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بررسي برنامه توزيع واكسن كوويد ـ 19
در ايران و ساير كشورها

چكيده
توليد انواع واكسنها در دنيا و ایمنسازي در برابر ویروس كووید ـ  19بهعنوان یكي از راههاي جلوگيري
از گسترش بيماري كرونا ،بهطور فزایندهاي در دستور كار كشورها قرار گرفته است ،بهنحوي كه هریک
برنامه ایمنسازي گروههاي جمعيتي مربوط به خود را به اجرا در ميآورند.
در این راستا ،برخي سازمانهاي بينالمللي ازجمله سازمان بهداشت جهاني با هدف دسترسي
عادالنه به محصوالت سالمتي مرتبط با كووید ـ  ،19چارچوبي را با تمركز بر بهداشت عمومي بهعنوان
باالترین اولویت كشورها ،اولویتدهي به گروههاي در معرض خطر ابتال و مرگومير باال در سه بُعد اهداف،
گروههاي هدف و زمانبندي آنها ارائه كرده است 1.براساس توصيه سازمان جهاني بهداشت ،هر كشوري
باید  6اصل رفاه انسان ،برابري جهاني ،احترام برابر ،حمایت ،برابري و مشروعيت ملي را براي تعيين اینكه
واكسنها به چه كساني و در چه زماني اختصاص داده شود در نظر گيرد و نسبت به تصميمگيري خود
براساس شناسایي جمعيت مورد نظر (بهعنوان مثال :كاركنان بهداشتي ،افراد ميانسال ،افراد با شرایط
جسمي خاص و )...با در نظر داشتن منابع اقدام كند .مطابق بررسيهاي انجام گرفته ،اولویتبندي
گروههاي جمعيتي در كشورهاي مورد بررسي در این گزارش ،با در نظر داشتن چارچوبهاي اخالقي
ازجمله به حداقل رساندن آسيبها و حداكثرسازي منافع ،عدالت ،شفافيت ،حفاظت و حمایت از افراد
در معرض خطرات روحي و رواني دوران كرونا به شرح زیر صورت گرفته است:
در اغلب كشورها فاز اول با هدف محافظت از بيشترين تعداد افراد در معرض خطر در كوتاهترين
زمان ممكن انجام گرفته است .بدین صورت كه كاركنان بهداشتي بهعنوان افراد حاضر در خط مقدم ارائه
خدمات بهدليل احتمال باالي ابتال به بيماري كووید ـ  19نسبت به عموم مردم و همچنين ریسک باالي
انتقال عفونت ناشي از مراقبتهاي بهداشتي از بيماران و افرادي كه مراقبت از آنها در اولين قدم برنامه
واكسيناسيون در نظر گرفته شده است .پس از آن كاركنان و مراقبين در مراكز مراقبتهاي طوالنيمدت،
كاركنان شاغل در مهدهاي كودك ،مراكز نگهداري از سالمندان ،افراد مسن با خطرات خاص مرتبط با سن،

1.https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-covid19-vaccine-allocation-finalworking-version-9sept.pdf .((An allocation framework for fair and equitable access to COVID-19
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گروههاي جمعيتي در معرض خطر بيماري و مرگ و افراد داراي معلوليت در این فاز قرار دارند.
در فاز دوم ،كه با هدف واكسينه كردن بيشتر جامعه و جلوگيري از بستري شدن افراد
صورت گرفته ،اولویت بندي سني ،واكسينه كردن افراد ساكن در مراكز و اجتماعات پُرخطر ،افراد شاغل
در مشاغل ضروري و پُرخطر ،ایمنسازي گسترده كودكان و زنان باردار در برنامه منظور شده است.
بر این اساس؛ احتمال باالي ابتال و خطر انتقال عفونت در مواجهه با بيماران ،اولویت سني ،ریسک
باالي ابتال به بيماري شدید و یا مرگ در اثر آن و همچنين شاغل در مشاغل ضروري پُرخطر از حيث
احتمال باالي ابتال و مواجهه بيشتر با سالمندان ،كودكان یا سایر افراد جامعه بهعنوان مهمترین مؤلفههاي
مؤثر بر اولویتبندي گروههاي جمعيتي در توزیع واكسن كرونا در كشورها در نظر گرفته شده است.
برنامه واكسيناسيون كشور ایران در چهار فاز عملياتي نيز با در نظر داشتن توصيهها و چارچوبهاي
پيشنهادي سازمان بهداشت جهاني معيارهاي زیر را در اولویتبندي واكسن كرونا در ميان گروههاي
جمعيتي در نظر گرفته است:
ـ احتمال خطر ابتال حين خدمترساني به بيماران كووید ـ  19یا خدمترساني به جامعه در
محيطهاي پُرخطر
ـ احتمال ابتال بر اثر زندگي بهصورت جمعي و همچنين خطر انتقال عفونت به دیگران در شرایط
شيوع ویروس كرونا
ـ احتمال خطر بيماري شديد ،بستري شدن و مرگ در اثر ابتال به كووید ـ  19به علل پزشكي
مثل سن ،بيماريهاي زمينهاي یا علل غيرپزشكي مثل زندگي در محيطهاي پُرتراكم نظير زندانها،
آسایشگاههاي معلولين و مراكز بهزیستي
ـ احتمال ايجاد اختالل در جامعه و وارد آمدن زيان به افراد بهدليل كمبود پرسنل متولي
عملكردهاي حياتي جامعه
بهنظر ميرسد اجراي موفقيتآميز برنامههاي واكسيناسيون كووید ـ  19به سيستمهاي تأمين قوي
ازجمله كنترل دقيق در زنجيره تأمين ،نگهداري از سيستمهاي اطالعاتي ،حفاظت از تأمين واكسن و
جلوگيري از هرگونه وقفه از نقطه توليد تا زمان ارائه خدمات و ...نياز دارد .برنامه واكسيناسيون در كشور
ایران به دالیل زیر با چالش در اجرا مواجه شد:
ـ با توجه به عدم تأمين بهموقع و كافي واكسن داخلي در فرایند واكسيناسيون در كشور ،همچنان
واردات واكسن بهعنوان منبع اصلي تأمين برنامه واكسيناسيون كشور است.
ـ وجود برخي معيارها در سند ازجمله تغيير گروههاي جمعيتي با توجه به تغييرات پاندمي ،عدم
رعایت كامل اولویتبندي سني بهعلت تقدم اولویتبندي صنفي یا دستگاههاي اجرایي بهجاي سني كه
ضمن ایجاد انتظار در سایر گروههاي صنفي ،سبب ُكند شدن روند واكسيناسيون و بهنوعي اختالل در

3

نظم واكسيناسيون مطابق برنامه شده است.
ـ عليرغم تأكيد بر برآورد هزینههاي مالي و نيروي انساني در توصيههاي سازمانهاي بينالمللي و
همچنين اسناد پشتيبان برنامهریزي واكسيناسيون ،اما عمالً عدم تأمين بهموقع عوامل فوق سبب تأخير
در اجراي برنامه واكسيناسيون شده است.
بنابراین در راستاي افزایش كيفيت خدمترساني و مرتفع شدن چالشهاي اجرایي شدن برنامه
واكسيناسيون در كشور ،تقویت مدیریت منابع انساني؛ آموزش براي عرضه واكسن جدید؛ تقویت
سامانههاي پایش و گزارش عوارض نامطلوب پس از واكسيناسيون و رصد بيماري ،پيشبيني و انجام
فعاليتهاي اطالعرساني و جلب مشاركت جامعه براي ترویج تقاضا و پذیرش واكسيناسيون بهعنوان
بخشي از خدمات ضروري مراقبتهاي اوليه سالمت ،اتخاذ سياستهاي پس از اجراي برنامه
واكسيناسيون (سياستهاي بازگشایي با در نظر گرفتن شرایط موجود) ،استقرار سامانه دیدهباني در
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در جهت دسترسي به اطالعات اجراي واكسيناسيون بهطور
دقيق و با متغيرهاي مربوط به افراد ،شامل شغل ،سن ،جنسيت ،شماره كد اولویت ،استحقاقسنجي
بيماران خاص براي دریافت واكسن از طریق اطالعات بيمههاي درماني ،هویتسنجي افراد از طریق
استعالم برخط كد ملي از ثبت احوال توسط سامانه سيب در نظر گرفته شود.
مقدمه
با سرعت گرفتن شيوع بيماري كرونا در جهان ،توليد انواع واكسنها در دنيا و ایمنسازي در برابر ویروس
كووید ـ  19بهعنوان یكي از راههاي جلوگيري از گسترش بيماري كرونا ،بهطور فزایندهاي در دستور كار
كشورهاي مختلف قرار گرفته است ،بهگونهاي كه هریک برنامه ایمنسازي گروههاي جمعيتي مربوط به
خود را به اجرا در ميآورند .كارایي و اثربخشي برنامهها ،ضمن اینكه مستلزم تأمين بهموقع دوزهاي كافي
واكسن است ،نيازمند مدیریت توزیع آن در بين جمعيت است.
این گزارش ضمن تبيين اصول اصلي تخصيص و اولویتبندي واكسيناسيون كرونا در دنيا و ایران،
آخرین وضعيت توزیع واكسيناسيون را براي این بيماري در كشور و همچنين چالشهاي موجود در این
زمينه به تصویر ميكشد و در پایان پيشنهادهایي جهت ارتقاي وضع موجود در این خصوص ارائه ميكند.

آخرين وضعيت توزيع واكسن در دنيا
مطابق آخرین آمارهاي موجود در  30شهریورماه  21( 1400سپتامبر  )2021بيش از  5ميليارد و 943
ميليون دوز واكسن ( 5.943.622.071دوز) در سراسر جهان توزیع و تجویز شده است ،یعني  67دوز
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بهازاي هر  100نفر .البته در حال حاضر بين برنامههاي واكسيناسيون در كشورهاي مختلف فاصلههاي
زیادي وجود دارد كه نيازمند اقدامات جدي در آن كشورهاست .جدول  1وضعيت واكسيناسيون كرونا در
ميان  10كشور با بيشترین ميزان دوز تزریقي و همچنين جایگاه ایران را در این رتبهبندي نشان ميدهد.
جدول  .1آخرين آمار واكسيناسيون در دنيا 20( 1سپتامبر )2021
واكسيناسيون كامل

رتبه

كشور

تعداد دوز بهازاي هر  100نفر

1

امارات متحده عربي

199

82

2

اروگوئه

174

74

3

قطر

164

78

4

رژیم اشغالگر قدس

163

62

5

شيلي

162

74

6

مالتا

161

83

7

سنگاپور

160

80

8

كوبا

157

39

9

چين

156

72

10

بحرین

155

67

100

ایران

51

16

(درصد)

همچنين اختالف چشمگيري درخصوص توزیع و تجویز واكسن در ميان قارهها وجود دارد .بهنحوي
كه قاره آفریقا كمترین ميزان واكسيناسيون را در ميان سایر قارهها دارد.
نمودار  .1نرخ واكسيناسيون بهازاي هر  100نفر جمعيت در ميان قارهها ( 20سپتامبر )2021
اروپا
آمريكاي شمالي
آمريكاي جنوبي
آسيا
استراليا
آفريقا

https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html
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مطابق آمارهاي ارائه شده بيش از  79درصد از واكسنهاي توزیع و تزریق شده در كشورهاي با
درآمد باال و متوسط اجرایي شده و تنها  0/4درصد در كشورهاي كمدرآمد توزیع شده است.

1

چارچوبهاي پيشنهادي سازمانهاي بينالمللي درخصوص برنامه واكسيناسيون كرونا
درحالي كه جهان به مبارزه عليه ویروس كووید ـ  19ادامه ميدهد ،سؤاالت زیادي در مورد تخصيص و اولویت
گروههاي مختلف جامعه در دسترسي به واكسنها مطرح ميشود .افزایش ميزان شيوع این بيماري و احساس
نياز فوري به توليد واكسن ،درمان و تشخيص این ویروس منجربه سرمایهگذاريهاي قابل توجهي در بخش
دولتي و خصوصي در زمينه تحقيق و توسعه آن شده كه ميزان قابل توجهي از این فعاليتها در توليد واكسن
ایمن و مؤثر در سطح جهاني بوده است .البته باید دانست كه روند تحقيق و توسعه شامل مراحل بسياري مانند
مرحله تحقيقات اوليه ،آزمایشات حيواني ،كارآزمایي باليني (سه مرحله) و دریافت مجوز عرضه به بازار است .در
این قبيل شرایط ،سرعت بخشيدن به روند تحقيق و توسعه براي توليد واكسن كووید ـ  19احتمال ایجاد
فرصتهاي فسادزا كه مانع تالشهاي مناسب در راستاي بهداشت عمومي ميشود را فراهم ميكند .تعارض
منافع در بودجه تحقيق و توسعه واكسن كووید ـ  19كه زمينهساز بروز فسادهاي احتمالي خواهد شد ،عدم
شفافيت در توافقنامهها و مذاكرات صورتگرفته در مورد خرید واكسن با آزمایشگاهها و دانشگاههاي علمي.
بدعهدي كشورهاي توليدكننده واكسن كه واكسيناسيون جمعيت خود را بر صادرات واكسن ترجيح داده و سبب
عدم دسترسي كشورهاي با درآمد متوسط و كم به واكسيناسيون كووید ـ  19خواهد شد.
بهنظر ميرسد اجراي موفقيتآميز برنامههاي واكسيناسيون كووید ـ  19به سيستمهاي تأمين قوي
ازجمله كنترل دقيق در زنجيره تأمين ،نگهداري از سيستمهاي اطالعاتي مدیریت لجستيک و ...نياز دارد.
این امر براي حفاظت از تأمين واكسن و جلوگيري از هرگونه وقفه از نقطه توليد تا زمان ارائه خدمات
بسيار حياتي است .نظارت و حمایت بر كليه فرایندهاي واكسيناسيون ازجمله فرایند حملونقل كه امكان
خروج واكسن از زنجيره تأمين عمومي و ورود به بازار سياه ،كاهش دسترسي مراكز بهداشتي به واكسن
در شرایط عرضه محدود و تقاضاي زیاد در موارد همهگيري ،اخذ هزینه از بيماران براي دستيابي به
واكسنهاي كووید ـ  19در توزیع محدود كه محروم ماندن گروههاي فقير و حاشيهنشين را به دنبال
دارد ،از الزامات اساسي در این فرایندهاست.
در این راستا ،سازمان بهداشت جهاني با هدف دسترسي عادالنه به محصوالت سالمتي مرتبط با
كووید ـ  ،19چارچوبي را با تمركز بر بهداشت عمومي بهعنوان باالترین اولویت كشورها ،اولویتدهي به
گروههاي در معرض خطر ابتال و مرگومير باال در سه بُعد اهداف ،گروههاي هدف و زمانبندي آنها ارائه
كرده است 2.این چارچوب مكانيسمي مناسب براي تخصيص محصوالت كمياب ازجمله واكسن را در بين
1. https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html
2.https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-covid19-vaccine-allocation-final-
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كشورها بهمنظور دسترسي عادالنه و منصفانه فراهم ميكند .مطابق چارچوب مذكور ،مشخص كردن
گروههاي هدف از طریق تعریف سناریوهاي مناسب و با در نظر داشتن استراتژيها و توصيههاي سياستي
(اولویت دادن به افراد در معرض خطر ابتال و مرگومير باال) الزم است صورت گيرد.
سازمان بهداشت جهاني در این گزارش .همبستگي 1و متحد ساختن نيروها در برونرفت از چالش،
مسئوليت 2،مقررات و كارایي در خرید بهموقع و مناسب ،همكاري 3،شفافيت 4،پاسخگویي به نيازهاي
بهداشت عمومي 5،عدالت و انصاف 6و توان مالي 7را از اصول كلي ارتقاي دسترسي و تخصيص
محصوالت ضروري در شرايط بحران بيان كرده است.
مطابق این گزارش ،موفقيت در دسترسي ،تخصيص و سازوكار مربوط به آن ،مستلزم پاسخگویي
كليه كشورها و سازمانهاي شركتكننده است .ازاینرو ،ایجاد مكانيسم حاكميتي براي نظارت و مدیریت
فرایند ،شفافيت ،اتفاقنظر پيرامون اقدامات موفقيتآميز ،گزارشدهي منظم ،انتشار اطالعات به مخاطبان
مختلف ،مدیریت مؤثر برنامه و ارتباطات براي اطمينان از پایبندي به قوانين بسيار ضروري است.
سازمان بهداشت جهاني همچنين در گزارش خود كه با عنوان «راهنمایي در مورد توسعه برنامه
استقرار و واكسيناسيون ملي واكسنهاي كووید ـ  8»19در ژوئن سال  2021به چاپ رسيده است ،به
كشورها توصيه ميكند كه نسبت به تصميمگيري خود براساس شناسایي جمعيت مورد نظر (بهعنوان مثال:
كاركنان بهداشتي ،افراد ميانسال ،افراد با شرایط جسمي خاص و )...با در نظر داشتن منابع زیر اقدام كنند:
ـ عرضه و در دسترس بودن واكسن
ـ زمينه ملي و محيط اپيدميولوژیک
ـ مكانيسم تخصيص عادالنه واكسنهاي كووید ـ 19
ـ فرایند تصميمگيري براي شناسایي جمعيتهاي هدف
در همين راستا ،سازمان بهداشت جهاني موارد ذیل را توصيه ميكند:
 .1لزوم برآورد دقيق نسبت به جمعيت هدف بهدليل سهولت تخصيص واكسن ،نيروي انساني
مورد نياز و برنامه ریزي دقيق .در این راستا در گزارش مذكور مكانيسم تخصيص عادالنه واكسن در دو
working-version-9sept.pdf .((An allocation framework for fair and equitable access to COVID-19
)health products
1. Solidarity
2. Accountability
3. Collaboration
4. Transparency
5. Responsiveness to Public Health Needs
6. Equity and Fairness
7. Affordability
8. Guidance on Developing a National Deployment and Vaccination Plan for COVID-19 Vaccines:
Interim Guidance, 1 June 2021. Geneva: World Health Organization; 2021 (WHO/2019-nCoV
/Vaccine _ deployment /2021.1) from: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoVVaccine_deployment-2020.1
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مرحله برنامهریزي شده است.
 .2پيشبيني واكسينه شدن  3درصد از جمعيت كشورها در فاز اول (بهطور اختصاصي براي
كاركنان بهداشت)( .اگر كاركنان بهداشت كمتر از  3درصد جمعيت كشور را تشكيل دهند ،ميتوان از
دوزهاي باقيمانده براي گروه اولویتدار بعدي استفاده كرد .پيشبيني ميشود دوزهاي واكسن براي افراد
مسن و داراي بيماريهاي زمينهاي اختصاص یابد) در فاز دوم ،كشورها دوزهاي واكسن را تا رسيدن به
سطح  20درصد جمعيت كشور تخصيص دهند.
 .3اختصاص بيش از  20درصد گروههاي زیر در فهرست اولویتبندي جمعيت براي تخصيص واكسن:
 .aگروههاي جمعيتي در معرض خطر بيماري یا مرگ
 .bافراد داراي معلوليت
 .cافراد ساكن در مراكز اقامتي ،آسایشگاهها و...
هر كشوري باید  6اصل رفاه انسان ،برابري جهاني ،احترام برابر ،حمایت ،برابري و مشروعيت ملي
را براي تعيين اینكه واكسنها به چه كساني و در چه زماني اختصاص داده شود در نظر گيرد .بر این
اساس در فاز ( )1به كشورها توصيه ميشود كه كاركنان بهداشتي خود ازجمله افراد خط مقدم
ارائه خدمات را واكسينه كنند .چراكه این افراد نه تنها در معرض بيشتري از ابتال به كووید نسبت به
عموم مردم هستند ،بلكه ممكن است در انتقال عفونت ناشي از مراقبتهاي بهداشتي به بيماران و افرادي
كه از آنها مراقبت ميكنند نيز نقش بيشتري داشته باشند.
نظر به اهميت اولویتبندي الزم است سياستهاي ملي واكسيناسيون كاركنان بهداشتي براساس
زیر طبقهبندي شود:
 طبقهبندي كاركنان مختلف بهداشتي براساس ارزیابي ریسک
 اولویتبندي واكسيناسيون براي هر دسته و راهكارهایي براي مدیریت و جلوگيري از انتقال توسط
كاركنان بهداشت
در بخش دوم فاز ( ،)1به كشورها توصيه ميشود افراد مسن را براساس ریسکهاي خاص مرتبط با
سن اولویتبندي كنند .البته بهدليل محدودیتهاي عرضه واكسن ،ممكن است نياز به طبقهبندي بيشتري
براي اختصاص واكسن باشد .بهعنوان مثال از مسنترین گروههاي سني (افراد در معرض خطر بيشتر) آغاز
شود و در ادامه ،دیگر گروههاي سني (با در نظر گرفتن امكان عرضه بيشتر) مورد توجه قرار گيرد.

1

با توجه به اصول فوقالذكر ،سازمان بهداشت جهاني چارچوبي را با در نظر داشتن اهداف مرتبط با
هریک از اصول جهت توصيه به كشورها در زمينه تخصيص واكسن به شرح جدول زیر ارائه كرده است:

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine-deployment-2021.1-eng
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جدول  .2چارچوب پيشنهادي سازمان بهداشت جهاني براي در نظر گرفتن اولويت تخصيص
اصول

اهداف

واكسن1

گروهها و ديگر مالحظات
افرادي كه شرايط آنها خطر ابتال به بيماري شديد يا مرگ را به ميزان قابل توجهي افزايش ميدهند:
ـ تعيين افراد مسن براساس ریسک سن (ممكن است برحسب كشور/منطقه متفاوت باشد)
ـ افراد مسن ساكن در شرایط زندگي پُرخطر (مثال :مركز مراقبت طوالنيمدت و یا افرادي كه قادر به فاصله فيزیكي نيستند)
ـ افراد داراي بيماري خاص یا وضعيت سالمتي متفاوت با دیگران (كه در معرض خطر بيشتري از لحاظ ابتال به بيماري شدید
یا مرگ هستند)
ـ جمعيت در معرض خطر باالي ابتالي شدید یا مرگ در اثر بيماري

كاهش مرگومير و بار ناشي از بيماري همهگير COVID-19

جمعيتهايي كه خطر ابتال در آنها بسيار باالست:
ـ كاركنان بهداشت و درمان در معرض خطر زیاد یا بسيار باال
ـ گروههاي شغلي پُرخطر (با توجه به ماهيت كار قادر به فاصله فيزیكي نيستند)
ـ گروههاي اجتماعي كه قادر به فاصله فيزیكي نيستند (مثال :جمعيتهاي دورافتاده از نظر جغرافيایي ،بازداشتگاهها،
خوابگاهها ،پرسنل نظامي ساكن در برخي مناطق ،اردوگاههاي پناهندگان و)...
ـ گروههاي ساكن در مناطق متراكم شهري (پُرجمعيت)
ـ افراد با شرایط زندگي در خانوادههاي چندنسلي

رفاه انسان

كاهش اختالالت اجتماعي و اقتصادي (غير از كاهش مرگومير و بار بيماري)

ـ گروههاي سني در معرض خطر باالي انتقال SARS-CoV-2
ـ تقسيمبندي گروههاي جمعيتي براساس خطر قابل توجهي از عفونت و انتقال
ـ دانشآموزان ،بهمنظور به حداقل رساندن اختالل در آموزش و پرورش و رشد احساسات اجتماعي
ـ تعيين گروههاي خاص در شرایط اضطراري (با استفاده از ذخایر واكسن اضطراري)
ـ كارگران شاغل در مشاغل غيرضرور و بحراني از نظر اقتصادي (بهویژه مشاغلي كه امكان دوركاري یا رعایت فاصله اجتماعي
هنگام كار مقدور نيست)

حفاظت از عملكرد مداوم خدمات ضروري ،ازجمله خدمات بهداشتي

ـ كاركنان بهداشت ،كارگران شاغل در مشاغل ضروري خارج از بخش بهداشت (افسران پليس و اورژانسهاي خط مقدم ،خدمات
شهري ،معلمان ،ارائهدهندگان مراقبت از كودكان ،كارگران كشاورزي و غذا ،كارگران حملونقل)
ـ رؤسا و مدیران دولتي و پرسنل اداري شاغل در امور ضروري دولت (ضروري است این گروه بهطور محدود تفسير و در نظر
گرفته شوند)
ـ احتساب پرسنل مورد نياز براي توليد واكسن ،درمان ،تشخيص

WHO SAGE values framework for the allocation and prioritization of COVID -19 vaccination, 14 September 2020. WHO
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اصول

اهداف

احترام و

در نظر گرفتن برابري منافع همه افراد و گروهها در اتخاذ و اجراي تصميمات مربوط به تخصيص
و تعيين اولویتها

رعايت حقوق
برابر

برابري جهاني

ایجاد فرصت و شرایط برابر براي واكسيناسيون همه افراد و گروههایي كه تحت معيارهاي
اولویتبندي واجد شرایط هستند

حمايت

اصل احترام برابر مستلزم توجه دقيق به این پرسش است كه چه كساني باید مشمول مشاركت در برنامههاي ملي ایمنسازي شوند،
بهطوري كه هيچكس به دالیل غيرقابل توجيه از نظر دور نميماند .اصل احترام برابر همچنين مستلزم این است كه هركسي كه معيارها
و استداللهایي را كه از اولویتبندي گروه خاصي برخوردار است ،برآورده كند ،در آن گروه گنجانده شود.

حصول اطمينان از كيفيت و كميت تخصيص واكسن و محافظت آن در برابر خطرات و نيازهاي
همهگيري در كشورها (بهویژه كشورهاي با درآمد كم و متوسط)

ارائه اطالعات و تصميمات اتخاذ شده درخصوص تخصيص واكسن؛ با در نظر داشتن نيازهاي كشورهاي با درآمد كم و متوسط

حصول اطمينان از اقدامات كشورهاي متعهد به تأمين واكسن و یا سایر نيازهاي مرتبط به كنترل
بيماري كرونا (بهخصوص گروههاي جمعيتي كشورهاي كمدرآمد یا متوسط كه قادر به تأمين
واكسن براي جمعيت خود نيستند)

ایجاد شرایط مناسب ازجمله تسهيالت كووكس ،مكانيسمهاي خرید دوطرفه یا سایر شرایط پشتيباني ،براي مشاركت
كشورهاي داراي منابع مالي كافي در شرایط بازار ،بهمنظور دسترسي كشورهاي كمدرامد و متوسط به واكسن كه داراي
قدرت اقتصادي كمتري هستند.

حصول اطمينان از توجه به خطرات و نيازهاي گروههاي پُرخطر در شرایط همهگيري كرونا ،از
نظر عوامل زمينهاي ،جغرافيایي و ...تمامي كشورها در اولویتبندي تخصيص واكسن
برابري ملي

گروهها و ديگر مالحظات

توسعه سيستمهاي واكسيناسيون و زیرساختهاي مورد نياز براي اطمينان از دسترسي
واكسنهاي  COVID-19به جمعيتهاي اولویتدار و انجام اقدامات پيشگيرانه براي اطمينان
از دسترسي برابر به همه افرادي كه در گروه اولویتدار واجد شرایط هستند ،بهویژه جمعيتهاي
داراي آسيب اجتماعي
حفاظت و حمایت از افراد در معرض خطرات روحي و رواني دوران كرونا بهمنظور تأمين رفاه آنان

ـ افراد با فقر شدید
ـ افراد بيخانمان و یا ساكن در شهركهاي غيررسمي یا محلههاي فقيرنشين
ـ گروههاي قومي ،نژادي ،جنسيتي ،مذهبي ،اقليتهاي محروم یا افراد داراي معلوليت
ـ كارگران مهاجر كمدرآمد ،پناهندگان ،آوارگان داخلي ،پناهجویان ،مهاجران آسيبپذیر در شرایط نامناسب ،جمعيت عشایري و...
ـ گروههاي جمعيتي ساكن در مناطق صعبالعبور
ـ كاركنان بهداشتي در معرض خطر زیاد یا بسيار باال (مطابق توصيههاي سازمان بينالمللي كار و سازمان بهداشت جهاني)
ـ كاركنان بهداشتي در معرض خطر كم یا متوسط
ـ كارگران شاغل در مشاغل ضروري خارج از بخش بهداشت با ریسک باالي ابتال

مشاركت همه كشورها در فرایند مشاوره شفاف براي تعيين معيارهاي علمي ،بهداشت عمومي و
ارزشها براي تصميمگيري در مورد تخصيص واكسن بين كشورها
مشروعيت

بهكارگيري شواهد علمي موجود ،تخصص و مشاركت ذينفعان در اولویتبندي واكسن بين
گروههاي مختلف در هر كشور (با استفاده از فرایندهاي شفاف و پاسخگو براي جلب اعتماد
شایسته در تصميمگيريهاي مربوط به اولویتبندي)

تعيين چگونگي روند اولویتبندي با ضمانتهایي براي اطمينان و اعتماد از محافظت در برابر فساد و برخورد با آن
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عالوه بر چارچوب پيشنهادي فوق ،برخي سازمانهاي بينالمللي صاحبنظر در حوزه سالمت در
سایر كشورها نيز ابعادي را در راستاي اجراي موفق برنامه ایمنسازي و دسترسي به واكسن كووید ـ 19
پيشنهاد دادهاند كه به برخي از آنها به شرح زیر اشاره ميشود:
ـ چارچوب پيشنهادي انجمن داروسازان آمريكا ( 1)ASHPدرخصوص اجراي موفق برنامه ايمنسازي
جامعه داروسازان نظام سالمت آمریكا عناصر رهبري ،برنامهریزي ،ارتباط و هماهنگي مدیریت زنجيره
تأمين ،امنيت واكسن و آموزش منابع انساني را در این خصوص بهعنوان عوامل مؤثر در اجراي موفق
برنامه ایمنسازي جمعيت در برابر بيماري كووید ـ  19برشمرده است .جزئيات هركدام از عناصر فوق به
تشریح در جدول زیر آورده شده

است2.

جدول  .3عناصر مؤثر بر اجراي موفق برنامه ايمنسازي از نگاه انجمن داروسازان آمريكا
عناصر
رهبري

ابعاد فرعي
ـ رهبري متمركز و بينحرفهاي
ـ نقش اساسي داروسازي در مركز فرماندهي
ـ ساختارهاي مؤثر مركز فرماندهي شامل داروساز ،پزشک و پرستار بههمراه رهبراني از بخشهاي دیگر

3

برنامهريزي

ـ لزوم برنامهریزي دقيق و مهندسي براي مقياسگذاري برنامههاي واكسيناسيون سراسري
ـ توجه به تجربيات قبلي در مورد آنفلوآنزا
ـ تعامل زودهنگام مهندسان فرایند براي بهينهسازي گردش كار و از بين بردن گلوگاهها

4

ـ ارتباط شفاف و سازگار بين رهبري و پرسنل واكسيناسيون با هدف تقویت پشتيباني و هماهنگي
ـ هماهنگي مركزي توسط داروخانه
ـ ارائه آموزشهاي الزم درخصوص واكسن توسط داروخانه
ـ گزارش روزانه موارد استفاده شده
ـ همكاري با آژانسهاي بهداشتي ایالتي و فدرال
ـ ارتباط منظم ميان رهبران اجرایي و پرسنل سایت واكسيناسيون از طریق بازدیدهاي روزانه
ـ تالشهاي روابط عمومي براي سوق دادن جامعه به واكسيناسيون
ـ ارائه برنامههاي آموزشي براي افزایش اعتماد به واكسن

ارتباطات ،همكاري و
هماهنگي

5

تنظيمگري و انطباق با
قانون

6

مديريت زنجيره تأمين

7

ـ پاسخگویي و ارائه گزارش از واكسنها و سایر لوازم جانبي
ـ اطمينان از وجود گواهينامه معتبر براي پرسنل فعال در بخش واكسيناسيون سراسري و سایر پرسنل
ـ كنترل دقيق موجودي واكسن براي جلوگيري از اتالف و هدر رفتن آن
ـ نظارت مسئول داروخانه بر عملكرد ذخيرهسازي و حفظ زنجيره سرد واكسن و پيشبيني مقادیر
روزانه
ـ اهميت بسيار زیاد مسئوليت تأمين
ـ ذخيرهسازي و امنيت واكسنها

Of Covid-19 Health Products

1. American Society of Health-System Pharmacists
2. WHO Concept For Fair Access And Equitable Allocation
3. Leadership
4. Planning
5. Communication, Coordination, And Collaboration
6. Regulatory And Reporting Compliance
7. Supply Chain Management
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ابعاد فرعي

عناصر

امنيت واكسن

منابع انساني

1

2

ـ انجام اقدامات ایمنسازي و آمادهسازي ایمني با هدف افزایش كارایي و به حداقل رساندن
آسيبها
ـ نظارت داروخانه بر تهيه واكسن در جهت كاهش خطاهاي آمادهسازي
ـ طراحي گردش كار براي انجام كنترلهاي مستقل براي اطمينان دقت و اندازهگيري صحيح
دوزها
ـ شركت در برنامه CDC’s v-safe
ـ آموزش پرسنل و ارائه گواهينامه برحسب صالحيت آنها
ـ فراهم نمودن منابع انساني براي پشتيباني از گردش كار سازمانیافته
ـ ایجاد پروتكل براي آموزش اعضاي تيم در زمينه غربالگري بيماران و تهيه و تزریق واكسن
ـ استفاده از داروخانه بهعنوان منبعي از افراد خبره در زمينه واكسن در كل فرایند

ـ پيشنهاد كميته مشورتي ملي ايمنسازي كانادا ( 3)NACIدرخصوص اولويتبندي دوزهاي
اوليه واكسن كوويد ـ 19
توصيههاي مطرح شده در پيشنهاد كميته ایمنسازي كانادا بيشتر بهمنظور كمک به برنامهریزي براي
تخصيص كارآمد و عادالنه دوزهاي اوليه واكسنهاي مجاز  COVID-19است كه در صورت محدود
بودن عرضه اوليه واكسن ،ایمنسازي گروههاي خاص زودتر از دیگران ضروري خواهد بود .به پيشنهاد
كميته مشورتي ملي ایمنسازي كانادا؛ در صورت در دسترس بودن ذخایر اوليه واكسنهاي مجاز ،برنامه
واكسيناسيون بايد مطابق جدول زير اجرا شود:
جدول  .4پيشنهاد  NACIدرخصوص اولويتبندي دوزهاي اوليه واكسن
مراحل

گروههاي هدف
ساكنان و كاركنان مراكز مراقبتهاي طوالنيمدت

مرحله اول

بزرگساالن  70سال به باال (این كار با افراد  80سال و باالتر شروع ميشود ،سپس با مهيا شدن واكسن ،سن
واكسيناسيون بهترتيب  5سال كاهش ميیابد)
كاركنان مراقبتهاي بهداشتي (كليه شاغلين در محيطهاي باليني و بهياران كه در تماس مستقيم با بيماران
هستند)
بزرگساالن در جوامع بومي ،جایي كه شيوع كرونا ميتواند عواقب نامتناسبي داشته باشد.
كاركنان مراقبتهاي بهداشتي كه در فاز اول واكسينه نشدهاند.

مرحله دوم

ساكنان و كاركنان سایر مكانهاي اجتماعي ،بهعنوان مثال محل زندگي كارگران مهاجر ،مراكز اصالح و تربيت،
پناهگاههاي بيخانمانها و غيره
نيروهاي كار شاغل در مشاغل ضروري ازجمله پليس ،آتشنشانها و شاغلين در بخش توليد غذا

on Immunization

1. Vaccine Safety
2. Staff Resources
3. National Advisory Committee
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كميته ایمنسازي كانادا در راستاي هدایت تصميمگيريهاي اتخاذ شده توصيه كرد كه الزم است تالشها
در جهت دسترسي به خدمات ایمنسازي با هدف كاهش نابرابريهاي بهداشتي بدون تبعيض افزایش یابد.
همچنين مراجع قضایي باید بر اجراي برنامه ایمنسازي كووید ـ  19نظارت دقيق و سریع بر ایمني،
اثربخشي ،پوشش واكسنها و ایمنسازي مؤثر در جمعيتهاي مختلف جامعه و البته در مناطق دورافتاده
داشته باشند.

1

ـ پيشنهاد مركز كنترل و پيشگيري از بيماريهاي آمريكا ( 2)CDCدرخصوص واكسيناسيون
COVID- 19
این مركز با هدف كاهش حداكثري نرخ مرگومير و ابتال ،حفظ عملكرد جامعه و كاهش آثار بيماري
كرونا براي افرادي كه با انواع مشكالت و ناهنجاريها روبهرو هستند ،توصيههایي را براي اولویتبندي
گروههاي دریافت كننده واكسن كرونا (در دو مرحله) ارائه كرده است (جدول  .)5براساس این
اولویتبندي ،با در دسترس بودن واكسن ،گروههاي مشخصشده واكسن را دریافت كرده و با افزایش
ميزان عرضه ،این گروهها گسترش خواهد

یافت3.

جدول  .5مراحل پيشنهادي اولويتبندي گروههاي دريافتكننده واكسن كرونا
در برنامه واكسيناسيون

كشورها4

مراحل

زيرگروه اصلي

گروههاي هدف

مرحله اول

كاركنان سالمت

كاركنان شاغل در مراكز ارائهدهنده خدمات سالمت و ساكنان مراكز ارائهدهنده
مراقبتهاي طوالنيمدت

مرحله دوم

سایر كاركنان
خطوط مقدم كشور

مرحله سوم

-

 آتشنشانان ،افسران پليس ،كارگران مواد غذایي و كشاورزي ،كارگران خدمات
پستي ایاالت متحده ،كارگران توليدي ،كارگران فروشگاههاي مواد غذایي ،كارگران
حملونقل عمومي و كساني كه در بخش آموزش كار ميكنند (معلمان ،كاركنان
پشتيباني و كاركنان مهدكودك)
 افراد  75سال به باال در معرض خطر بستري شدن در بيمارستان ،بيماري و مرگ
ناشي از كووید ـ ( .19شایان ذكر است افراد باالي  75سال ساكن خانههاي
مراقبتهاي طوالنيمدت ،ميبایست در فاز اول دریافت واكسن قرار گيرند)
 افراد  65تا 74ساله در معرض خطر بستري شدن در بيمارستان ،بيماري و مرگ
ناشي از كووید ـ 19
 افراد  16تا 64ساله با شرایط پزشكي زمينهاي
 سایر كاركنان ضروري مانند رانندگان ،خدمات غذایي ،شاغلين در امور ساختوساز
مسكن ،شاغلين در امور مالي ،فناوري اطالعات ،ارتباطات ،انرژي ،قانون ،رسانهها،
ایمني عمومي و بهداشت عمومي

1.

Guidance on the prioritization of initial doses of COVID-19 vaccine(s). National Advisory
)Committee on Immunization (NACI
2. Centers for Disease Control and Prevention
3. Centers FOR Disease Control and Prevention
4. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm695152e2-H.pdf
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برنامه واكسيناسيون كوويد ـ  19در ساير كشورها
 .1كشور كانادا (ايالت

انتاريو)1

در كشور كانادا كميته مشورتي ملي 2در زمينه ایمنسازي ،توصيههایي را ارائه و اولویتهاي توزیع واكسن
را در كشور بيان كرده است كه در بخش قبلي گزارش به آن پرداخته شد .استانهاي این كشور ممكن
است در ليست ارائه شده ازسوي  NACIتغييراتي را ایجاد كرده و با توجه به ميزان عرضه واكسن در
هر استان قلمرو زماني را براي اجراي برنامه واكسيناسيون مشخص كنند .براي نمونه به برنامه
واكسيناسيون ایالت انتاریو به شرح زیر اشاره خواهد شد:
برنامه واكسيناسيون ایالت انتاریو در سه فاز به شرح زیر در نظر گرفته شده

است3 :

جدول  .6برنامه واكسيناسيون انتاريو
فاز عملياتي

فاز اول
براي جمعيت با ریسک
باال (تقریباً معادل 1/8
ميليون جمعيت)

گروههاي واجد شرايط
كاركنان عرصه سالمت (مطابق دستورالعملهاي وزارت بهداشت كشور كانادا درخصوص اولویتبندي
كاركنان مراقبتهاي بهداشتي ـ درماني)
كاركنان و مراقبين در خانههاي مراقبت طوالنيمدت (مانند آسایشگاهها و مراكز نگهداري و ،)...مراكز
نگهداري از سالمندان و...
بزرگساالن بومي در جوامع دورافتاده و با خطر باال
بزرگساالن  80سال به باال
بيماران بستري در منازل (نيازمند مراقبتهاي خانگي)
بزرگساالن  55سال به باال 50 ،سال و باالتر 40 ،سال و باالتر و...

فاز دوم
تحویل گسترده واكسن
(واكسينه شدن  9ميليون
جمعيت بهطور تقریبي در
این فاز)
فاز سوم
(حالت پایدار)

افراد ساكن در مراكز و اجتماعات پُرخطر (مانند پناهگاهها ،خانههاي گروهي)
افراد داراي شرایط سالمتي خاص
برخي از مشاغل ضروري خاص (مراقبين كودك ،افراد گروههاي اول و دوم مانند كاركنان مدارس،
نيروهاي امنيتي ،خدماتي مثل آتشنشاني ،كشاورزان ،اصناف ،كارگران صنایع توليدي ،كارمندان
دادگاهها و مراكز قضایي ،كارگران مرتبط با مراكز ارتباطي ،كارگران مدیریت پسماند ،كارگران
جایگاههاي سوخترساني و)...
در این فاز تمامي ساكنين استان ( 16سال به باال) كه تاكنون واكسينه نشده و تمایل به واكسن زدن
دارند ،واكسينه خواهند شد.

1. Ontario
2. National Advisory Committee
3. https://covid-19.ontario.ca/ontarios-covid-19-vaccination-plan#phase-1
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این توزیع براساس چارچوب اخالقي به شرح زیر صورت گرفته است:
جدول  .7اصول مورد نظر در اولويتبندي واكسيناسيون در كانادا
اصول

1

اهداف
كاهش مرگومير كلي مربوط به بيماري كووید ـ 19

به حداقل رساندن آسيبها و
حداكثرسازي منافع

محافظت از افراد در معرض جدی خطر بیماری و مرگ بهدليل عوامل بيولوژیكي ،اجتماعي،
جغرافيایي و شغلي
محافظت از زیرساختهاي حياتي
ارتقاي رفاه اجتماعي و اقتصادي
احترام به حقوق همه افراد در شرایط برابر

عدالت

توزیع واكسن بدون تعصب و تبعيض
اطمینان از بهرهمندی افراد در معرض بیشترین فشار ناشی از بیماری
اطمينان از گروههاي اولویتبنديشده و ایجاد فرصت برابر براي واكسيناسيون
اطمينان از فرایندهاي تصميمگيري ،اجرا و...

شفافيت
مشروعيت

اطمينان از شفافيت ،قابل درك و مشخص بودن اصول اساسي و منطقي ،فرایندهاي
تصميمگيري و برنامههاي اولویتبندي و توزیع واكسن كووید ـ 19
تصميمگيري براساس بهترین شواهد علمي موجود ،ارزشهاي مشترك و...

 .2كشور آمريكا (ايالت آالباما 2و نيوهمپشر)

3

براساس دادههاي موجود ،تا تاریخ  20سپتامبر سال  ،2021حدود  54درصد از جمعيت كشور آمریكا
هر دو دوز واكسن كرونا را دریافت كردهاند .برنامههاي واكسيناسيون در ایالتهاي مختلف این كشور
تدوین و اجرا شده یا درحال اجراست .براي نمونه به برنامه واكسيناسيون ایالت آالباما و نيوهمپشر در
كشور آمریكا اشاره ميشود:

1.

https://files.ontario.ca/moh-ethical-framework-for-covid-19-vaccine-distribution-en-2020-1230.pdf
2. Alabama
3. New Hampshire
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جدول  .8برنامه تخصيص واكسيناسيون كوويد ـ  19در ايالت
مراحل

آالباما1

جمعيت واجد شرايط
نيروي كار مراقبتهاي بهداشتي ضروري ،ساكنان مراقبتهاي طوالنيمدت

1A

كاركنان بهداشتي خط مقدم ازجمله باليني و غيرباليني در بيمارستانها ،خانههاي سالمندان یا كساني كه
بهطور مستقيم در خانهها و یا مراقبتهاي بهداشت روان فعاليت دارند.

فاز اول

كارگران در سایر مراكز ارائه خدمات درماني كه در معرض خطر قرار دارند (مانند افراد در حال كالبدشكافي از
افراد شناختهشده یا مشكوك به كووید ـ )19
1B

افراد شاغل در محيطهاي كاري كه در معرض خطر ابتال قرار دارند (مانند حضور در مراكز تجمعي ،آتشنشانان،
نيروهاي انتظامي و)...
افرادي كه در گروههاي سني شناسایي شده از حيث خطر ابتال به كووید ـ  19قرار دارند ( 75سال به باال)
افراد  65تا  74سال

1C

افراد با دارا بودن شرایط جسمي /بيماري خاص  16تا  54سال
افراد داراي معلوليت جسمي و ذهني

فاز دوم

همه افرادي كه در گروههاي سني قبل براي واكسن واجد شرایط نبودند ( 16تا  64سال) مانند :كاركنان اداري
كه تماس نزدیک مكرر با همكاران یا مشتریان و ...ندارند.
كاركنان مراقبتهاي بهداشتي پزشكي از راه دور
رانندگان كاميون كه طوالنيمدت در سفر هستند.
ایمنسازي گسترده كودكان و زنان باردار (تزریق واكسن به این افراد بستگي به ایمني و اثربخشي واكسن دارد)
كارگران تأسيسات توليدي و صنعتي

جدول  .9برنامه واكسيناسيون نيوهمپشر ايالت كاليفرنيا
فازهاي
برنامه

فاز اول

گروههاي مشمول در مرحله اول

فاز سوم

گروههاي مشمول در مرحله دوم

كاركنان بهداشتي پُرخطر كه با بيماران
مبتال در ارتباط هستند

افراد باالي  75سال سن

اولين پاسخگویان در خدمات درماني

مراقبين افراد آسيبپذیر از نظر پزشكي

ميانساالن مقيم در مراكز اقامتي شبانهروزي

افراد داراي بيماري خاص با ریسک باالي
ابتال

-

معلولين و مراقبين افراد داراي معلوليت
ذهني و حركتي

-

اولين پاسخدهندگان و كاركنان بهداشتي
كه قبالً واكسينه نشدهاند.

افراد با سن  65تا  74سال
فاز دوم

آمريكا2

افراد  50تا  64سال

زمان مورد
انتظار

ماه دسامبر تا ماه
مارس سال 2021

كاركنان اجرایي و علمي مدارس و مراكز
نگهداري از كودكان (مهدكودكها)

-

ماه مارس تا ماه
مي سال 2021

افراد کمتر از  50سال در معرض خطر بیشتر
(بهدلیل شرایط ویژه جسمی از نظر پزشکی)

هر فردي كه تاكنون واكسينه نشده است.

ماه مي و بيشتر

1.

https://www.alabamapublichealth.gov/covid19vaccine/assets/adph-covid19-vaccinationallocation-plan.pdf
2. https://www.nhpr.org/post/questions-remain-nh-preps-next-vaccination-phase#stream/0
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 .3اولويتبندي واكسيناسيون كرونا در انگليس

1

براساس گزارش ارائه شده درخصوص برنامه واكسيناسيون در كشور انگليس 2،یک برنامه واكسيناسيون
موفق از افراد در برابر بيماريهاي جدي محافظت ميكند و به همه ما كمک ميكند تا به زندگي
عاديتري بازگردیم .انگلستان سابقه طوالني و موفقي در زمينه ارائه برنامههاي واكسيناسيون دارد ،اما
این بزرگترین برنامه واكسيناسيون در تاریخ نظام سالمت انگلستان است.
كميته مشترك واكسيناسيون و ایمنسازي 3یک نهاد تخصصي پزشكي و علمي مستقل است كه به
دولت انگليس در مورد اولویتبندي همه واكسنها توصيه ميكند .این كميته توصيه كرده كه اولين
اولویتها براي برنامه واكسيناسيون فعلي  COVID-19باید در راستاي جلوگيري از مرگومير ناشي از
 COVID-19و حفاظت از كاركنان و سيستمهاي مراقبتهاي بهداشتي و اجتماعي باشد .بر این اساس
فازهاي اولویتبندي واكسيناسيون در انگليس به شرح زیر برنامهریزي و در نظر گرفته

شد4:

جدول  .10برنامه واكسيناسيون كشور انگليس
فازهاي برنامه

گروههاي مشمول

مالحظات دولت

ساكنان خانه مراقبت از سالمندان و مراقبان آنها
فاز اول

افراد  80سال به باال و كاركنان خط مقدم بهداشت و مراقبت اجتماعي
افراد  75سال و باالتر

(محافظت از
افراد باالي  70سال و افراد با شرایط خاص و بسيار آسيبپذیر اولویت دولت واكسينه كردن گروههاي اولویت دار 5تا
بيشترین تعداد
 15فوریه (اولين دوز واكسن) خواهد بود كه حدود 27
افراد  65سال به باال
افراد در معرض
افراد  16تا  64سال داراي شرایط جسمي خاص با ریسک ميليون نفر در انگلستان و  32ميليون نفر در سراسر
خطر در
انگلستان را شامل ميشود.
باالي ابتال و مرگومير
كوتاهترین زمان
افراد  60سال به باال
ممكن)
افراد  55سال به باال
افراد  50سال به باال
فاز دوم
پاسخدهندگان اوليه 6در كليه مشاغل مانند:
(دستيابي به
ـ ارتش
محافظت از كل
ـ افراد شاغل در دستگاه قضایي
جمعيت بریتانيا
ـ معلمان
در برابر
ـ كارگران حملونقل عمومي
)COVID-19

كميته مشورتي از وزارت بهداشت و سازمانهاي مرتبط
به مراقبتهاي اجتماعي خواسته است كه واكسيناسيون
همكاران مستقر در سایر ادارات دولتي را در اولویت
برنامههاي واكسيناسيون سراسري قرار دهد.

1.
2.

Policy paper, UK COVID-19 vaccines delivery plan. 13 January 2021
https://www.gov.uk/government/publications/uk-covid-19-vaccines-delivery-plan/uk-covid-19vaccines-delivery-plan#prioritisation-1
)3. Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI
4.https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020/joint-committee-on-vaccination-andimmunisation-advice-on-priority-groups-for-covid-19-vaccination-30-december-2020#vaccinepriority-groups-advice-on-30-december-2020
 .5براساس مطالعات انجام شده در كشور انگليس تخمين زده شده است كه حدود  99درصد مرگوميرها مربوط به گروههاي
اين اولويت هستند.
6. First Responders
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برنامه واكسيناسيون كوويد ـ  19در ايران
 .1تدوين سند ملي واكسيناسيون كشور
نظر به اهميت مسئله واكسيناسيون سراسري عليه بيماري كرونا در كشور ،در تاریخ  20ديماه 1399
كليات سند ملي واكسيناسيون ایران در پنجاهویكمين جلسه ستاد ملي مقابله با بيماري كرونا تصویب و
جهت اجرا به كليه دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ابالغ گردید.
در این برنامه راهبردهاي مرتبط با برنامهريزي و هماهنگي ،برآوردهاي هزينهاي و مالي،
شناسايي جوامع هدف ،راهبردهاي واكسنرساني ،آمادهسازي زنجيره تأمين و مديريت
پسماندهاي حاصل از آن ،مديريت منابع انساني ،ميزان تقاضا و راهبردها و عوامل مؤثر بر
عرضه واكسن و همچنين مديريت عوارض و سامانههاي پايش و ارزيابي عرضه واكسيناسيون
مطرح شده

است1.

چارچوب این سند برپایه راهنماي تدوین برنامه ملي استقرار واكسيناسيون براي واكسنهاي كووید ـ 19
بوده كه توسط سازمان جهاني بهداشت و یونيسف در سال  2020در راستاي تخصيص عادالنه واكسن كووید ـ
 19تدوین و منتشر شده است.
مطابق این سند ،برنامه واكسيناسيون كووید ـ  19در چهار فاز اولویتبنديشده انجام ميشود:
جدول  .11زمانبندي واكسيناسيون كوويد ـ  19در ايران
مراحل
فاز اول

گروههاي هدف
2

فاز دوم

فاز سوم

فاز چهارم

جمعيت تقريبي

كادر بهداشت و درمان كه مستقيماً با بيماري كرونا سروكار دارند.

 700هزار نفر

سالمندان داراي بيماري زمينهاي شدید و جانبازان شيميایي ،تنفسي و
باالي  50درصد

 600هزار نفر

گروههاي پُرخطر مانند سالمندان باالي  65سال كه بهترتيب سني از 80
تا  85سال 75 ،تا  80سال 70 ،تا  75سال 65 ،تا  70سال 60 ،تا 65
سال اولویتبندي شوند.

 6ميليون نفر

افراد  16تا  64سال و داراي بيماري زمينهاي

 6ميليون نفر

افراد حاضر در مراكز تجمعي كه ریسک ابتالي كمتري نسبت به جمعيت
مراحل قبل دارند.

 2ميليون نفر

افراد  55تا  64سال بدون بيماري زمينهاي

 5ميليون نفر

افراد در مشاغل و خدمات ضروري شامل آن دسته از كاركنان نظام سالمت
كه در خط اول مواجهه نيستند

 12ميليون نفر

تزریق واكسن براي عموم مردم

 .1راهبردهاي مرتبط در جدول پيوست ارائه شده است.
 .2تقريباً نزديك به يك ميليون و  300هزار نفر در اين فاز واكسينه خواهند شد.

-
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مطابق اهداف اوليه سند ملي واكسيناسيون ايران انتظار ميرفت با پيشفرض اثربخشي
واكسنها به باالي  80درصد و عدم وجود جهشهاي جدید در ویروس ،با اتمام فاز ( 2پوشش 13/3
ميليون نفر) ،به هدف اوليه كه كاهش مرگومير است ،دست یافته و با توجه به روند بيماري در 12
ماه گذشته كشور ،از مرگومير بيماري به ميزان  60الي  70درصد كاسته شود .اما كشور همچنان
در معرض موجهاي این بيماري و مشكالت اقتصادي ،اجتماعي و بهداشتي ناشي از این ویروس قرار دارد.
بهنظر ميرسد با اتمام فاز ( 3پوشش  19ميليون نفر دیگر) ،ميتوان اثر قابل توجهي در كاهش مرگومير
ناشي از بيماري كرونا را در كشور داشت .اما همچنان حتي پس از واكسيناسيون نيز ميبایست
پروتكلهاي بهداشتي بهنحو اثربخش رعایت شود.
 .2اولويتبندي با در نظر داشتن معيارهاي مؤثر در شرايط پاندمي
مطابق سند مذكور ،در راستاي كاهش ابتال و ضررهاي ایجادشده بر جامعه ،اولویتبندي واكسيناسيون
در فازهاي مختلف با اهداف متفاوتي صورت گرفته است .بهنحوي كه هدف در فازهاي ابتدایي ،كاهش
سريعتر تعداد مرگها و ساير ضررهاي غيرقابل جبران به سالمت مردم از طرق مختلف (افزایش
تابآوري نظام ارائه خدمات سالمت كشور) دنبال شده است.
اما در فازهاي بعدي عالوه بر هدف كاهش ضرر ،جلوگيري از محروميتها و آسيبهاي جدي
اقتصادي ـ اجتماعي ويروس مدنظر قرار گرفته است .ضمن اینكه كاهش سريع سرعت انتقال
ويروس در جامعه در فاز چهارم نيز هدفگذاري شده كه منتج به بازگشایي مدارس و از سرگيري آموزش،
بازگشایي سایر مجامع و ...خواهد شد.
در چارچوب عملياتيسازي توزیع واكسن ،چندین معيار اولويتبندي مدنظر قرار گرفته است:
ـ احتمال خطر ابتال حين خدمترساني به بيماران كووید ـ  19و یا خدمترساني به جامعه در
محيطهاي پُرخطر
ـ احتمال ابتال بر اثر زندگي بهصورت جمعي و همچنين خطر انتقال عفونت به دیگران در شرایط
شيوع ویروس كرونا
ـ احتمال خطر بيماري شدید ،بستري شدن و مرگ در اثر ابتال به كووید ـ  19به علل پزشكي مثل
سن ،بيماريهاي زمينهاي یا علل غيرپزشكي مثل زندگي در محيطهاي پُرتراكم نظير زندانها،
آسایشگاههاي معلولين و مراكز بهزیستي
ـ احتمال ایجاد اختالل در جامعه و وارد آمدن زیان به افراد بهدليل كمبود پرسنل متولي
عملكردهاي حياتي جامعه
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سایر معيارهاي در نظر گرفته شده درخصوص برنامه واكسيناسيون به شرح زیر ارائه شده است:
ـ رعايت عدالت و كاهش نابرابريهاي سالمت
اگرچه مفهوم عدالت و برابري در دریافت واكسن مطرح ميشود ،اما بهدليل تأثير متفاوت واكسن بر افراد
مختلف مثل خطر ابتال یا بيماري شدید درنتيجه ابتال به كرونا ،رعایت اصل برابري باید با هدف كاهش
نابرابريهاي سالمت صورت گرفته بهنحوي كه در اولویتبندي واكسن اطمينان حاصل شود كه هریک
از افراد از فرصت برابر براي سالم بودن برخوردارند .از این حيث در نظر گرفتن معيارهاي رفع نابرابري
در سند در راستاي اولویتبندي واكسيناسيون در كشور مثبت ارزیابي ميشود.
ـ رعايت اصل اولويت قرار دادن افراد داراي محروميت
اولویت دادن به افرادي كه بهدليل شرایط جسمي و بيماري احتمال ابتال به كرونا و یا مرگ در آن بسيار
باالست ،از اهميت برخوردار است .لذا اولویت دادن به افراد داراي محروميت در توزیع واكسن در راستاي
حمایت از بار مضاعف ناشي از بيماري كه موجب محروميت اجتماعي ـ اقتصادي آنان ميشود ،امري
مثبت قلمداد ميشود.
ـ اصل تطبيق با تغيير شرايط پاندمي
اصل دیگري كه در تخصيص و توزیع واكسن مطابق سند مذكور مدنظر قرار گرفته ،اصل تطبيق با تغيير
شرایط پاندمي است .بدین معنا كه با تغيير الگوي درگيري گروههاي جمعيتي در معرض خطر باال یا
سایر معيارها ،هدفهاي عملياتي و بهعبارتي گروههاي جمعيتي اولویتدار تغيير كرده و راهكارهاي دیگر
از قبيل رعایت فاصله و ...تا زمان واكسيناسيون در اولویت براي گروههاي تغييریافته قرار خواهد گرفت.
با توجه به رعایت اصول فوق ،اولويتبندي واكسن براساس بُعد زماني در نظر گرفته شد و
مطابق جدول فوق در چهار فاز با زمانبندي مشخص تنظيم گردید .شایان ذكر است ،تا زمان اتمام
گروههاي جمعيتي در هر فاز ،فرایند واكسيناسيون به گروههاي فاز بعد منتقل نخواهد شد.
مطابق سند توسعه واكسيناسيون كرونا ،در صورت تأمين واكسن به مقدار مكفي جهت
واكسيناسيون حداقل يك گروه يا زيرگروه جمعيتي اجراي اين سند مقدور خواهد بود .در غير
این صورت نبود واكسن به ميزان الزم موجب ایجاد اختالفنظر و مشكالت عدیده خواهد شد.

.اجراي برنامه واكسيناسيون كرونا در كشور و موانع پيش روي آن
 .1اجراي برنامه واكسيناسيون
از زمان توليد نخستين واكسن ها در جهان و اخذ تأیيد علمي و كاربردي آن ازسوي سازمان جهاني
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بهداشت ،كشور اقدامات متعددي در راستاي بهرهمندي مردم از واكسن كرونا و افزایش ایمني نسبت به
این بيماري انجام داده است .نخستين اقدامات تا زمان توليد واكسن توسط شركتهاي داخلي ،از طریق
واردات واكسن انجام گرفت.
ـ براساس آمارهاي موجود در كشور ،مجموع واكسنهاي تزریقشده در كشور تا تاریخ  30شهریورماه
سال  1400به  42.003.863دوز رسيده است.
ـ مطابق گزارش سازمان گمرك ايران به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،تاكنون ( 7شهریورماه
 )1400بالغ بر  28ميليون و  899هزار و  610دوز واكسن در قالب  41محموله به كشور وارد شده 1و در چرخه
واكسيناسيون سراسري قرار گرفته است .همانطور كه در فاز اول سند ملي واكسيناسيون كشوري مشخص
شده ،نخستين محمولههاي واكسنهاي وارد شده به كشور به كادر بهداشت و درمان كه مستقيم ًا با بيماري
كرونا سروكار دارند و همچنين سالمندان داراي بيماري زمينهاي شديد و جانبازان شيميايي ،تنفسي و
باالي  50درصد با جمعيت حدود  1ميليون و  300هزار نفر ارائه شد.
ـ با توجه به عدم تأمين بهموقع و كافي واكسن داخلي در فرایند واكسيناسيون در كشور ،همچنان
واردات واكسن بهعنوان منبع اصلي تأمين برنامه واكسيناسيون كشور است.
ـ بهنظر ميرسد وجود برخي معيارها در سند ازجمله تغيير گروههاي جمعيتي با توجه به تغييرات
پاندمي ،عدم رعایت كامل اولویتبندي سني بهعلت تقدم اولویتبندي صنفي یا دستگاههاي اجرایي
بهجاي سني كه ضمن ایجاد انتظار در سایر گروههاي صنفي ،سبب كُند شدن روند واكسيناسيون و به
نوع اختالل در نظم واكسيناسيون مطابق برنامه شده است.
ـ عليرغم تأكيد بر برآورد هزینههاي مالي و نيروي انساني در توصيههاي سازمانهاي بينالمللي و
ال عدم تأمين بهموقع عوامل فوق سبب تأخير
همچنين اسناد پشتيبان برنامهریزي واكسيناسيون ،اما عم ً
در اجراي برنامه واكسيناسيون شده است.
 .2چالشهاي اجراي برنامه واكسيناسيون
بهنظر ميرسد عالوه بر موارد فوق ،موانع متعددي وجود دارند كه توجه و مرتفع ساختن آنها ،فرایند
تأمين ،توزیع و تزریق واكسن را در كشورمان بيش از پيش تسهيل خواهد كرد .برخي از این چالشها
به شرح زیر است:
ـ تأخير در تأمين واكسنهاي وارداتي
تحقق تعهدات شركتهاي توليدكننده واكسن با تأخيراتي مواجه شده است .بخشي از این تأخيرها به
mehrnews.com/xvypd
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كُندي روند توليد بسياري از واكسنها ،محدودیت ظرفيت توليد و برخي به مشكالت ناشي از كمبود
مواد اوليه و جانبي واكسن بازميگردد .بر همين اساس عدم اجراي تعهدات شركتهاي خارجي حتي در
موارد خرید قطعي و پيشخرید (تحویل واكسن منوط به تأمين نياز كشور مبدأ) سبب بروز تأخير نسبي
در تحویل واكسن به بازار جهاني گردید .ازسوي دیگر مسائل ناشي از تحریم را ميتوان بهعنوان عامل
مهم دیگري بر ایجاد تأخيرات صورت گرفته در تأمين واكسن دانست .بهنظر ميرسد تداوم برنامه
واكسيناسيون بستگي به حجم عرضه و زمانبندي تحویل بهموقع آن دارد.
ـ ورود بخش خصوصي به موضوع تأمين واكسن
ورود بخش خصوصي به این موضوع به دو صورت ممكن است .ابتدا اینكه بخش خصوصي هنگامي كه
دولت به هر دليلي امكان مذاكره نداشته ،موضوع را دنبال كند .در این زمينه حداقل در سال  1399از
پایيز تا پایان سال سه فراخوان عمومي صادر شده است .البته این مالحظه وجود دارد كه در این راهبرد،
از ایران براي خرید یک واكسن از یک شركت و كشور ،مذاكرهكنندههاي مختلفي وارد عمل نشوند .از
زمان شروع توليد و توزیع واكسن كرونا در جهان ،خرید و فروش صرف ًا در زمره تكاليف دولتها و
سياستگذاريهاي كالن انجام گرفته و لذا كشور ایران نيز تابع این شرایط است و كليه اقدامات مرتبط
به برنامه واكسيناسيون در كشور اعم از توليد ،واردات و صادرات از وظایف دولت محسوب ميشود.
علي رغم این سياست ،منعي براي ورود بخش خصوصي به بازار توليد ،خرید و فروش واكسن كرونا وجود
نداشت .البته بهنحوي كه از هر كشور یک نماینده درخصوص تبادالت مرتبط با واكسن با طرف خارجي
وارد مذاكره شوند .بر همين اساس تمركز دولت و بهویژه وزارت بهداشت ،استفاده حداكثري از
ظرفيتهاي واقعي بوده و قرار نيست ظرفيتي كه دولت خود ميتواند استفاده كند بهنوعي تحتالشعاع
مذاكرهكننده موازيكاري قرار گيرد و روند تأمين واكسن را با اختالل مواجه كند .درمجموع در این
خصوص نيز دغدغه عدالت در دسترسي به واكسن باید محل تمركز باشد .از آنجایي كه اقتصاد توليد
واكسن در كشورها عموم ًا بهدليل آنكه مشتریاني جز دولتها ندارند ،اقتصاد جذابي براي شركتهاي
خصوصي محسوب نمي شوند .بر این اساس الزم است سازوكارهاي مشاركت دولتي و خصوصي با
حمایتهاي دولت از قبيل تسهيالت توليد ،پيشخرید و ...صورت گرفته تا فضاي مناسب و جذابي براي
شركتهاي خصوصي ایجاد نماید .در شرایط فعلي ،بخشهاي عمومي و غيردولتي (داراي سازوكار بخش
خصوصي و مالكيت دولتي) بهترین روش سرمایهگذاري محسوب ميشود .بخش خصوصي بهشرط تأمين
مالي از جانب بخش دولتي و نيز خرید تضميني دولت بهشرط كيفيت ،ميتواند وارد سرمایهگذاري در
توليد و واردات شود.
 عدم توانايي سامانه سيب وزارت بهداشت در تشخيص تخلفاتسامانه سيب داراي سه ایراد اساسي است كه منجربه عدم توانایي آن در تشخيص تخلفات ميشود .در
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ادامه به این موارد اشاره ميشود:
 .1ثبت اطالعات تزريق واكسن بهصورت آفالين :با وجود آنكه یكي از مهمترین مزایاي استفاده از
سامانههاي نظارتي براي توزیع واكسن ،برخط بودن آن است ،شواهد نشان ميدهد كه در مراكز بهداشتي
فرایند تزریق واكسن كرونا و ثبت اطالعات واكسن و فرد دریافتكننده در سامانه بهصورت جداگانه و با
تأخير قابل توجه انجام ميشود .بهعنوان مثال واكسنهایي كه در روز جاري تزریق ميشوند بعد از چند
روز در سامانه ثبت شده و به همين دليل قابليت نظارت برخط چگونگي توزیع و تزریق واكسن كرونا در
كشور از بين ميرود .ثبت دیرهنگام اطالعات مرتبط به تزریق واكسن ميتواند مشكالت زیادي را در
نظام توزیع ایجاد كند .او ًال امكان نظارت و بررسي فوري بر فرایند واكسيناسيون وجود ندارد و وزارت
بهداشت نميتواند از وقوع تخلفات مرتبط به تزریق واكسن به گروههاي غير اولویتدار و خارج از سهميه
جلوگيري كند .دوم اینكه ،ثبت آفالین اطالعات ،ضریب خطا را در ثبت دادههاي مرتبط به نوع واكسن
و مشخصات افراد دریافتكننده افزایش ميدهد و سوم ،ممكن است در این فاصله دادههاي مرتبط به
توزیع و تزریق واكسن گم شده یا بهصورت ناقص ثبت شود.
بهمنظور جلوگيري از ورود اقالم تقلبي به زنجيره توزیع به نام واكسن كه ميتواند باعث مخاطرات
جاني براي افراد شود ،سامانه سيب به سامانه تيتک (ردیابي و كنترل اصالت دارو) وصل شده تا از این
طریق امكان شناسایي واكسنهاي تقلبي از طریق استعالم كد واكسنها فراهم شود .استعالم كد واكسن
از سامانه تيتک بایستي قبل از تزریق واكسن و بهصورت برخط در مراكز بهداشتي انجام شود تا اگر
واكسن تقلبي به مراكز بهداشتي تحویل داده شد ،از طریق استعالم و شناسایي واكسن تقلبي ،از تزریق
آن به بيمار جلوگيري شود .متأسفانه از آنجاكه در حال حاضر استعالم كد واكسن از تيتک توسط پرسنل
بهداشتي پس از تزریق انجام ميگيرد ،عمالً امكان شناسایي واكسنهاي تقلبي از بين ميرود.
 .2احراز هويت افراد بهصورت سنتي :سامانه سيب وزارت بهداشت ،فاقد هرگونه فرایند الكترونيک
جهت احراز هویت برخط افراد بوده و فرایند شناسایي افراد كامالً بهصورت سنتي و دستي انجام ميشود.
بنابراین امكان وقوع تخلفاتي مانند اظهار كدمليهاي نامعتبر و یا تزریق واكسن به افراد خارج از اولویت
و سهميه وجود دارد .متأسفانه تاكنون ارتباط سيستمي بين سامانه سيب معاونت بهداشت و سازمان
ثبت احوال برقرار نشده است .بهعنوان مثال به گفته یكي از رؤساي دانشگاه علوم پزشكي در كشور،
امكان شناسایي افراد سودجو براي دریافت خارج از نوبت واكسن كرونا وجود نداشته ،چراكه این افراد
ماسک بر چهره داشته و شناسایي آنها براي كادر درمان «امكانپذیر نبوده» است .همچنين مشاهدات
برخي افراد حاضر در محل واكسيناسيون حاكي از آن است كه در مواردي حتي كارت ملي افراد پيش از
تزریق واكسن دریافت و بررسي نميشود ،كه این مسئله نيز ميتواند ضریب وقوع اشتباه و تخلف در
فرایند واكسيناسيون را افزایش دهد.
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 .3فرايند غيرسيستمي استحقاقسنجي :روند استحقاقسنجي در مراكز واكسيناسيون و معاونت
بهداشت سيستمي نبوده و به همين دليل ممكن است افراد غير اولویتدار بدون هيچ نظارتي واكسن
كرونا دریافت كنند .اما بهنظر ميرسد ایراد اساسي در زمينه استحقاقسنجي افراد براي دریافت واكسن
این است كه در كشور هيچ بانک اطالعاتي مناسبي در مورد مشاغل افراد وجود ندارد .بنابراین نميتوان
براساس ثبت كدملي افراد تشخيص داد كه آنها از اعضاي كادر درمان یا پاكبانان شهرداري هستند .به
همين دليل امكان صحتسنجي این موضوع در مراكز بهداشت و محل واكسيناسيون وجود ندارد.
ـ فسادهاي احتمالي در توزيع واكسن
بهنظر ميرسد در شرایط بحراني ،گروههاي سازمانیافته با ورود به نقاط آسيبپذیر نظام سالمت و
سيستمهاي بهداشتي از اپيدمي بيماري كرونا بهرهمند خواهند شد .این مسئله ميتواند شامل
سوءاستفاده از تأمين منابع مالي ضروري ،توليد و قاچاق محصوالت پزشكي جعلي كه ناشي از تقاضاي
گسترده جهاني و رقابت در محصوالت براي پيشگيري ،تشخيص ،درمان و محافظت در برابر خطر ویروس
كووید ـ  19است نيز باشد .درخصوص خطرات فساد در اختصاص بودجههاي اضطراري طي یک وضعيت
بحراني ،حجم زیادي اعتبار براي رفع سریع یک مشكل مهم و پيچيده در نظر گرفته ميشود.
از ژوئن سال  ،2020صندوق بينالمللي پول تخمين زده كه تقریباً  11تریليون دالر آمریكا در سطح
جهان بهعنوان حمایت مالي در مواجهه با ویروس كرونا اختصاص پيدا كرده است 1.بهعالوه ،در اكتبر سال
 2020هيئت مدیره بانک جهاني 12 ،ميليارد دالر براي تأمين مالي ،خرید و توزیع واكسن كووید ـ ( 19و
همچنين آزمایشها و درمان) براي كشورهاي در حال توسعه متناسب با جمعيت آنها تصویب

كرد2.

در صورت عدم اقدامات مناسب مراقبتهاي الزم ،بودجههاي هنگفتي كه در زمان كوتاه (بهسرعت)
پرداخت ميشوند ممكن است در معرض فساد مالي قرار گيرد .بهعنوان مثال در جریان بحران شيوع
بيماري ابوال در سيرالئون ،سرویس حسابرسي این كشور اعالم كرد كه به هيچگونه اسناد و مداركي
مربوط به پرداخت حدود  3/3ميليون دالر آمریكا از اعتبارات دولت بابت بيماري ابوال و همچنين 2/5
ميليون دالر دیگر دست نيافته و مستندات ناقصي از این تخصيص موجود است .گزارشها حاكي از آن
است كه سرویس حسابرسي به موارد بيشتري از این قبيل كالهبرداريها و فساد آشكار در زمان شيوع
بيماري ابوال دست یافته است .فدراسيون صليب سرخ و جمعيت هالل احمر نيز بهدليل تقلب و تباني در
مواجهه با بيماري ابوال ،ميليونها دالر از بودجه خود را از دست داده

است3.

1.

International Monetary Fund, World economic outlook update, June 2020:
www.imf.org/en/Publications /WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
2. The World Bank Group, World Bank approves $12 billion for COVID-19 vaccines (October
2020).
www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/13/world-bank-approves-12-billionfor-covid-19-vaccines.
3. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC statement on fraud
in Ebola operations (October 2017) . http://media.ifrc.org/ifrc/ifrc-statement-fraud-ebola-operations
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درخصوص فسادهاي ناشي از توزیع نيز باید اشاره كرد كه با توجه به محدودیت منابع واكسن این
مسئله حائز اهميت خواهد بود كه دولتها از توزیع عادالنه واكسن در سطح كشور اطمينان حاصل كنند.
بهنحوي كه هر دوز به گيرنده مورد نظر خود برسد .تصميمگيري مربوط به تخصيص واكسن به گروههاي
داراي اولویت نيز در معرض خطرات فساد مانند تضاد منافع قرار دارد.
در این ميان ،شفافيت اطالعات مربوط به تصميمگيري ازجمله مسائل حياتي در این زمينه است.
شفافيت ،امكان كشف فساد را فراهم ميكند و احتمال رفتارهاي فسادآميز را كاهش ميدهد .ازسوي
دیگر ،موانع اطالعات را نيز كاهش داده و اجازه نظارت بر آن را فراهم ميكند .دولتها در زمان تعيين
معيارهایي كه براي تعيين گيرندههاي واكسن استفاده ميشود ،باید از شفافيت اطمينان حاصل كنند و
این امر بهطور گسترده به اطالع عموم برسد .این شفافيت در راستاي اطمينان از آگاهي مردم از چگونگي،
مكان و زمان دسترسي به برنامههاي واكسيناسيون بسيار حياتي

است1 .

با توجه به فسادهاي احتمالي در توزیع واكسن ،سيستمهاي ذخيرهسازي و توزیع امن براي تحویل
واكسنهاي كووید ـ  19و كاهش خط ر انتقال آنها از عرضه عمومي به بازار سياه حائز اهميت است .الزم
است اقدامات مناسب در راستاي توسعه استراتژيهاي كاهش خطر سرقت واكسنها مانند ذخيرهسازي
در مكانهاي نامعلوم ،استفاده از سيستمهاي ردیابي و موقعيتیابي براي نظارت بر منابع در حال انتقال
و ...صورت گيرد.
عنصر اساسي در این اقدامات مشاركت جامعه مدني در تدوین سياستها و نظارت بر كل سيستم
بهداشتي است تا بتواند راهكاري در جهت كاهش فساد در این بخشها باشد .ارتقاي مشاركت جامعه مدني
باید شامل امكان و تشویق مشاركت آنها در فرایند تصميمگيري مربوط به تخصيص و توزیع واكسن باشد
از آن جمله ميتوان به اولویتبندي گيرندگان ،تهيه واكسنها و جریان توزیع آنها ،بودجههاي اضطراري
اختصاصیافته براي برنامههاي واكسيناسيون و ...اشاره كرد .این مشاركت ميتواند نقش مؤثر در نظارت و
گزارش هرگونه بينظمي صورتگرفته در روند استقرار واكسن داشته باشد .در این زمينه الزم است راههاي
متنوعي براي گزارشدهي در دسترس عموم قرار گيرد تا گزارش بهموقع فساد تسهيل شود.
جمعبندي و ارائه پيشنهادها
بهنظر ميرسد اجراي موفقيتآميز برنامههاي واكسيناسيون كووید ـ  19به سيستمهاي تأمين كارآمد
ازجمله؛ كنترل دقيق در زنجيره تأمين ،سيستمهاي اطالعاتي ،مدیریت لجستيک و ...دارد .این امر براي
1.

The World Bank Group, World Bank approves $12 billion for COVID-19 vaccines (October
2020).
www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/13/world-bank-approves-12-billionfor-covid-19-vaccines.
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حفاظت از تأمين واكسن و جلوگيري از هرگونه وقفه از نقطه توليد تا زمان ارائه خدمات بسيار حياتي است.
عرضه واكسن جدید فرصتهاي بسيار و درعين حال ،چالشهاي زیادي را براي بهبود برنامه
واكسيناسيون كلي كشورها و همچنين خدمات درماني و نظام سالمت آنها فراهم ميآورد .بسياري از
اقدامات تعریف شده براي آمادگي ،اجرا و پایش برنامه واكسيناسيون كووید ـ  19فرصتي است براي
شناسایي تجارب موفق و ارتقاي سایر برنامههاي واكسيناسيون و برنامههاي دیگر سالمتمحور .در همين
راستا ميبایست اقدامات مؤثري در چارچوب عملياتي براي برنامه ملي «مراقبتهاي اوليه سالمتي»
گنجانده شوند .مهمترین این اقدامات به شرح ذیل است:
ـ برنامهریزي خُرد یعني استفاده از فرایند تصميمگيري مبتنيبر شواهد بهمنظور عرضه واكسن كووید ـ 19
ـ تقویت مدیریت منابع انساني؛ آموزش براي عرضه واكسن جدید
ـ بهكارگيري نيروهاي جدید براي واكسيناسيون
ـ حصول اطمينان از اینكه فناوريها و سامانههاي رهگيري بهگونهاي تنظيم شده باشند كه از
یكپارچگي و بهرهوري زنجيره سرماي واكسن اطمينان حاصل شود و فرایند تأمين و مدیریت یكپارچه
ارتقا و توسعه یابد
ـ تقویت سامانههاي پایش و گزارش عوارض نامطلوب پس از واكسيناسيون و رصد بيماري
ـ پيشبيني و انجام فعاليتهاي اطالعرساني و جلب مشاركت جامعه براي ترویج تقاضا و پذیرش
واكسيناسيون بهعنوان بخشي از خدمات ضروري مراقبتهاي اوليه سالمت
مرور برنامههاي واكسيناسيون در كشورهاي متعدد و ازجمله كشور ایران نشان ميدهد كه
اولویتبنديهاي صورت گرفته ،مطابق چارچوبهاي پيشنهادي سازمانهاي بينالمللي در امر سالمت
صورت گرفته است ،بهنحوي كه معيارهایي ازجمله :احتمال باالي ابتال و خطر انتقال عفونت در مواجهه
با بيماران ،اولویت سني ،ریسک باالي ابتال به بيماري شدید و یا مرگ در اثر آن و همچنين شاغل در
مشاغل ضروري پُرخطر از حيث احتمال باالي ابتال و مواجهه بيشتر با سالمندان ،كودكان یا سایر افراد
جامعه بهعنوان مهمترین مؤلفههاي مؤثر بر اولویتبندي گروههاي جمعيتي در توزیع واكسن كرونا در
نظر گرفته شده است.
اما تغييرات پاندمي در كشور ایران ،عدم تأمين بهموقع واكسن ازسوي توليدكننده داخلي و همچنين روند
ُكند واردات واكسن به كشور ،سبب تغييرات عمده در اجراي سند ملي واكسيناسيون در كشور شده است.
بهنظر ميرسد شروع واكسيناسيون در گروههاي صنفي بجز اولویتهاي درج شده در فازهاي برنامه
واكسيناسيون ،عليرغم اینكه خارج از برنامه واكسيناسيون بوده ،از یک طرف سبب ایجاد انتظار ازسوي
سایر صنوف گردیده و ازسوي دیگر روند اجراي واكسيناسيون مبتنيبر گروههاي سني را به جهت تأمين
مورد نياز واكسن با كُندي مواجه خواهد كرد.
مسئله دیگري كه الزم است در برنامه واكسيناسيون سراسري در كشور در نظر گرفته شود ،احياي
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مجدد فعاليتها و اقداماتي است كه در زمان شيوع بيماري كرونا در كشور مختل و یا با رعایت شروط
مقدور شده است .از آنجایي كه گروههاي جمعيتي زیر  18سال قادر به گرفتن واكسن كرونا نبوده،
ازسوي دیگر برنامه واكسيناسيون همچنان در كشور به پایان نرسيده است ،لذا الزم است سياستهاي
بازگشایي با در نظر گرفتن شرایط موجود اتخاذ گردد .اتخاذ این سياست هم از حيث گسترش بيماري
در كشور و همچنين پيامدهاي اجتماعي آن بر جامعه از اهميت بسزایي برخوردار است .گزارشهاي
موجود نيز حاكي از تجربه ناموفق كشورها ازجمله آمریكا در اتخاذ سياستهاي بازگشایي است .بهطوري
كه این اقدام سبب ابتالي بيش از نوزده هزار دانشآموز به ویروس كرونا در آن كشور شده است.
همچنين در راستاي تقویت سرمایه اجتماعي ،توصيه ميشود سامانه مشخصي در وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي راهاندازي شود و در آن ،اطالعات اجراي واكسيناسيون بهطور دقيق و با
متغيرهاي مربوط به افراد ،شامل شغل ،سن ،جنسيت ،شماره كد اولویت (مثالً گروه اولویت  3 ،2 ،1و)...
در دسترس عموم مردم قرار گيرد .ذكر این نكته مهم است كه اهميت شفافيت در اطالعات واكسيناسيون
بهتدریج باال خواهد رفت؛ چراكه هماكنون شایعات مربوط به اینكه چه كساني موفق به دریافت واكسن
از چه نوعي و در چه زماني شدهاند به یک عامل دیگر منعكسكننده ضعف شدید سرمایه اجتماعي ممكن
است تبدیل شود.
همچنين در راستاي رفع مشكالت سامانه سيب ،پيشنهاد ميشود:
ـ مراكز بهداشتي ملزم به استعالم كدهاي اصالت واكسن قبل از تزریق به افراد شوند تا از این طریق
امكان شناسایي واكسنهاي تقلبي قبل از تزریق فراهم شود.
ـ استحقاقسنجي بيماران خاص براي دریافت واكسن از طریق اطالعات بيمههاي درماني انجام شود،
چراكه بيمههاي درماني اطالعات دقيقي درباره بيماران خاص دارند و ميتوانند این اطالعات را در اختيار
سامانه سيب قرار دهند.
ـ هویت سنجي افراد از طریق استعالم برخط كد ملي از ثبت احوال توسط سامانه سيب انجام شود،
عالوه بر این ميتوان با ارسال «كد تأیيد» به تلفن همراه افراد ،نسبت به هویتسنجي آنان اقدام نمود.
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پيوست
راهبردهاي برنامه ملي واكسيناسيون كشور (مصوب )1399/10/30
توصيه و راهبردها

حوزه

ایجاد یا تطبيق سازوكار هماهنگي استقرار واكسيناسيون كووید ـ 19
كميته كشوري هماهنگي واكسيناسيون كرونا
برنامهريزي و هماهنگي

گروه ملي مشاورین فني واكسيناسيون
ساختار مدیریت اجرایي واكسيناسيون كرونا
محلهاي ارائه خدمات واكسيناسيون
نحوه ارجاع افراد گروههاي هدف به واحدهاي واكسيناسيون
شناسایي بودجه و واحدهاي بودجهبندي

برآورد هزينه و منابع مالي

برآورد هزینه
ارزیابي و همسو كردن برنامه برآورد هزینه شده در درون منابع موجود
برآورد اعتبارات مورد نياز
چارچوب اخالقي حاكم بر ساختار تخصيص واكسن

شناسايي جوامع هدف

قواعد حاكم بر فرایند تخصيص واكسن كووید ـ 19
ليست واكسنها
تعریف كردن برنامه واكسيناسيون توصيه شده

راهبردهاي واكسنرساني

مشخص كردن كليات راهبردهاي بالقوه واكسنرساني
تدابير كنترل و پيشگيري عفونت
فرایند دریافت واكسن در پایگاههاي واكسيناسيون
مشخص كردن زنجيره تأمين و توزیع براي استقرار واكسن
تقویت ظرفيت منابع انساني براي زنجيره تأمين و توزیع
ارزیابي نيازهاي مربوط به ظرفيت زنجيره سرما ،لجستيک و واكسن

آمادهسازي زنجيره تأمين و

اطمينان از كارایي شبكه زنجيره تأمين و توزیع

مديريت پسماندهاي پزشكي

مدیریت و رهگيري واكسنها بهگونهاي اثربخش
مدیریت لجستيک معكوس (جمعآوري واكسنهاي مصرف نشده)
مدیریت ثبت دادههاي دریافت واكسن در پایگاه واكسيناسيون
مدیریت پسماندهاي مرتبط با واكسيناسيون كووید ـ 19
شناسایي نيازهاي حوزه منابع انساني

مديريت منابع انساني و آموزش

طراحي و برنامهریزي دورههاي آموزشي
تصميمگيري درباره روشهاي آموزش
تقویت نظارت و پشتيباني

پذيرش و ميزان دريافت واكسن
(تقاضا)
پايش ايمني واكسن ،مديريت
عوارض نامطلوب پس از
واكسيناسيون و ايمني تزريق
سامانههاي پايش واكسيناسيون

برنامهریزي تقاضا
شناسایي و اقدام درباره پيشرانهاي پذیرش و دریافت واكسن
ایجاد رویكردهاي تقاضا
توجه به چالشهاي توليد واكسن و ایمني
مالحظات كليدي درباره پایش ایمني واكسنهاي كووید ـ 19
اطمينان از واكسيناسيون ایمن
رعایت ایمني تزریق
طراحي سامانهاي براي ثبت ،گزارشدهي ،تحليل و استفاده از دادههاي واكسيناسيون
مشخص كردن شاخصهاي پایش پيشرفت
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