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مسوولیت رهبران: مساله را فوری حل و از وقوع دوباره آن جلوگیری کنند
دو دلیل وجود دارد که کووید-19 
تهدید است. اول اینکه می تواند 
عالوه بر سالمندان با مشکالت 
سالمت موجود، بزرگساالن سالم 
را نیز به قتل برساند. دوم اینکه این بیماری کامال موثر 
منتقل می شود. به طور متوسط، هر فرد آلوده این بیماری 

را به 2 یا 3 نفر دیگر منتقل می کند.
در هر بحرانی، رهبران دو مسوولیت به همان اندازه 
مهم دارند؛ مساله را فوری حل  و از وقوع دوباره 
آن جلوگیری کنند. همه گیری کووید-19 یک مورد 
مهم است. اکنون باید زندگی خود را نجات دهیم و 
روش پاسخدهی به شیوع بیماری را بهبود ببخشیم. 
نکته اول فشار بیشتری دارد اما نکته دوم پیامدهای 

مهم بلندمدت خواهد داشت.
چالش بلندمدت-بهبود توانایی ما در پاسخ به شیوع 
بیماری- موضوع جدیدی نیست. کارشناسان بهداشت 
جهانی سال هاست که می گویند مساله ای نیست که 
بیماری همه گیر دیگری که سرعت و شدت آن با 
همه گیری آنفلوانزا در سال 1918 میالدی رقیب شده، از 
چه زمانی شایع شده است. بنیاد بیل و ملیندا گیتس در 
سال های اخیر منابع قابل توجهی را برای کمک به جهان 
متعهد شده است. برای چنین سناریویی آماده شوید.
اکنون ما نیز با بحرانی فوری روبرو هستیم. هفته 
گذشته،کووید-19  با رفتار بیماری زایی یک قرن 
ما را نگران کرده است. امیدوارم چندان بد نباشد اما 
باید فرض کنیم این مساله تا زمانی که غیر از این 

بدانیم، وجود خواهد داشت.
داده ها تاکنون حاکي از آن است که ویروس حدود 
1 درصد خطر مرگ ومیر دارد. این نرخ آن را بارها 
وخیم تر از آنفلوانزای فصلی معمولی می کند و آن را 
در جایی بین همه گیری آنفلوانزای 1957 )0/6درصد( 
و همه گیری آنفلوانزای 1918 )2 درصد( قرار می دهد.
دوم، کووید-19 کامال موثر منتقل می شود. متوسط 
فرد آلوده این بیماری را به 2 یا 3 نفر دیگر گسترش 
می دهد؛ یک میزان نمایی افزایش. همچنین شواهد 
محکمی وجود دارد که می تواند توسط افرادی که 
خفیف یا حتی بدون عالمت تجویز هستند، منتقل 
شود. این مساله به این معنی است که کووید-19 بسیار 

سخت تر از نشانگان تنفسی خاورمیانه یا نشانگان حاد 
تنفسی حاد  سارس است. این بیماری بسیار کمتر 
و فقط توسط افراد عالمت دار گسترش می یابد. در 
واقع، کووید-19 10 برابر بیشتر موارد سارس را در 

یک ربع زمان ایجاد کرده است.
دولت های ملی، ایالتی و محلی و سازمان های بهداشت 
عمومی می توانند طی چند هفته آینده گام هایی برای 
کاهش سرعت ویروس بردارند. به عنوان مثال، عالوه 
بر کمک به شهروندان خود در پاسخگویی، دولت های 
اهدا کننده می توانند به کشورهای کم درآمد و متوسط 
)LMIC( کمک کنند تا برای این همه گیری آماده 
شوند. بسیاری از سیستم های بهداشتی این کشورها در 
حال حاضر ضعیف هستند و یک بیماری زا مانند کرونا 
ویروس می تواند به سرعت غلبه کند. همچنین در این 
کشورها قدرت سیاسی و اقتصادی کمی وجود دارد.
ما برای کمک به کشورهای آفریقایی و آسیای جنوبی 
آماده ایم و می توانیم جان افراد را نجات داده و گردش 

جهانی ویروس را کاهش دهیم )بخش قابل توجهی از 
تعهد ملیندا و من اخیرا برای کمک به شروع پاسخ 
جهانی به کووید-19 که می تواند بالغ بر 100 میلیون 

دالر باشد، متمرکز شده است(.
جهان همچنین نیاز به تسریع کار روی درمان ها 
و واکسن ها برای کووید-19دارد. دانشمندان ژنوم 
احتمالی  واکسن  چند  و  تشخیص  را  ویروس 
امیدوارکننده را طی چند روز توسعه دادند. ائتالف 
برای آماده سازی همه گیری در حال حاضر 8 واکسن 

احتمالی امیدوار کننده را تهیه می کند.  

آزمایش های بالینی
اگر برخی از این واکسن ها در مدل های حیوانات 
ایمن و موثر باشند، می توانند تا اوایل ژوئن برای 
آزمایش های در مقیاس بزرگ تر آماده باشند. با تمرکز 
روی کتابخانه های ترکیباتی که قبال برای ایمنی آزمایش 
شده اند و با استفاده از روش های جدید غربالگری از 

جمله یادگیری ماشینی، می توان کشف داروها را 
برای شناسایی آنتی ویروس هایی که می توانند طی 
چند هفته برای آزمایش های بالینی در مقیاس بزرگ 

آماده شوند، تسریع کرد.
همه این مراحل به رفع بحران فعلی کمک می کند ولی 
ما همچنین باید تغییرات سیستمی بزرگ تری ایجاد 
کنیم تا بتوانیم با رسیدن همه گیری بعدی، کارآمدتر 

و موثرتر پاسخ دهیم.
سیستم  تقویت  برای  فقیر  کشورهای  به   کمک 
هنگام  است.  ضروری  درمانی  اولیه  مراقبت های 
ساختن کلینیک بهداشت، بخشی از زیرساخت ها را 
برای مبارزه با بیماری همه گیر ایجاد می کنیم. کارمندان 
آموزش دیده مراقبت های بهداشتی نه تنها واکسن ارائه 
می دهند، بلکه می توانند الگوهای بیماری را به عنوان 
بخشی از سیستم های هشداردهنده اولیه که به مردم 
جهان درباره شیوع احتمالی هشدار می دهند، تحت 

نظر داشته باشند.

بیماری  بر  نظارت  زمینه  در  باید  همچنین  ما 
سرمایه گذاری کنیم، از جمله یک بانک اطالعاتی 
موردی که فوری در دسترس دستگاه های ذیربط 
است و قوانینی که کشورها برای به اشتراک گذاشتن 
اطالعات نیاز دارند. دولت ها باید به فهرست های 
تا  گرفته  محلی  رهبران  از  آموزش دیده؛  کارکنان 
کارشناسان جهانی که آماده هستند سریع با بیماری 
همه گیری مقابله کنند و همچنین به فهرست هایی که 
باید در مواقع اضطراری جمع آوری یا هدایت شوند، 

دسترسی داشته باشند.
عالوه بر این، ما باید سیستمی بسازیم که بتواند واکسن ها 
و ضدویروس های ایمن و موثر ایجاد کند، آنها را مورد 
تأیید قرار دهد و میلیاردها دوز را طی چند ماه پس از 
کشف عامل بیماری زا سریع تحویل دهد. این چالش 
سخت با موانع فنی، دیپلماتیک و بودجه مواجه است. 
همچنین  مشارکت بین بخش های دولتی و خصوصی 
را نشان می دهد اما همه این موانع قابل رفع هستند.

یکی از اصلی ترین چالش های فنی برای واکسن، 
بهبود روش های قدیمی تولید پروتئین هاست که برای 
پاسخ به بیماری همه گیر خیلی کند است. ما باید 
بسترهای نرم افزاری ایجاد کنیم که قابل پیش بینی و 
ایمن باشد بنابراین بررسی های نظارتی باعث می شوند 
تولیدکنندگان دوزهای کم هزینه را در مقیاس گسترده 
تولید کنند. برای ضدویروس ها، به سیستم سازمان یافته 
نیاز داریم تا درمان های موجود به شیوه ای سریع و 

استاندارد غربال شوند. 
یکی دیگر از چالش های فنی شامل سازه های مبتنی بر 
اسیدهای نوکلئیک است. این سازه ها می توانند ظرف 
چند ساعت پس از توالی ژنوم ویروس تولید شوند. 
اکنون باید راه هایی برای تولید آنها در مقیاس پیدا کنیم.
فراتر از این راه حل های فنی، ما به تالش های دیپلماتیک 
برای همکاری بین المللی و به اشتراک گذاری داده ها نیاز 
خواهیم داشت. روند تولید آنتی ویروس ها و واکسن ها 
شامل کارآزمایی بالینی گسترده و موافقت نامه های 
صدور مجوز از مرزهای ملی است. ما باید از بیشترین 
همایش های جهانی که می تواند در دستیابی به اجماع در 
اولویت های تحقیق و راهبردهای آزمایشی کمک کند، 
استفاده کنیم تا وعده های واکسن و ضدویروس های 

امیدوار کننده بتوانند به سرعت در این فرایند حرکت 
کنند. این سیستم عامل ها شامل سازمان بهداشت جهانی، 
شبکه آزمایش بین المللی کنسرسیوم عفونت شدید 
تنفسی حاد و در حال ظهور و همکاری جهانی تحقیقات 
برای آمادگی بیماری های عفونی است. هدف از این 
کار این است که نتایج آزمایش های بالینی قطعی شود 
و تصویب مقررات را در 3 ماه یا کمتر، بدون به خطر 

انداختن ایمنی بیماران دریافت کند.
سپس بحث بودجه وجود دارد. بودجه این اقدامات باید 
چند بار گسترش یابد. برای تکمیل آزمایش های مرحله 
3 و تایید مجوز نظارتی در مورد واکسن های کووید-19 
میلیارد ها دالر دیگر مورد نیاز است و برای بهبود 
نظارت و پاسخ به این بیماری، بودجه بیشتری نیز الزم 
خواهد بود. بودجه دولت الزم است زیرا محصوالت 
همه گیر سرمایه گذاری فوق العاده پرخطری هستند. 
بودجه عمومی خطر را برای شرکت های داروسازی 
به حداقل می رساند و آنها را قادر می  کند به این کار 
بپردازند. عالوه بر این، دولت ها و سایر اهداکنندگان 
نیاز به تامین بودجه - به عنوان یک تاسیسات تولید 
جهانی با خیر عمومی - دارند که می توانند واکسن را 
در عرض چند هفته تولید کنند. دولت ها باید واکسن ها 
را برای جمعیت مورد نیاز آنها تامین و توزیع کنند.

پول  ضدپاندمی  تالش های  برای  دالر  میلیاردها 
زیادی است اما این مقیاس سرمایه گذاری الزم برای 
حل مشکل است. در حال حاضر مشاهده می کنیم 
کووید-19 چگونه می تواند زنجیره های عرضه و 
بازارهای سهام را مختل کند و به زندگی مردم هم 

اشاره نکند؛ این یک معامله خواهد بود.
سرانجام، دولت ها و صنعت باید به توافق برسند؛ طی 
یک بیماری همه گیر، واکسن ها و ضدویروس ها را 
نمی توان به سادگی به باالترین پیشنهاددهنده فروخت. 
آنها باید برای افرادی که در کانون شیوع بیماری و 
بیشترین نیاز قرار دارند، در دسترس و مقرون به صرفه 
باشند. توزیع واکسن نه تنها اقدام مناسبی است، بلکه 
راهکار مناسبی برای انتقال اتصال کوتاه و جلوگیری 
از همه گیری های آینده خواهد بود. اکنون دولت ها 
باید این کار را انجام دهند و هیچ زمانی برای هدر 

دادن وجود ندارد.

 ترجمه: 
احسان جوادی

میزان مرگ 
و میر ناشی 

از کرونا 
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آسیایی 
1957 )با نرخ 

مرگ ومیر 
0/6درصد( 
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شماره هفتصدوچهل وپنج   پانزده اسفند نودوهشت

به گزارش خبرگزاری فارس، »تدروس آدانوم« 
امروز  بهداشت،  جهانی  سازمان  کل  مدیر 
»کرونا«  ویروس  از  تازه ای  اطالعات  )سه شنبه( 
جدید )کووید-19( منتشر کرد که برخی از این 
این  برداشت های عمومی در مورد  با  اطالعات 

ویروس متفاوت است.

افت قابل توجه تعداد موارد تازه 
ابتال در چین

آدانوم که در نشست خبری روزانه در مورد آخرین 
تحوالت مربوط به کرونا صحبت می کرد، وضعیت 
شیوع کرونا را »به شکلی فزاینده پیچیده« توصیف 
کرد و گفت تاکنون مجموعا 90893 مورد ابتال به 
این ویروس در جهان گزارش شده که از این تعداد 

3110 نفر جان خود را از دست داده اند.
تازه  مورد   129 تنها  امروز  چین  وی،  گفته  به 
ابتال به این ویروس را گزارش کرده که این رقم 
پایین ترین میزان روزانه ابتال در چین از روز 20 
ژانویه )30 دی( تاکنون است. وی گفت در میان 
موارد تازه گزارش شده از ابتال به کرونا، 80 درصد 
مربوط به سه کشور کره جنوبی، ایتالیا و ایران است 
و 12 کشور هم برای اولین بار موردی از ابتال به 

این ویروس را گزارش کرده اند. 
مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در مورد هراس 
جهانی از این ویروس، گفت: »ما درک می  کنیم که 
افراد هراسان و نگران هستند. ترس پاسخ طبیعی 
انسان به هر تهدیدی است، خصوصا زمانی که 

تهدیدی باشد که به درستی آن را نمی شناسیم.«
وی افزود: »اما هرچه داریم داده های بیشتری کسب 
می کنیم، داریم ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن 

را بیشتر و بیشتر می شناسیم.«

احتمال انتقال بدون عالمت کرونا 
بسیار اندک است

و  نشانه ها  منظر  از  کرونا  هرچند  گفت  آدانوم 
روش های انتقال شباهت هایی دارد، اما در عین 
حال اختالفات مهمی هم میان این دو ویروس 
وجود دارد. به گفته وی، اولین تفاوت میان این 
دو این است که کرونا به آن سادگی که آنفلوانزا 

منتقل می شود، قابل انتقال نیست.
وی توضیح داد: »در ]موارد ابتال به[ آنفلوانزا، افرادی 

که مبتال شده اند اما هنوز بیمار نشده اند، عامل عمده 
انتقال هستند، اما این اتفاق در ارتباط با کووید-19 
نمی افتد. شواهدی که از چین یافت شده، نشان 
گزارش شده  موارد  درصد  یک  تنها  که  می دهد 
کووید-19 هیچ نشانه ای نداشته اند و در اغلب 
آن ها هم نشانه ها ظرف 2 روز ظاهر شده است.«

نرخ کشندگی کرونا در جهان 4/3 
درصد است

او با کم اثر دانستن استفاده از روش های مربوط 
به آنفلوانزا برای تشخیص موارد ابتال به کرونا، 
پروتکل های  از  خواست  جهان  کشورهای  از 
طراحی شده توسط سازمان بهداشت جهانی برای 
تشخیص ابتال استفاده کرده و داده های گردآوری شده 

را با این نهاد به اشتراک بگذارند.
بهداشت گفت دومین  مدیرکل سازمان جهانی 
تفاوت میان آنفلوانزا و کووید-19 این است که 
شدت بیماری ناشی از کرونا شدیدتر از بیماری 
برآمده از آنفلوانزا است، آن هم به این دلیل که 
بدن افراد با ویروس آنفلوانزا آشنا است و در برابر 
اما کووید-19 ویروس  آن مصونیت هایی دارد، 

تازه ای است و کسی در برابر آن مصون نیست.
وی افزود: »در سرتاسر جهان، حدود 3/4 درصد از 
موارد گزارش شده کووید-19 جان خود را از دست 
داده اند. این در حالی است که آنفلوانزای فصلی به 
مراتب کمتر از یک درصد از مبتالیان را می کشد.«

بیش از ۲۰ واکسن در مرحله 
آزمایشگاهی/کرونا مهارپذیر است

به گفته آدانوم، سومین اختالف این است که برای 
آنفلوانزا درمان ها و واکسن هایی وجود دارد، اما 
به دلیل تازگی کووید-19، هنوز واکسن یا درمان 
روشنی برای آن ایجاد نشده است. وی در عین 
حال گفت که در حال حاضر بیش از 20 واکسن 
برای کرونا در مرحله تست آزمایشگاهی قرار دارد.
مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، چهارمین تفاوت 
کرونا با آنفلوانزا را امکان مهار این ویروس عنوان کرد. 
وی گفت: »چهارم اینکه ما از مهار آنفلوانزای فصلی 
حتی حرف هم نمی زنیم، چون عمال غیرممکن 
است. اما در ارتباط با کووید-19، این کار امکان پذیر 
است. ما در موضوع آنفلوانزای فصلی به دنبال 

باید در  اما کشورها  یافتن رد ]ابتال[ نمی رویم، 
مورد کووید-19 این کار را انجام دهند، چون این 
کار از ]موارد تازه[ ابتال جلوگیری کرده و موجب 

حفظ جان افراد می شود.«
که  آنجا  از  اختالفات،  این  با وجود  وی گفت 
شباهت هایی میان این دو ویروس وجود دارد، 
دستکم تحقیقات برای یافتن واکسن و درمان کرونا 
از صفر آغاز نشده و می توان از تحقیقات انجام شده 

در مورد آنفلوانزا کمک گرفت.

اختالل در بازار ابزارهای محافظتی 
در پی تقاضای بیش از حد و احتکار

آدانوم در ادامه از اینکه افزایش تقاضا، سوء مصرف 
و احتکار روند تأمین ابزارها، ماسک و لباس های 
محافظ را مختل کرده، ابراز تأسف کرد و گفت: 
»کمبود این موارد پزشکان، پرستاران و دیگر نیروهای 
درمانی که در خط مقدم قرار دارند را به شکل 
خطرناکی با کسری تجهیزات برای ارائه خدمات به 
بیماران کووید-19 روبرو کرده است، چراکه میزان 
تأمین مواردی مانند دستکش، ماسک های پزشکی، 
دستگاه های تنفسی، عینک، محافظ صورت، لباس 

و پیشبند محدود است.«
وی با بیان اینکه بدون تأمین تجهیزات مورد نیاز 
نیروهای بهداشت و درمان نمی توان کووید-19 
را متوقف کرد، گفت در پی هراس از کرونا و 
افزایش تقاضا، قیمت ماسک های جراحی 5 تا 6 
برابر شده، قیمت ماسک های N-95 سه برابر شده 
و قیمت لباس ها هم تا دو برابر افزایش یافته است.
از  ادامه  در  بهداشت  جهانی  سازمان  کل  مدیر 
سودجویی، دستکاری در بازار و باال بردن قیمت ها 
گالیه کرد و گفت با وجود ارسال نزدیک به نیم 
میلیون مجموعه تجهیزات محافظتی به 27 کشور 
جهان، ذخایر این اقالم در حال ته کشیدن است.

به گفته وی، تنها به صورت ماهان 89 میلیون ماسک 
و 76 میلیون دستکش آزمایشگاهی برای مقابله با 
کووید-19 نیاز است. آدانوم در پایان با بیان اینکه 
میزان تولید این تجهیزات در جهان باید حدود 40 
درصد افزایش یابد، از دولت های جهان خواست 
تولیدکنندگان را به افزایش تولید تشویق کرده و 
موانع موجود برای صادرات و واردات این اقالم 

را از بین ببرند.

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت: 
بر خالف آنفلوانزا، احتمال انتشار بدون عالمت ویروس »کرونا« 
اندک است و همین  امر شیوع آن را محدود و قابل مهار کرده است


