ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪرﻧﺎ :وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻧﺎﺑﻮد
ﻧﻤﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،دی ۱۳۹۹
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎل از ورود ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﯽﮔﺬرد و اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ را آﻟﻮده ﮐﺮده و  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﮐﺸﺎﻧﺪه .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ واﮐﺴﻦ ﻣﺎ را
از دﺳﺖ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-راﺣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن واﮐﺴﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪرﻧﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﮐﺮده ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ) (WHOو دﮐﺘﺮ »آﻧﺘﻮﻧﯽ ﻓﺎوﭼﯽ« ،رﺋﯿﺲ »ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ آﻟﺮژی و

ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ« آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ
ﻧﻤﯽرود و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ واﮐﺴﻦﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد .ﺣﺎﻻ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪرﻧﺎ» ،اﺳﺘﻔﺎن
ﺑﺎﻧﺴﻞ« ﻫﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧﺴﻞ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ »ﺟﯽ.ﭘﯽ .ﻣﻮرﮔﺎن« ﮔﻔﺘﻪ:

»ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود و ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ«.

واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺪرﻧﺎ و ﻓﺎﯾﺰر BioNTech/ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و واﮐﺴﻦ ﻣﺪرﻧﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل از اﻓﺮاد
در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی
واﮐﺴﻦﻫﺎ ،ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در
آﯾﻨﺪه ﺷﺒﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺷﻮد .ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﯾﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ﮐﺸﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد ،ﺳﺎﻻﻧﻪ واﮐﺴﻦ ﺟﺪﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ،
اﻟﺒﺘﻪ اﺟﺒﺎری ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ »ﭘﻨﺴﻠﯿﻮاﻧﯿﺎ« در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ:

»ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ درﺑﺎره وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺑﺪن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری
ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺪل ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ،ﺷﺪت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎری و
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و
اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻄﺮ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ دﻗﯿﻖ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-روی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ در ﺑﺪن آنﻫﺎ اﻃﻼع

ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ وﯾﺮوس از ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﺪﻣﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪرﻧﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی واﮐﺴﻦ روی ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ

ﻣﺪت زﻣﺎن واﮐﺴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن  ۲۰۲۱ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻤﻌﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

