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ویژه هفته دولت

در دوران همه گیری کرونا، روزهای بســیار سختی را به ویژه در تابســتان ۱۴۰۰ گذراندیم. همه از آمار ۷۰۰ نفری مرگ ناشی از کرونا 
دچار نگرانی شــدیدی شــده بودند، اما با وجود اینکه واکسیناســیون جمعی مهم ترین راهکار آن روزها برای ایجاد ایمنی و پیشگیری 

عمومی در برابر شیوع افسارگسیخته و کشنده این ویروس بود، کاری جدی در این رابطه صورت نگرفت.
کرونا هر روز جان های بیشتری را می گرفت؛ اوج هجوم کووید۱۹ را در تیر و مرداد ۱۴۰۰ شاهد بودیم. واردات واکسن و واکسیناسیون 
سراسری می توانست کرونا را از اوج قله به پایین ترین نقطه برساند، اما مسیر بسته بود و سرمایه گذاری در «کواکس»  هم ما را به جایی 
برد که در نهایت هیچ عایدی نداشــت. گرچه هر روز خبر از ثبت ســفارش و ورود واکسن به ایران می دادند، اما مردم چیزی نصیبشان 

نمی شد؛ ویروس می تازید، مردم جان می دادند.
یکی از بهترین راه های مقابله با ویروس کرونا، همان تزریق واکســن بود. مردم دادشــان درآمده بــود. هر روز آمار مرگ  و میر باالتر 
می رفت. اوج کرونا را با ابتالی نزدیک به ۵۰ هزار نفر در یک روز دیدیم، اما وعده های واردات واکســن عملیاتی نشــد. هر روز خبر از 
ورود واکسن بود، ولی صف های طوالنی برای تزریق واکسن در نبود این مایع حیات بخش، همه را تا حدودی عصبانی کرده بود؛ مردم 

دیگر در قالب ویدئوهایی کوتاه در فضای مجازی این نارضایتی خود را به گوش مسئوالن رساندند.
دختری که پدرش در اوج کرونا جان خود را از دست داد، در فضای مجازی مرگ وی را به دلیل نبود واکسن عنوان می کند و اینکه 
چند روزی برای تزریق واکسن به مراکز واکسیناسیون مراجعه کرده اما واکسنی برای تزریق نبوده؛ بر داغ نبودن پدرش ضجه  می زند و 
مقصر را آنانی می داند که در این زمینه سهل انگاری کرده اند. این تنها نمونه ای از داغ مرگ عزیزانی بود که اگر واکسن زودتر می رسید، 

شاید آنها هم تا سال های سال در کنار خانواده شان بودند.
در آن زمان از سبد واکسن کواکس هم خبرهایی به گوش می رسید که دولت قبل سرمایه گذاری کالنی برای این نوع واکسن انجام 
داده اســت؛ بااین حال، نه واکسن به ایران رسید و نه پول آن برگشت. این هم داغ مردم را تازه تر می کرد؛ چون روزها و شب های مردم 

به خاطر مرگ باالی کرونا در آن زمان رو به سیاهی رفته بود و واکسن دوای درد مردم در آن روزهای سخت و طاقت فرسا بود.
وزارت بهداشــت در آن دوران اعالم کرد در اوج کرونا و درگیری با دلتا، واکسن چندانی در اختیار نداشتیم و منتظر تأمین واکسن از 

مسیر کواکس بودیم؛ در صورتی که نه منابع مالی خودمان و نه واکسن را به ما ندادند.
به گفته بهرام دارایی، رئیس ســازمان غذا و دارو، از ســرمایه گذاری در ســبد کواکس عمال از ۱۸۰ میلیون یورو آن خیری به کشور 
نرســید. این مبلغ در دولت قبل به این صندوق واریز شــد، اما به ایران واکسن ندادند. تولید شرکت های داخلی خصوصی و دولتی اما 

به داد کشور رسید و واکسن را به اندازه کافی و با کیفیت تولید کردند.
در آن زمان شایعاتی که به بحث ممنوعیت واردات واکسن بازمی گشت، به گوش می رسید. البته کمبود واکسن آسترازنکا در مراکز 
واکسیناســیون نیز به آن دامن زده بود؛ خبری که البته به دنبال طرح آن، بهرام دارایی، رئیس ســازمان غذا و دارو آن را رد کرد و گفت 
قرار نیســت واردات واکســن های خارجی متوقف شــود؛ چرا که ما میلیاردها دالر به کواکس و سازمان بهداشت جهانی برای دریافت 
واکسن کرونا پول داده ایم که به وقت اضطرار به ما تحویل نداده اند و حاال باید این محموله های خریداری شده به ایران فرستاده شود.
وی با بیان این توضیحات، تأکید کرد قرار نیست ممنوعیتی برای واردات این واکسن ها داشته باشیم و حتی ممکن است محموله های 

واکسن های اهدایی نیز از سایر کشورها به ایران وارد شود.
آیت اهللا رئیســی با شعار دولت مردمی وارد عمل شد و به طور مرتب با وزارتخانه های امور خارجه و بهداشت در پی تأمین واکسن 

کرونا در ارتباط بود تا مردم را از روزهای تلخ کرونایی نجات دهد.
وی به طــور مرتب هر هفته در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا شــرکت و تأکیــد می کرد: هیچ کمبودی در زمینه واکســن، چه 

واکسن های ساخت داخل و چه واکسن های وارداتی وجود ندارد. این اطمینان خاطر را داد که در این زمینه دغدغه ای نیست.
در روزهایی که مردم هر روز برای واردات واکســن کرونا لحظه شــماری می کردند، فقط یک اقدام انقالبی برای واردات واکسن الزم 
بود؛ این برنامه ریزی باید به ســرعت و فوریت دنبال می شد تا مرگ های کرونایی کاهش یابد؛ چون هر روز مرگ را جلوی چشمان خود 

می دیدیم. این روزها حتی کودکان نیز در امان نبودند و حدود ۲۰ درصد امکان ابتال و مرگ کودکان به خاطر سویه دلتا وجود داشت.
روزهای مرداد ۱۴۰۰ پشــت ســر هم سپری می شد؛ روزهای ســیاهی از نظر مرگ و میر کرونا. دولت دوازدهم روزهای پایانی خود را 
ســپری می کرد و کار واردات واکســن هم به کندی صورت می گرفت. دولت سیزدهم بعد از روی کار آمدن، در یک اقدام فوری مذاکره 

با همتایان روسی و چینی را در دستور کار قرار داد.
مذاکره مســتقیم رئیس جمهور با همتایان روســی و چینی برای واردات واکســن و اهتمام وزارت بهداشــت دولت سیزدهم برای 
واردات واکسن این موضوع را سرعت بخشید. واردات که در دولت گذشته فقط ۱۸ میلیون ُدز بود، در دولت سیزدهم به ۱۴۳ میلیون 

ُدز رسید؛ این رقم ها قابل قیاس با هم نیست.
اینکه تا ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ فقط ۱۸ میلیون دز واکســن و در دولت ســیزدهم ۱۴۳ میلیون دز واکســن وارد کشور شود، جای تأمل دارد. 
تمرکز دولت ســیزدهم و پایبندی بر وعده ای که به مردم داده بود، باعث شــد بعد از تأمین واکسن مورد نیاز و عملیات گسترده تزریق 

سراسری، رفته رفته مقاومت در برابر این ویروس تقویت شود و شاهد کاهش فوتی های ناشی از آن باشیم.
رئیس دولت سیزدهم از ابتدای تشکیل دولت، به صورت مستقیم برای واردات واکسن از کشورهای مورد اعتماد جمهوری اسالمی 
وارد مذاکره شد و با رؤسای جمهور چین و روسیه رایزنی کرد تا زمینه واردات واکسن فراهم شود. از بودجه ساالنه مبالغی برای مبارزه 

با کرونا اختصاص داد و در عمل اهتمام جدی و فراگیری در سراسر کشور برای مهار کرونا و درمان آن شکل گرفت .
تزریق واکسیناسیون کرونا که از ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ در ایران برای کادر سالمت، افراد دارای بیماری های زمینه ای و دارای نقص ایمنی 

ایران؛ یکى از 10 کشور 
با وضعیت واکسیناسیون 
مناسب

حاال چند ســالی از همه گیری کرونا گذشته و درگیری شدید همه مردم 
با این بیماری شاید موجب شــده باشد که روزهای ابتدایی آن را فراموش 
کرده باشیم. وقتی کرونا به ایران آمد، هنوز کشورهای غربی با این ویروس 
مواجه نشده بودند. همچنین تصورها بر این بود که بیماری در همان کشور 
چین از بین خواهد رفت؛ همچون موردی که در ســال ۲۰۰۳ شــایع و در 
چین هم تمام شــد. اما این بیماری یکدفعه در کل دنیا گسترش پیدا کرد و 
یکی از اولین کشورهایی که این بیماری در آن گسترش یافت، کشور ما بود. 
موضوعی که معموال در حوزه پزشــکی و درمان وجود دارد، این است که 
تمام دستورالعمل ها، کتاب ها و رفرنس ها به زبان غربی است و آنها هیچ 
دســتور العملی برای درمان این بیماری نداشــتند. در آن شرایط کشور ما 
مبتال به بیماری شد. تقریبا دو، سه ماه بعد از اینکه ویروس به کشور آمده 

بود، به کشورهای دیگر هم رسید.
البته کشــور چین هم اطالعات خیلی درستی از اینکه چه نوع ویروسی 
اســت و چگونه درمان می شــود، نداده بود. برای همین کمیته علمی هر 
دارویی را که فکر می کرد بر اســاس شــواهد و مدارک مؤثر اســت، ارائه 

می کرد تا بتواند از این طریق شرایط را کنترل کند.
مــا هر لحظه در تــالش بودیم تا خودمــان را چابک و چــاالک کنیم؛ 
در حالی که امکانات ضعیف تری نســبت به کشورهای دیگر داشتیم. با این 
وجود، براینــد کارمان خیلی خوب بود. همه اینهــا در حالی بود که هیچ 
آمادگی ای برای این شــکل بیماری عفونت تنفسی نداشتیم. تخت های ما 
خیلی کم بود، ولی با این حال توانستیم شهرستان های کوچک هم مجهز 
به آی سی یو کنیم. کارهایی کردیم که به اندازه خودش بی نظیر بود و منجر 
به تجربه های خیلی ارزشــمندی شد؛ چون این بیماری را توانستیم کنترل 

کنیم.
در دنیا هم شاید کمتر کشــوری مثل ما توانست به سرعت و به نسبت 
شــرایط به روز شــود و خروجــی کارش کاهش مرگ و میر باشــد. من فکر 
می کنم اینها به دلیل انگیزه ای اســت که مردم، پزشک ها و پرستارهای ما 

داشتند.
مــا آن روزها واقعا با عشــق و ایمان جلو رفتیم؛ مثل شــرایطی که در 

روزهای جبهه و جنگ داشتیم. اینها الگوی پرستارها و پزشکان ما شد.
انصافــا کادر درمان با انــرژی پای کار بود و نتیجــه خوبی هم دیدیم. 
نســبت به تمام کشورهای غربی، آســیایی و ... ما خوب عمل کردیم. همه 

اینها حاصل تالش و زحمات کادر درمان بود.
چیزی که باید به آن اشاره کنیم، این است که همه مردم پای کار بودند 
و به هم کمک کردند. خیلی از آدم ها داوطلبانه به بیماران در بیمارســتان 

کمک کردند.
پرســتاران و پزشــکان در این ســال ها تعدادشــان کم شــده و بعد از 
بازنشســتگی ها در بیمارســتان های دولتی به دلیل بار مالی نیرو جایگزین 
نشــده که همین باعث شده بود تا پرستاران فقط وقت این را داشته باشند 
کــه داروی بیمار را بدهنــد و دیگر نیروهایی هم برای رســیدگی به بیمار 
نباشــد؛ برای همین بقیــه کارها را همراهان بیمــار می کردند که در زمان 
کرونا هم چون حضور همراه ممنوع بود، مشکالت بیشتر شد. اینجا بود که 
برخی از حوزه و دانشگاه داوطلبانه شروع به فعالیت کردند؛ از تی کشیدن 
تــا غذادادن به بیمــاران، در واقع مجاهدانه کار کردنــد. گاهی مردم غذا 

درست می کردند و می آوردند تا به بیماران و پرسنل بیمارستان بدهند.
مانند زمان جنگ مردم فداکارانه تالش کردند همه اینها تداعی فرهنگ 

و اعتقادات دینی ما است که موجب شد تا برایند کار جمع شود.
در رابطه با واکسن که در آخر خودمان تولید کردیم، االن جزء ۱۰ کشوری 
هستیم که وضعیت واکسیناسیون مناسبی دارد. همه اینها در حالی است 
که در آن مدت چالش های مختلفی از گروه های ضد واکســن تا مســائل 

دیگر مانع برخی فعالیت ها می شد اما خوشبختانه به خوبی جلو رفتیم.
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