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ویژه هفته دولت

از روزهاى رفته درس بگیریم

بحران کرونــا برای تمام دنیا یــک غافلگیری بزرگ بــود. پیش بینی تمام 
محافل علمی این بود که در پاییز و زمســتان ســال ۹۸ یا همان ۲۰۱۹ منتظر 
یک پاندمی آنفلوانزا باشــیم که ماجرا به سمت دیگری رفت و درگیر شکلی 
از عفونت تنفســی شــدیم که کووید۱۹ نام گرفت. ما هم خوشبختانه بخشی 
از آمادگی لجســتیک مراکز بهداشــتی کمتر و بیمارســتان بیشــتر را داشتیم؛ 
تخت های آی ســی یو ما بیشــتر شــده بود و متخصصــان و فارغ التحصیالن 
رشته های پزشــکی ما هم به مراتب بیشتر شــده بودند. در واقع زمان شروع 
پاندمی از جهت سخت افزاری شــرایط تقریبا مناسبی داشتیم. اما بحث های 
سیاسی و اینکه سمت و سوی شیوع این ویروس از کجاست و منشأ آن چیست 
یا چه رویکردی خواهد داشــت، همه در محافل مطرح شــد. عالوه بر اینکه 
چنین بحث هایی، در محافل پزشــکی هم بحث های خودمان را داشــتیم. در 
دنیای سیاست، مسائل دیگری پیگیری می شد که تأثیر آنها شرایط را پیچیده تر 
می کرد. در کنار آن جامعه هم دستخوش موضوعات اجتماعی متفاوتی بود. 
در آن بین، دو اتفاق مشــخص افتاد؛ یکی آمادگی ای که سیســتم بهداشت و 
درمان ما از خود نشــان داد و دوم ورود مســتقیم عالی ترین مقام کشور یعنی 
مقام معظم رهبری در این موضوع که هم کار را به متخصصان امر سپردند و 
هم خودشان مستقیم آمدند و دستورالعمل های حوزه سالمت را ابالغ کردند.

در هر حال، این دو نکته مثبت وجود داشــت. حال اینکه دست اندرکاران حوزه 
سالمت به درستی از این فرصت استفاده کردند یا نه، موضوع شایان بحثی است.

متأســفانه در مقاطعی درگیر انحرافاتی در عملکــرد بودیم؛ مثل اینکه جلوی 
ورود واکسن  گرفته شد. در کنارش هم عوامل بیرونی مثل تحریم ها بسیار بر شرایط 

اثرگذار بود.
همچنین در داخل کشور نیز آن همبستگی و تخصص گرایی که باید در این حوزه 

به وجود می آمد، نبود. اما به تدریج که جلو رفتیم، خوشبختانه فضا بهتر شد.
در واقــع جوی که در مملکت به وجود آمد، مثل برنامه های قرنطینه که عنوان 
شــد، باال و پایین های زیادی داشت. بااین حال، در بدنه اجرائی حوزه سالمت و بدنه 

اجرائی کشور، آن اهتمامی که باید در مدیریت بیماری باشد، نبود.
در حــوزه ســالمت و بحث  نیازهــای آن زمــان، ماجرای واکســن و کیت های 

آزمایشگاهی همه وسط آمدند و افرادی بودند که جانانه مسائل را پیش بردند.
البته در کنار آن وجود برخی اظهارات شــبه علم به جریانات سیاسی وارد 
شــد که به هر حال آسیب زا بود؛ ولی خوشــبختانه نتوانست به بدنه سالمت 
جامعه که محکم ایســتاده بود و کارش را انجام می داد، آســیب وارد کند. با 
وجودی که نارضایتی هایی به وجود آمد، خوشــبختانه جامعه سالمت در این 
مسیر تمام قد ایستاد و مسیر درست خودش را رفت و با فراز و فرودهایی که این 
بیماری در طول مدت خود داشت، توانست نسبت به خیلی از کشورها روند را 
به خوبی جلو برود. با وجود تمام مشکالت، کارنامه بدی نداشتیم و در کلیت 
موضوع کارنامه قابل قبول اســت. ما در حوزه واکســن درخشــان بودیم. در 
حوزه ســاخت کیت های آزمایشگاه برای کرونا و بیماری های ویروسی دیگر یا 
توســعه آزمایشگاه های مولکولی ویروس شناسی موفق بودیم. در کلیت روند 
کار بیمارستان ها با توسعه کمی و کیفی بخش های مختلف آن خوب بودیم. 
اینهــا همه برای پاندمی های احتمالی آینده نکات مثبتی خواهد بود. البته در 
بحث این نوع اتفاقات، نبود جامعه شناســان و متولیانی که ابعاد مختلف این 
موضــوع را کنار هم قرار می دهند تا فرهنگ آفرینی کنند، دیده می شــود. آنها 
می تواننــد جامعه را با یک وحدت رویه در جهت زندگی متناســب با بیماری 
کوویــد۱۹ پیش ببرند . ما در این بخش ها متأســفانه نتوانســتیم خیلی موفق 
باشیم. در بحث رسانه ای هم آموزش و تعبیر درست دارای ضعف های جدی 

بود که می توان از تجربه آن روزها برای آینده استفاده کرد .
قطعا یکی از مشــکالت دیگری که باید بــه آن توجه کنیم، در مرحله اول کرونا 
یعنی کار در یک ســال اول درگیری با کووید ۱۹ اســت که توجه کمتری به آن بوده 
و آن هم شبکه های بهداشتی اســت و اینها را جدی نگرفتیم. االن فرصتی است تا 
شــبکه های بهداشتی را توســعه دهیم و آنها می توانند ما را مقاوم کنند و حتی در 
بحث بیماری هایی که این روزها در جهان شــایع شــده می توانند کمک کننده های 
جدی ما باشند و با کمک آنها می توانیم سیستم های مراقبتی قوی تری داشته باشیم.
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 علیجان تبرایى
رئیس انجمن ویروس شناسى ایران

مروری بر بازار دارو  و  واکسن کرونا در ایران
شــیوع کرونا در ایران بارها خبرساز شــد. ثبت رکوردهای 
مــداوم ابتال بــه کرونــا و مرگ و میر ایــران را به صــدر اخبار 
رســانه های جهان برد. در ســال ۹۸ و ســپس ۹۹ بارها بازار 
داروی کشور با کمبود اقالم دارویی و درمانی کرونا مواجه شد.
در بهمن و اسفند سال ۹۸ کمبود ماسک و اقالم ضدعفونی 
از سوی شــهروندان ایرانی گزارش شد. کمبود شدید ماسک و 
مواد ضدعفونی کننده قیمت این اقالم را جهشــی کرد و همان 
زمان علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
در توییتی به نقش دالالن به کمبود ماســک اشــاره کرده و در 
این رابطه نوشت: «قیمت ماسک ۵۰ عددی از ۱۴ هزار تومان به 
۴۰ هزار تومان رســیده است. در هفته اخیر دالالن به شدت در 
حال خرید ماســک جهت صادرات هستند؛ این در حالی است 

که صادرات ماسک نیاز به مجوز دارد».
پس از آن در ســال ۹۹ بارها کمبود انواع داروهای کرونا و 

تشکیل بازار سیاه برای آن خبری شد.
در آذر سال ۹۹ مینو محرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، 
به ایرنا گفت داروهای متعددی در خیابان ناصرخســرو به نام 
داروی کرونــا به قیمت ده ها میلیون تومان فروخته می شــود 
که معلوم نیســت از کجا می آیند و نیز مشخص نیست داروی 
گیاهی تولید شــده در کرمانشاه چطور بدون تأیید کمیته درمان 

کرونا وارد بازار شده است.
او تأکید کرده بود که دوباره ناصرخســرو و بازار ســیاه دارو 
شــلوغ شده و دارویی که ســه عدد آن مثال سه میلیون تومان 
بوده، به قیمت ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان در ناصرخسرو فروخته 

می شود.
کمبود ســرم، داروهای رمدیســیویر و داروهــای تجویزی 
بــرای بیمــاران کرونا، کمبود کپســول اکســیژن و حتی تخت 
بیمارســتانی، کمبود داروی قارچ سیاه و ... همه و همه اقالمی 

است که کمبود آن در سال ۹۹ بارها گزارش شد.
از آن ســو، وزارت بهداشت وقت نه تنها زیر بار کمبود دارو 
نمی رفت، بلکه برای واکسیناســیون کرونا هم تعلل زیادی به 
خرج داد و در حالی که خرید واکسن کرونا از سوی کشورهای 
همســایه شروع شده بود، حدود هفت ماه واکسیناسیون مردم 
ایــران را عقــب انداخت. در آن زمــان نام کشــورهایی مانند 
اکوادور، پاناما، قزاقســتان و حتی ونزوئال در فهرست خریداران 
واکســن به چشــم می خورد، اما ایران نه تنها در این فهرست 
جایی نداشت، بلکه حتی نتوانسته بود سهمیه ناچیز خود را از 

طریق کواکس خریداری کند.
برای واردات واکسن یخ نداریم!

مصطفی قانعی، رئیس بخش علمی ســتاد کرونا، آن زمان 
به صدا و ســیما گفته بود ایران برای انتقال واکســن به کشــور 
تجهیــزات کافی و یخچال بــا دمای منفــی ۷۰ درجه ندارد؛ 
بنابراین ایران به کواکس اعالم کرده اســت از ســهمیه واکسن 

خود چشم پوشی می کند.
ایــن گفته قانعــی با واکنــش رئیس ســازمان هواپیمایی 
کشــوری و وزیر راه مواجه شــد. تورج زنگنه و محمد اسالمی 
گفتند تجهیزات برای انتقال واکسن کرونا به ایران فراهم است 
و هــم هواپیمایی ماهــان و هم هما می توانند با یخ خشــک 
به راحتی دمای مورد نیاز واکسن کرونا را تأمین کنند و به ایران 
انتقال دهد. گذشــته از این برخی منتقدان قانعی هم نوشتند 

که هواپیمایی امــارات زنجیره انتقال واکســن کرونا را فراهم 
کرده اســت و بر فرض آنکه ایران واقعا تجهیزاتش را نداشته 
باشــد، می تواند آن را از امارات اجــاره کند. چندی بعد کمبود 
بودجه برای واردات واکســن مطرح شــد و سپس عبدالناصر 
همتی، رئیس سابق بانک مرکزی، در صفحه اینستاگرامی اش 
نوشــت تحریم و ســخت گیری های آمریکا موجب شده است 
ایران نتواند به واکســن کرونا دست پیدا کند. مطابق ادعای او 
بانک های اروپایی از ترس تحریم آمریکا حاضر به نقل و انتقال 

پول واکسن نبودند!
تعلل در واردات واکســن باعث شد کرونا هر بار رکوردهای 
جدیدی از کشته شدگان بر جای بگذارد و پیک های جدید شیوع 
کرونا یکی پس از دیگری شکســته شــود. در این میان هشتگ 
واکسن بخرید راه افتاد و بسیاری از مردم به کوتاهی دولت در 

واردات واکسن اعتراض کردند.
دولت دوازدهم اما در پاسخ به اعتراضات مردم مدام وعده 
می داد واکسن داخلی به تولید می رسد و نه تنها نیاز داخلی را 
پوشش می دهد، بلکه ایران تا خرداد سال ۱۴۰۰ تبدیل به قطب 

صادرات واکسن منطقه می شود.
این وعده و وعیدها اما به ســرانجام نرسید و تا پایان خرداد 
ســال ۱۴۰۰ دولــت روحانی تنها حــدود ۳.۵ میلیــون نفر را 

واکسینه کرد؛ آن هم با واکسنی که وارداتی بود.
رئیسی: برای واردات واکسن شخصا تماس گرفتم!

در دولت سیزدهم اما واردات واکسن تسریع شد. در همان 
ابتدای ورود ابراهیم رئیســی به ساختمان پاستور، او تأکید کرد 
که تهیه واکسن اولویت دولت ســیزدهم بوده و برای واردات 
واکســن کرونا، وی شــخصا با بعضی کشــورها تماس گرفته 
است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در گفت وگوی زنده 
تلویزیونی درخصوص اقدامــات برای مقابله با ویروس گفت: 
برای واکســن با کشــورهای مختلفی تماس گرفتم. این سیل 
ورود واکســن به کشور آغاز شد. من شخصا با بعضی کشورها 

تماس گرفتم. تهیه واکسن باید مسئله اول شود.
او کاهش قربانیــان کرونا و دورقمی شــدن مرگ و میرها را 
دســتاورد دولت خــود خواند و گفت: فوتی هــای ما دو رقمی 
است، اما حتی یک نفر هم زیاد است. در صدمین روز فعالیت 
دولت بیش از صد میلیون دز واکسن تزریق شده است؛ این در 
حالی است که آن روزها مردم دنبال واکسن می گشتند، االن ما 

دنبال مردم هستیم که بیایند واکسن بزنند.
حاال بر اساس آخرین اعالم وزارت بهداشت تا یکم شهریور 
بیشتر از ۱۵۰ میلیون د ز واکسن در ایران تزریق شده است. بر این 
اســاس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آخرین آمار 
واکسیناســیون کرونا را در کشور اعالم کرد که مطابق با آن در 
مجموع حدود ۶۴ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۷۸۰ نفر دز اول واکسن 
کرونــا را دریافت کرده اند و ۵۸ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۷۷۷ نفر دز 
دوم واکسن را دریافت کرده اند؛ همچنین ۳۰ میلیون و ۴۹۱ هزار و 

۱۲۳ نفر دز سوم و باالتر واکسن را نیز دریافت کرده اند.
با احتساب این تعداد، مجموع دزهای واکسن تزریق شده در 
کشور به شمار ۱۵۳ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۶۸۰ مورد رسیده است.
همچنین بر اســاس اعالم وزارت بهداشت تا یکم شهریور 
تعداد مبتالیان به کرونا به حدود ســه هزار نفر رسیده و تعداد 
فوتی ها حدود ۵۰ نفر در روز بوده اســت و در مجموع حدود 

۱۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر بر اثر ابتال به کرونا جان باخته اند.

تسریع در واردات واکسن
کرونا که در ایران تبدیل به چالشی بزرگ شده بود، در دولت سیزدهم 

به سرعت تحت کنترل درآمد و واردات واکسن تسریع شد


