ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﺮوﻧﺎ
ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ را ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮوع ﺷﺪه و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﺎدر درﻣﺎن ،اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺴﻦ
اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﮐﻪ
ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﻤﯽ از ﻋﻤﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،روﯾﮑﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ آنﻫﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن اﻓﺮاد
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از زﻧﺪﮔﯽ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود.
ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ژورﻧﺎل » «Proceedings of the National Academy of Sciencesﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪام اﻓﺮاد زودﺗﺮ واﮐﺴﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه »ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ﺑﺮﮐﻠﯽ« ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺎﺷﻮآ ﮔﻠﺪﺳﺘﯿﻦ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ در اوﻟﻮﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺳﺎلﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد را رد ﮐﺮده:

»از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﺴﯿﺎری ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻔﻆ ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن دادهاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .اﻟﮕﻮی ﺳﻨﯽ
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ واﮐﺴﻦ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺣﻔﻆ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ«.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد ﺳﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آﻟﻤﺎن و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد
زﻧﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺿﺮﺑﺪر ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن واﮐﺴﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت  ۱۰۰۰زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ  ۲۰ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ۲۰ ،ﻫﺰار ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد:

»ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ و ﻗﺸﺮ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد«.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آﻟﻤﺎن و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ  ۱۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻓﺮاد  ۹۰ﺳﺎﻟﻪ
واﮐﺴﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد ،ﻣﯿﺰان ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﻓﺮاد  ۳ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دوزﻫﺎی واﮐﺴﻦ ﺑﻪ
اﻓﺮاد  ۸۰ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

