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دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

بهار در راه است. باز هم طبیعت شاد و خندان می شود. 
افسوس که بهار با همه زیبایی و دلبری هم نمی تواند 
اندوه درگذشتگان را از دلهایمان بزداید. ده ها هزار هم 
ایم. گرچه  داده  از دست  را  بهترین همکاران  و  میهن 
مرگ شماری از این جان باختگان، با غافلگیر شدن در 
برابر پاندمی کروناویروس گریزناپذیر بود، ولی با بسامانی 

مدیریت، پیشگیری از تلفات  بیشتر امکان پذیر بود. 
شوربختانه این نابسامانی همچنان پس از یک سال 
می شود:  اشاره  مورد  دو  به  نمونه  برای  است.  پابرجا 
وجود  واکسیناسیون  درباره  روشنی  برنامه ی  هنوز 
ندارد و بطور قطعی مشخص نیست شمار کافی برای 
دست کم شصت میلیون هم میهن کی و از کجا فراهم 
می شود. یا این که میان  دست اندرکاران دولتی برای 
قرنطینه کردن شهرهای بیش از حد آلوده، هماهنگی 
برنامه ی  به  را  بیشترین آسیب  باعث  ندارد که  وجود 

مهار همه گیری زده است.
 برپایه گزارش سخنگوی وزارت بهداشت، در روزهای 
یازده و دوازده اسفند۱۳۹۹، براساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۸ هزار و ۴۹۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
بستری  آنها  از  نفر   ۷۸۴ که  شد  شناسایی  کشور  در 
مجموع  اینکه  بیان  با  ۱2اسفند  روز  در  وی   شدند. 
بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۶۴۸ هزار 
در  داشت: متاسفانه  اظهار  است،  رسیده  نفر   ۱۷۴ و 
طول 2۴ ساعت گذشته، ۸۶بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 

۶۰ هزار و 2۶۷ نفر رسیده است. 

و  بی برنامه گی  عمق  بیانگر  گزارش   این 
ناهماهنگی دولت با مردم است. ایران  دومین کشور 
قرار  ویروس  این  یورش  مورد  که   بود  چین  از  پس 
معتبر  برنامه ی  از  چین،  دولت  برعکس  ولی  گرفت 
جهانی پیروی نکرد و از همان آغاز، با نبود مرکزیت 
مخرب  نیروی  با کم انگاری  و  یکپارچه  فرماندهی 
و  بشری  آسیب   و  زیان  بیشترین  متحمل  پاندمی، 

مالی شد. 
ناروا  فرآیند  این  شد  گفته  باال  در  که  همچنان 
شوربختانه همچنان ادامه دارد، به گونه ای که اکنون 
انجام  و  تهیه  حال  در  توان  همه  با  کشورها  بیشتر 
واکسیناسیون هستند، در کشور ما در سایه ضعف  و 
نبود مدیریت، بسیاری از مردم هنوز امیدی به دریافت 
کارایی  به  امیدی  دیگر  بسیاری  نیز  و  ندارند  واکسن 

واکسن هایی که قرار است وارد ایران شود، ندارند.
 زمینه ی این نا امیدی ها، برخاسته از چندگانگی 
برنامه  درباره  نامسووالن  و  مسووالن  بیانات 
واکسیناسیون فراگیر است. از سوی دیگر تبلیغ های 
ناروایی که علیه واکسن های روسی و چینی  می شود، 
شده  مردم  میان  در  هراس  و  بدبینی  گسترش  باعث 
است. در این میان باز هم کم کاری و تعلل از خرید این 

واکسن ها، خود تقویت کننده ی این شایعات است. 
بی گمان در آستانه ی ورود به سال نو، خرید واکسن 
و انجام واکسیناسیون فراگیر، مهمترین وظیفه ی دولت 
است و این وظیفه بزرگ نباید آلوده ی سیاست شود. 

سرآغـاز

برای واکسیناسیون درنگ جایز نیست


