا نهادهای مســئول هماهنــگ خواهیم کرد تــا تیمهایی
پلتفرم غیرفعال یا آسترازنکا و پاستوکووک پالس استفاده برای تزریق واکســن بــه این مراکز اعزام شــوند؛ با توجه به
کنند .آنهایی هم که در نوبت اول و دوم واکســن از پلتفرم تجربهای که از تزریق واکسن نوبت اول و دوم داریم قطعاً
آدنوویروسی مانند آسترازنکا یا اسپوتنیک وی تزریق کرده کارمان برای تزریق دوز یادآور سادهتر است.
بودند میتوانند در دوز ســوم از آســترازنکا یا پاســتوکووک وی درباره برنامههای وزارت بهداشت برای تزریق واکسن
پالس اســتفاده کنند .امــکان انتخاب نوع واکســن تزریقی بــه افراد زیر  ۱۲ســال ،اظهار کرد :درحــال حاضر برنامهای
بسته به واکسنی که در نوبت یک و دو دریافت کردند وجود نداریم و در صورت تصویب اطالعرسانی خواهیم کرد.
دارد .او ادامه داد :واکسنهای بهارات و کووایران برکت هم در همین ارتباط حیدر محمدی مدیر کل اداره دارو و مواد
از دسته واکسنهای ویروسی غیرفعال و مشابه سینوفارم تحت کنترل ســازمان غــذا و دارو خبر داد :اکنــون  ۵٠تا ۶٠
هستند و افرادی که این واکسنها را تزریق کردند میتوانند میلیــون ذخیره دارویی واکســن کرونا در کشــور داریم و ۴٢
از واکســنهای مشــابه خــود یــا از واکســن آســترازنکا یــا میلیون باقیمانده سیاست واردات واکسن است که ذخیره
پاستوکووک پالس استفاده کنند ،البته نکته مهم این است باالیی است.

#دوز -سوم

همزمــان بــا افزایــش شــمار افــرادی کــه دوز اول و دوم واکســن کرونــا را
دریافــت میکننــد ،امــروز خبــر رســید کــه تزریــق دوز ســوم موســوم بــه
هشتگ بوســتر یــا یــادآور بــا اولویــت کادر درمــان آغــاز شــده اســت .صبــح امــروز
محســن زهرایــی رئیــس اداره بیماریهــای قابــل پیشــگیری بــا واکســن
وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه ایمنــی ناپایــدار واکســن کرونــا خبــر داد از  ۲۴مهرمــاه
تزریــق دوز ســوم در همــه اســتانها بــرای کادر درمــان آغــاز شــده اســت .ایــن خبــر
کافــی بــود تــا برخــی ســؤالها دربــاره دوز ســوم در توئیتــر مطــرح شــود؛ از جملــه اینکــه
دوز ســوم بایــد چــه واکســنی باشــد؟ بوســتر تــا چــه حــد ایمنــی را افزایــش میدهــد؟
برخــی مخالفــان واکسیناســیون هــم ایــن خبــر را دســتاویز ادامــه مخالفخوانیهــای
خــود کردنــد .در واکنــش برخــی کاربــران توئیتــر ،ضمــن یــادآوری بــه تزریــق دوز ســوم
در کشــورهای دیگــر ،بــه واکسـنهایی کــه پیــش از کرونــا نیــز دوز یــادآور داشــتند ،اشــاره
کردنــد .بخشــی از نظــرات را بــا هــم میخوانیــم:
تزریــق دوز ســوم واکســن کرونــا در مشــهد آغــاز شــد .مدیــر اداره پرســتاری
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد گفــت :تزریــق دوز یــادآور یــا مرحلــه ســوم واکســن
کرونــا بــرای مدافعــان ســامت در مناطــق زیــر پوشــش ایــن دانشــگاه در خراســان
رضــوی آغــاز شــد.
حتمــاً بایــد  ۶مــاه از دریافــت نوبــت دوم واکســن گذشــته باشــد تا واکســن یــادآور

تزریــق شــود .امــکان انتخــاب نــوع واکســن تزریقــی بســته بــه واکســنی کــه در نوبت یک
و دو دریافــت کردنــد وجــود دارد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران خبــر داده بهعلــت اینکــه از
واکسیناســیون کادر درمــان مــدت زمــان زیــادی گذشــته و بــا توجــه بــه محیطهــای
پرخطــر ایــن افــراد طبــق دســتورالعمل وزارت بهداشــت دوز یــادآور دریافــت خواهند
کــرد.
واکس ـنهایی کــه در ســالهای اول زندگیمــون تزریــق کردیــم هــم دوز یــادآور
داشــتن،کزاز رو هــم هــر  10ســال بایــد تزریــق کــرد.

دیــروز صبــح دوز یــادآور واکســن آســترازنکا زدم و از دیشــب بــدن درد و ســردرد
شــدید دارم.
حجــم روزانــه واردات واکســن بــه کشــور بــه قدریــه کــه میتونــن دریافــت
دوزهــاى یــادآور رو هــم بزنــن.
تمــام مخالفــان واکســن میگــن مــا نمیدونیــم در آینــده چــی میشــه ،یعنــی
چیــزی را رد میکنیــد کــه نمیدونیــد چنــد ســال دیگــه آیــا عــوارض دارد یــا نــدارد ،در
ضمــن تمــام واکس ـنهای دوران کودکــی یــادآور دارد ،بعضــی حتــی بیشــتر از  3بــار.

در نــوزادی از هنــگام تولــد تــا  6ســالگی  5بــار واکســن خوراکــی فلــج اطفــال
مصــرف میشــه ،االن وقتــی واکســن کرونــا بعــد  6مــاه کــه ســطح آنتــی بــادی کاهــش
پیــدا میکنــه و نیــاز بــه دوز یــادآور هســت مشــکلش چیــه؟؟
چرا اونایی که برکت زدن فعالً نباید برای دوز یادآور مراجعه کنن؟
احتماالً با این فرمون بریم جلو ،هر شش ماه باید تزریق دوز یادآور داشته باشیم.

بــر اســاس نتایــج اولیــه یــک مطالعــه در امریــکا کــه دیــروز منتشــر شــده ،افــرادی
کــه واکســن جانســون انــد جانســون کوویــد  ۱۹دریافــت کردهاند بهتــر اســت دوز تقویت
کننــده (بوســتر) را از واکسـنهای  mRNAمثــل مدرنــا یــا فایــزر دریافــت کننــد.
دوزسوم ،یادآور نیست ،جزو مراحل واجب واکسیناسیون اولیه است.

بــا تجربــه ســه مرتبــه ابتــا بــه کرونــا و بــه عنــوان یــک پرســتار بخــش ویــژه
کرونــا ،در صــورت ابتــا یــا واکســن زدن  ،فقــط ســه تــا شــش مــاه ایمنــی از کرونــا ایجــاد
میکننــد و تزریــق دوز یــادآور بــرای ایجــاد مصونیــت قطعــاً ضــروری اســت.

