
5

140
ور 1

هری
  ش

5  
به  

شن

ویژه هفته دولت

شروع شد، اما تعداد واکســن به حدی پایین بود که حتی دز اول هم به 
دســت این افراد هم نمی رسید. گویی داغ ســنگین کرونا با نبود واکسن 
مورد نیاز همخوانی داشــت؛ چون هرچه تعداد واکســن کمتر به کشور 
وارد می شــد، مرگ ها بیشتر می شــد. ادعایی برای ثبت سفارش واکسن 
در دولت گذشــته به گوش می رســید و اینکه آمار زیادی از واکسن های 
خارجی برای تزریق وارد ایران می شــود؛ بااین حال، بر اســاس آمارهای 
موجود، صحت نداشــت و آمار واردات و ثبت سفارش نتیجه ای درست 

نداشت.
ثبت ســفارش فقط ۲۶ میلیون ُدز واکســن در دولت گذشــته است. 
بهرام دارایی، رئیس ســازمان غذا و دارو، درباره ثبت سفارش واکسن در 
دولت گذشــته و دولت سیزدهم به همه این ادعاها برای واردات و ثبت 
ســفارش واکسن پایان داد و گفت: در دولت گذشته تعداد ثبت سفارش 
واکســن کرونا تا قبل از ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ و تشــکیل دولت سیزدهم، فقط 

۲۶ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۱۰ ُدز بوده است.
وی اظهــار کرد: این در حالی اســت که پس از ۱۴ مــرداد ۱۴۰۰ و با 
تشــکیل دولت ســیزدهم، اقدامات مؤثری انجام شــد و در این راســتا 
۱۳۵ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۳۹۰ دز واکسن ثبت سفارش شده که این رقم با 

اقدامات دولت دوازدهم فاصله زیادی دارد.
اینکــه هر روز جــان  مــردم به خاطر دلتا ویــروس در خطــر بود، بر 
هیچ کس پوشیده نیست و همه مسئوالن بر واردات واکسن تأکید داشتند، 
اما ســهل انگاری در واردات واکســن درد مردم را بیشــتر کرد تا اینکه با 
شــروع به کار دولت سیزدهم در مرداد ۱۴۰۰ گام های نخست برای ثبت 
سفارش و واردات واکســن چنان محکم به زمین زده شد که مهار کرونا 

را با چشم خود دیدیم.
زنگ خطر ویــروس کرونا چنان در گوش ها می پیچید گویی نســخه 
اصلی آن تزریق واکســن است و ورود واکسن های خارجی و تولید داخل 
می توانســت از صداهای نابهنجار آن بکاهد. خبر از واردات واکســن با 
حجم باال شــنیده می شد تا مردم را از دســت این ویروس نامرئی نجات 

دهد و تسکینی برای دل مردم داغدار شود.
واردات واکسن کرونا با رقم بیش از ۱۶۲ میلیون ُدز

آمار تعداد کل واکسن های واردشــده در دولت دوازدهم و سیزدهم 
نیز درخور تأمل اســت؛ چون تعداد کل واکسن وارد شده قبل از ۱۴ مرداد 
۱۴۰۰ و هم زمان با تشــکیل دولت ســیزدهم فقط ۱۸ میلیون و ۷۵۴ هزار و 
۶۱۰ دز واکسن بوده، در حالی که جمع کل واردات واکسن بعد از ۱۴ مرداد 
۱۴۰۰ و در دوران دولت سیزدهم به رقم ۱۴۳ میلیون و ۲۴۵ هزارو ۳۹۰ دز 

واکسن رسیده است.
از ابتدای شــیوع ویروس کرونا تاکنون جمع کل واکسن های وارداتی 
به ایران ۱۶۲ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۷۲۸ ُدز و جمع واکسن های داخلی نیز 

۴۴ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۴۵۵ ُدز بوده است.

تزریق 160 میلیون دز 
واکسن کرونا تحولى 
بى نظیر در دولت سیزدهم

مهم ترین موضوعی که در وزارت بهداشــت در دولت 
ســیزدهم اهمیت داشــت، بحــث شــیوع و همه گیری 
ویروس کرونا بود. این ویروس همه چیز را تحت تأثیر قرار 
داد. در حوزه سالمت که کووید ۱۹ آن را به نوعی متحول 
کرد، اقدامات اثرگذاری در راســتای اجرای تولید واکسن، 
واکسیناسیون گسترده و سراسری و به نوعی مهار ویروس 

کرونا و به صفر رساندن آن در خرداد ۱۴۰۱ انجام شد.
در کارنامه یک ساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی، اقدامات گســترده ای برای ارتقای ســالمت و 
آموزش پزشکی انجام شــد که البته مهم ترین و اولویت 
اصلی ایــن وزارتخانه در دولت ســیزدهم مهار ویروس 

کرونا بود.
در بخــش کنترل و مهار ویروس کرونا مهم ترین اقدام 
واکسیناســیون سراسری و همگانی علیه این ویروس بود 
که به میزان ۱۶۰ میلیون دز واکسن به مردم تزریق شد که 
در نتیجه آن، آمار روزانــه جان باختگان کرونا از ۷۰۰ نفر 
در زمان تحویل دولت ســیزدهم به تک رقمی و سپس به 

صفر رساندن این ویروس بود.
در این دولت اقدام دیگری که در بخش مهار ویروس 
کرونا به خوی انجام شــد، این بود که استان های پرخطر 
این بیماری از ۲۸ اســتان در زمان تحویل دولت سیزدهم 
در مرداد ۱۴۰۰، به صفر نفــر در زمان فعالیت این دولت 
رســید. از آنجــا که در روزهــای پایانی مــرداد و ابتدای 
شــهریور ۱۴۰۰ روزانه بیــش از پنج  هزار بیمــار کرونایی 
شناســایی و ۷۰۹ نفر فوت می کردند، اکنون در یک سال 
فعالیت دولت مردمی این آمار بســتری و مرگ ناشــی از 

کرونا روند چشمگیر کاهشی دارد.
تولید ۱۴ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۹۴۰ دز واکسن پاستوکووک 
و پاستوکووک پالس در دوران پاندمی ویروس کووید ۱۹ و 
نیاز فوری کشور به واکســن مؤثر و معتبر، توسط انستیتو 
پاســتور با همکاری شــرکت فینــالی کوبــا از مهم ترین 

اقدامات وزارت بهداشت در این دولت بود.
تشــکیل کمیته علمــی مبارزه بــا ویــروس کرونا با 
شــرکت ۶۰ پزشک و دانشــمند درجه اول کشور و تدوین 
دســتورالعمل های علمــی و کشــوری درمــان کرونــا، 
طراحی و ســاخت کیت تشــخیص امیکــرون، افزایش 
دو برابــری تخت های آی ســی یو اطفــال (در زمان پیک 
سویه امیکرون)، واکسیناســیون بیش از دو میلیون و ۵۰۰ 
هزار از اتباع و مهاجران، حمایت از تولید شــش واکســن 
داخلــی، افزایــش دسترســی و بهره منــدی عادالنه از 
خدمات بهداشــتی درمانی مرتبط با کووید ۱۹ در سراسر 
کشــور شامل توزیع متمرکز هزارو ۹۹۳ نفر پزشک، توزیع 
متمرکز ۵۳۸ نفر دندانپزشــک، به کارگیری۲۲ هزار و ۹۹۴ 
نفر ســایر رشــته ها از دیگر اقدامات یک ســاله در حوزه 

کنترل کروناست.
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مجموع واکسن های وارداتی و داخلی در ایران ۲۰۷ میلیون و ۹۸ هزار و 
۱۸۳ ُدز اســت کــه بیش از ۱۵۰ میلیون ُدز واکســن توســط مردم ایران 

استفاده شده است.
آمار واکسن های خریداری شده در دوران کرونا

بــر اســاس آمارهــای ســازمان غــذا و دارو، آمــار واکســن های 
خریداری شــده به تفکیک (دز) شامل ۹۶۳ هزار دز آسترازنکا کوبل دارو، 
چهار میلیون و ۴۱ هــزار و ۲۰۰ دز واکســن اســپوتنیک، ۱۱۲ میلیــون دز 
ســینوفارم هالل، ســه میلیون و ۶۲۸ هزار و ۸۰۰ دز آســترازنکا کواکس، 
۱۲۵ هزار واکســن بهارات، ۱۰ میلیون و ۱۲ هزار و ۱۰۲ دز واکسن سینوفارم 
امارات، ســه میلیون و ۳۴۵ هزار و ۶۰۰ دز سینوفارم کواکس که جمع این 

واکسن ها ۱۳۴ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۷۰۲ دز واکسن وارداتی است.
۲۸ میلیون ُدز واکسن اهدایی

همچنین واکســن های وارداتی اهدایی نیز شامل ۵۰ هزار اسپوتنیک 
اهدایــی صربســتان، هشــت میلیون و ۴۶ هزار و ۷۹۶ هزار دز ســینوفارم 
اهدایی، ۱۹ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۲۳۰ دز واکســن آســترازنکا و یک میلیون 
دز بهــارات اهدایی بوده اســت که مجمــوع این واکســن های اهدایی 

۲۸میلیون و ۶۴۸ هزار و ۲۶ دز بوده است.
استفاده از واکسن های داخلی با ۴۴ میلیون ُدز

در مــدت واکسیناســیون کرونا در ایــران، آمار واکســن های داخلی 
۴۴ میلیون و ۳۳۴ هــزار و ۴۵۵ دز بوده اســت که بر اســاس تفکیک، ۱۵ 
میلیــون دز واکســن کووایران برکــت، ۱۴ میلیون و ۴۶۰ هزار دز واکســن 
پاستوکووک، هشت میلیون دز واکسن سیناژن، چهار میلیون و ۷۷۷ هزار و 
۸۰ واکســن رازی کووپارس، یک میلیون و ۳۴ هــزار و ۹۱۵ دز واکس نورا، 

یک میلیون و ۶۲ هزار و ۴۶۰ دز واکسن فخرا در این مدت استفاده شد.
بیش از ۵۷ میلیون واکسن ذخیره داریم

بــا توجه بــه اینکــه ۲۰۷ میلیون  و ۹۸ هزار  و ۱۸۳ دز واکســن داخلی 
و وارداتی در کشــور وجود داشــت، تاکنون بیــش از ۱۵۱ میلیون دز آن 
اســتفاده شده و بیش از ۵۷ میلیون ُدز برای استفاده مردم موجود است 
تا با اســتقبال مردم از دزهای دوم و ســوم برای تزریــق این افراد مورد 

استفاده قرار گیرد.
در حال حاضــر بیش از ۱۴ میلیــون نفر هنوز واکســن کرونا را تزریق 
نکرده انــد، هفت میلیون نفــر دز دوم و ۲۹ میلیون نفــر برای تزریق دز 
سوم واکسن کرونا اقدامی نداشته اند. شاید اگر این افراد هم برای تزریق 
واکسن اقدام کنند، دیگر مهار کرونا به یک واقعیت تبدیل شود و آندمیک 

یا بومی شدن کرونا در ایران رقم بخورد.
دولت ســیزدهم با برنامه ریزی و اقدامات خود باعث شــد منحنی آمار 
فوتی های ناشی از کرونا روند نزولی داشته باشد و سه نوبت شاهد روز صفر 
مــرگ کرونایی هم بودیم که اینها همه زمینه امید بیشــتر برای مهار کامل 

کروناست تا روزی که شعار «کرونا را شکست خواهیم داد» محقق شود.
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