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 99-4  شماره:

 -  پيوست:

 

  ين و وز علمیاز مباحث    حمايت، ضمن اجتماعی های مسئوليتو تعهد نسبت به   يفهوظ احساسبر اساس   يکروبیم یها  یعلوم و فناور  انجمن

ماه    ید  24و    12مورخ    يناسيونواکس  یدر رابطه با ضرورت ها  ايران  آلرژی و    ايمونولوژیانجمن محترم    2و    1شماره    یها  يانيهدر بشده  مطرح  

 رساند:   یم  يرانا  يزکشور و مردم عز  یو پزشک  يستیمرتبط و مراجع ز  علمی   هایانجمن را به استحضار انجمن    اين  یو آرا   نظرات  يدۀ، چک1399

توصيه های اکيد بهداشتی با هدف محدودسازی انتشار ويروس همچنان تا ماههای آينده اولويت    رعايت فاصله گذاری اجتماعی و (1

نخست است. لذا از مردم عزيز ايران تقاضا می شود با نهايت همت خويش مراقب سالمت خود و ديگران باشند و از بار سنگين و فشار 

 مضاعف بر پزشکان، پرستاران و کادر شريف درمان بکاهند. 

داليل گوناگون ايران از اولين خريداران بازار واکسن نيست و در حالی فقط يک درصد از مردم جهان واکسينه شده اند که توليد  به   (2

کنندگان توان پايبندی به تعهدات را ندارند و نقش، اثرات جانبی و دوام واکسن ها مبهم است. لذا ضروری است با روشنگری و ارائه  

وانی بر مردم بکاهيم، بر ضرورت مشارکت همگانی در محدود نمودن انتشار ويروس تأکيد نماييم و برتری  توضيحات، از بار فشار ر

 رعايت بهداشت و فاصله گذاری اجتماعی را گوشزد کنيم.   

ان  بنابر حساسيت موضوع از رسانه های ملی کشور تقاضا می شود با دريافت مشاوره از يک شورای علمی مرجع متشکل از صاحب نظر  (3

اقدام نمايند. آثار زيانبار اقدامات نامناسب و    19علوم زيستی و پزشکی و به دور از جزم انديشی نسبت به انتشار خبر دربارۀ کوويد  

 سلب اعتماد مردم جبران ناپذير است.  

ان ملی و جهانی و  توسط موسسه های ملی با تجربه و دارای سوابق درخش19مايۀ اميد و افتخار است که ساخت واکسن عليه کوويد  (4

نيز شرکت های دانش بنيان جوان و اميدبخش صورت پذيرد. با اين حال توصيه می شود که واکسيناسيون کادر درمان در صدر اولويت  

 ها قرار گيرد و نسبت به تأمين واکسن کارا از مراجع معتبر جهانی اقدام عاجل به عمل آيد. 

مين سالمت و شادابی تؤام با حفظ شأن و سربلندی مردم عزيز ايران، توجه دولتمردان را  با اعتماد کامل به مديريت کالن کشور در تأ (5

بيش از پيش به خسارت های ناشی از تأخير در واکسيناسيون به ويژه زيانهای وارد بر اقتصاد و منابع انسانی جوان و سرمايه های  

 علمی در حوزۀ پزشکی جلب می نمايد.  

از آنجا که واکسيناسيون بايد با واکسن های دارای تأييديه های معتبر علمی، به صورت همگانی و در زمان کوتاه صورت پذيرد، به کار   (6

بستن هوشياری و اقدامات الزم در تأمين واکسن بشدت توصيه می شود: ا( اطمينان از سالمت واکسن و کارايی باالی آن، ب( تهيۀ 

و با تجربه، ج( اطمينان از تأمين دوز کافی برای واکسيناسيون عمومی، د( اطمينان از تعهد تأمين کنندگان   واکسن از مراجع معتبر

 نسبت به زمان تحويل، ه( اطمينان از وجود زيرساخت و آمادگی برای توزيع سالم و تزريق واکسن مطابق استانداردهای ملی و جهانی.

 انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایران 

  139دی ماه    30              

پروتکل   رعایت: ضرورت 1شماره  بیانیه

 19 کووید علیه واکسیناسیونها و 


