
بر مبنی وسیعتر  ویروسی   حامل(ناقل یا )  گیری در مورد واکسین های وکتورتصمیم   
 

، اتخاذ خواهد  ۱۹-حکومت تصمیم نهایی را در مورد استفاده از استرا زینیکا و جانسن، واکسین های ضد کووید  

پرده شده است که عواقب استفاده یا عدم  تشکیل و برایشان وظیفه س متخصصین داخلی و خارجیاز   ۀیک کمیت .نمود

ناسیون بررسی کنند.یۀ واکساین واکسین ها را در برنام از استفاده  
 

،  دارد جانبی نیکا عوارض نادر اما بیسار جدییواکسین استرا ز به دلیل این که ،انستیتوت صحت عامه توصیه می کند

را در برابر وضعیت شیوع ویروس در ناروی  موضع اینانستیتوت  برای دایم از برنامه واکسیناسیون حذف شود. 

 ارزیابی نموده است. 

 

 

انستیتوت صحت عامه و اشخاص  متخصصین انستیتوت صحت عامه یک ارزیابی جامع و کامل را انجام داده است. 

 ۀدهندشناسایی نموده بودند. این نشان قبلاًناروی با همکاران دانمارکی خویش عوارض جانبی این واکسین را  لکیمس

سیستم  در ناروی عوارض جانبی گونهاین  برای شناسایی .دنیرگعوارض جانبی را جدی می  این که مقامات بودهاین 

انستیتوت استفاده  این گردید تا  عوارض جانبی نادر که باعث که می گوید عامه وزیر صحت. است موجود های مناسب

نیز این مسئله به سطح جهانی    .ربط دارندکسین اواین یاد با احتمال زبا  ، کندمیتوقف مکا را نیاز واکسین استرا زی

 ید شده است.ئتا

 

از  استفاده آن  نیز عوارض جانبی مشابه با استرا زینیکا دارد،   جانسن اکسیناستفاده از و ،به اساس راپور ها ی که 

متوقف شده است.  موقتا  طرف تولید کننده   

 

گسترده عواقب   

 
به تعویق   اتتأثیرولی من از گران هستم. ن جدی جانبی عوارض  این  در موردانستیتوت صحت عامه  مانند  نیزمن 

دیروز کمیسیون کورونا اظهار    ستم.ه نراگ ن نیز آن باالی مردم  اتجامعه و تاثیربازگشایی ، انداختن واکسیناسیون

 .متاثر شوند و نباید بیشتر از این ه اندین را بدوش داشتگ که اطفال و نوجوانان در جریان این پاندمی بار سن نمود

وییم، در آنصورت ممکن است به گ ب ین این واکسین هار ما به گاکه  ساختخاطر نشان  )هویه( وزیر صحت عامه

که  ممکن است  ،آنصورتدر  ، نرسیم.ابستانت الی ۱۸سن   تر ازهمه افراد باال االیبن یواکس ، یعنی تطبیقهدف خود

 .ی کنیمگزنده  شیوع جدید اتسختگیرانه و خطر تدابیر تحت  برای مدت طوالنی ما

 

ند. نک تشخیص اشخاص مسلکی در سراسر جهان سعی و تالش می کنند که مشکل این واکسین های وکتور ویروسی را  

 

از برنامه  یری نهایی حذف دایمی این واکسینگاست که برای تنیجه  ور، حکومت به این باافزود وزیر صحت

وییم، این کار می گ ب یر ما به واکسین های استرا زینیکا ن گا .معلومات کافی در دست نیست واکسیناسیون در ناروی

نیز  ده است، شمشابه استفاده  ولوژیتکنتواند باالی ارزیابی های ما در مورد واکسین جانسن، که در ساختار آن از 

از این واکسین ها دوباره   ممکن ی داشته باشیم کهگما باید منتظر ارائه معلومات جهانی باشیم و آماده ار باشد. ذگتاثیر 

 .صورت گیرداستفاده 

 



و جانسن ادامه   نیکایزبدون واکسین های استرا  ،واکسیناسیون برنامهه ک به این است یگآماده  گرفتنحکومت در حال 

.یابد  

 

در حال بررسی  این است که ایا می توان فاصله بین دوز اول و   انستیتوت صحت عامه، می گوید عامه وزیر صحت

 هفته افزایش داد.  ۱۲به  ۶دوم واکسین های مودرنا و فایزر از 

محفوظ هستند. ۱۹-ابل کوویدق، در مدوز اول تزریق شده است کسانی کهبرای   

تطبیق  برای اشخاص بیشتر واکسین را  سریعتر می توانیم، یابدن های دیگر افزایش یواکس برای دوز دوم اگر فاصله

 .نماییم

 

 ارزیابی گسترده 

و عوارض جدی جانبی به   19-مورد خطر مرگ ومیر ناشی از کووید ارزیابی های انستیتوت صحت عامه دردر 

برای   یاکنون به سطح جهانی تالش های زیاد. شده استاشاره  به ارقام ناروی ،نیکایاستفاده از واکسین استرا ز  علت

گیرد.عوارض جانبی صورت می ات کسب دانش بیشتر در مورد خطر  

 
واکسیناسیون برای مردم و گرام پرو انداختن در مورد این واکسین ها و تاثیرات تعویق ، حکومت می خواهدنا بر اینب

  استفاده کند. رگ از ارزیابی ها و تجارب وسیع کشور های دی جامعه

  

کمیته صالحیت و مسؤلیت  

ًًویروسیًوکتورنًهایًیاستفادهًازًواکسًدرًموردفردیًوًاجتماعیًًبهًسطحراًخطراتًکمیتهًبایدًیکًارزیابیًجامعً

ارزیابیًکند.ًاینًکمیتهًًًراًخطراتًنامطلوبًبهًعوارضًجانبیًوًبینًالمللیًمربوطًارقامًانجامًدهد.ًاینًکمیتهًباید

اقداماتًجبرانیًبرایًجلوگیریًًًاتمختلفًارزیابیًخواهدًکردًوًبهًامکانًنهایًسنیًپدرًگروًواکسینًهاًراًازًاستفاده

 .نگاهًخواهدًکردًًطبیجانبیًوًاطمینانًازًپیگیریًسریعًًازًعوارض

 

درًموردًدریافتًواکسینًهایًمختلفًًًآنهاوًتمایلًً،درًموردًبرنامهًواکسیناسیونًراًآنهاًبایدًاعتمادًمردمعلوهًبرًاین،ً

واکسیناسیونًسریعترًهستندًًًهاننیزًارزیابیًنمایند.ًآنهاًبایدًاستفادهًداوطلبانهًازًاینًواکسینًهاًراًبرایًکسانیًکهًخوا

ًد.ًنتائیدًشدهًباًشًبرایًاستفادهًادویهًاروپاًۀهاًتوسطًادارًواکسیناینً،ًبهًشرطیًکهًگیرنددرًنظرًب

 

ازًاینًواکسینًها،ًًاستفادهًناشیًازًعدمًاجتماعیعواقبًًدرًموردًکهًشدهًاستًوظیفهًسپردهمیتهًکًبهًاینهمچنینً

،ًوًارقامًدرًموردًنترجواًنگروهًهایًسنیً،ًبخصوصًدروًمیرًوًمرگ19ً-کوویدًًبروزًبیماریباالیًًتاثیراتًآن

ً.نمایندراًارزیابی19ًً-سًکوویًدویرًوعواقبًوًتاثیراتً  

سایرًاستفادهًآنًدرکهًً،گونهًواکسینًهایًوکتورًویروسیکمیتهًبهًحکومتًتوصیهًخواهدًکردًکهًچ،ًاینًاساسًرًاینب

زارشًًگارائهًًتاریخ.ًقرارًگیردًاستقادهًموردًنیزًوپاًتائیدًشدهًاست،ًدرًنارویتوسطًادارهًادویهًارًپاییاروکشورًهایً

ماهًمیًاستً.۱۰ًاینًکمیتهً  
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