
مقــدمه

پیام اصلی

  ردیاب های واکسن بخشی از نظام های مدیریت واکسن هستند و شامل مجموعه نشانگرهایی 
می باشند که براساس آن می توان اطالعاتی را در مورد وضعیت زنجیره تأمین واکسن و پوشش 

واکسیناسیون به دست آورد؛

  میزان استفاده کشورها از این منابع اطالعاتی و نشانگرهای مورد استفاده در آن، تحت تأثیر 
به روزرسانی نشانگرها و همچنین  برای  دو عامل اصلی زیرساخت های موجود در آن کشور 

مالحظات خاص اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن کشور است.

ردیاب واکسـن و یا پیگیری نشـانگرهای پیشـرفت واکسیناسـیون 
در واقع داشـبوردهای آنالیـن و یا گزارش هـای تصویری به صورت 
نقشـه، نمودار و شکل هسـتند و این موارد از نشـانگرهایی هستند 
کـه براسـاس آنهـا می تـوان اطالعاتـی را در مـورد نـوع و وضعیت 
تأمیـن و تولیـد1 هـر واکسـن و اثربخشـی آن، جمعیـت واکسـینه 
شـده در هـر یـک از دوزهـای واکسـن و مدیریـت توزیـع آن میان 
به عبارتـی  آورد.  به دسـت  مشـخص  زمـان  در  هـدف  گروه هـای 
می تـوان گفـت کـه ردیاب هـای واکسـن جـزء اصلـی نظام هـای 
مدیریـت واکسـن هسـتند کـه می تواننـد اطالعاتـی را از زنجیـره 
تأمیـن و درخواسـت واکسـن از خرید، تولید و سـفارش تـا توزیع 

1. Supply Management and Procurement

و   ... و  مراکـز(  مناطـق،  )اسـتان ها،  محیطی تـر  سـطوح  میـان 
مصـرف آن در سـطوح مختلـف در اختیـار قـرار دهنـد و در نتیجـه 
ایـن اقدامـات، شـواهدی در اختیـار سیاسـتگذاران قـرار گیـرد که 
در نهایـت منجـر بـه ارتقـاء کارایی و پاسـخگویی نظام سـالمت و 
پوشـش واکسیناسـیون گـردد. پـس از همه گیـری جهانـی بیماری 
کوویـد-19 که پایـان آن از طریق تزریق واکسـن امیـدواری زیادی 
ایجـاد کرده اسـت، اسـتفاده از ایـن نظام هـای اطالعاتـی اهمیت 
دو چنـدان یافتـه اسـت و می توانـد بـه مدیریـت تأمیـن، توزیع و 
مصرف واکسـن کمـک کند و در عین حـال منجر به ایجاد شـفافیت 

و امـکان پیش بینـی دسترسـی بـه واکسـن در جامعـه گردد.

اهمیت ردیاب های واکسن برای کووید-19 برای برنامه ریزان

  آگاهی از وضعیت اجرای پروتکل تزریق واکسن و امکان برنامه ریزی برای ایمنی جامعه )در مناطق مختلف جغرافیایی و در گروه های 
مختلف مشاغل(؛

  امکان ردیابی تأمین، تولید، درخواست، ذخیره، توزیع، اثربخشی واکسن در سطوح مختلف جامعه؛

  امکان برنامه ریزی برای اقتصاد کالن کشور، کسب و کارها و حرکت به سمت عادی شدن فعالیت ها؛ 

  ایجاد شواهدی برای برنامه ریزی و اختصاص منابع )مالی، فیزیکی، انسانی( در نظام سالمت؛

  ایجاد شواهد برای برنامه ریزی برای بحران های اپیدمیولوژیک و استفاده از تجارب این همه گیری؛

  کمک به پیاده سازی نظام مراقبت بیماری؛

  ایجاد بستر الزم برای انجام مطالعات؛

  فراهم آوردن شواهد برای پاسخ به مشکالت برنامه ریزی نشده در طی فرآیند واکسیناسیون.

مرور ردیاب های واکسن کووید-19 موجود

با توجه به اهمیت واکسن و پوشش آن برای بیماری کووید-19، تاکنون نظام های مدیریت واکسن و به تبع آن داشبوردهای 
آنالین ردیاب واکسن مختلفی در سایر کشورها بر حسب مخاطب )جامعه و یا سیاستگذاران( و همچنین اینفوگرافی ها توسط 
خبرگزاری ها در ایران طراحی شده است که به عنوان نشانگرهای در نظر گرفته شده در آنها حول دو محور اصلی وضعیت تأمین 
و تولید واکسن و پوشش آن بوده اند. نشانگرهای مورد استفاده در این گزارش ها برای هر واکسن در تاریخ مورد بررسی در 

جدول زیر درج گردیده اند:

بدیهی است که استفاده از ردیاب های واکسن می تواند اطالعات و شواهد ارزشمندی را در اختیار مدیران و سیاستگذاران قرار 
دهد و از سوی دیگر گام مؤثری در جهت شفافیت نظام سالمت و ارتقاء اعتماد جامعه به این نظام باشد. نکته آن است که 
میزان استفاده کشورها از این منابع اطالعاتی به دو عامل اصلی بستگی دارد: نخست، زیرساخت های موجود در آن کشور در 
خصوص میزان توانایی در به روزرسانی نشانگرها و دوم، مالحظات خاص اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن کشور. 

بنابراین نیاز است که نشانگرهای مورد استفاده در هر کشور، تواتر به روزرسانی و همچنین بخش های سازمانی مسئول تکمیل 
آن با توجه به اقتضائات هر کشور بومی گردند. در این راستا پیشنهاد می گردد که نشانگرهای زیر به عنوان داشبورد ردیاب 
واکسن ایران در نظر گرفته شود و در کمیته ای مرجع؛ متشکل از نمایندگان سازمان غذا و دارو، معاونت های بهداشت، درمان، 
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و سایر ذینفعان در تولید و عرضه واکسن به فراخور نیاز در مورد آن تصمیم گیری شده و 

هر بخش از آن توسط عضو مربوطه به روزرسانی گردند.

https://nih.tums.ac.ir/

  بـا توجـه به اهمیت موضـوع، راه اندازی داشـبوردهای ردیاب واکسـن کووید-19 در ایران توسـط نهادهای مرجع ضـروری به نظر نتیجه گیری

می رسـد. بـا در نظـر گرفتـن زیرسـاخت ها و شـرایط کشـور پیشـنهاد می گـردد که این داشـبورد با نشـانگرهای پیشـنهاد شـده 

فـوق در هـر دو محـور تأمین و پوشـش واکسـن کوویـد-19 برای ایـران طراحی شـده و در کمیتـه ای مرجع متشـکل از نمایندگان 

سـازمان غـذا و دارو، معاونت هـای بهداشـت، درمـان، تحقیقـات و فناوری وزارت بهداشـت و سـایر ذینفعان در تأمیـن، تولید و 

عرضـه واکسـن در مـورد تکمیـل آن تصمیم گیری شـده و به روزرسـانی گردد.

1. https://www.covid-19vaccinetracker.org/

2. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#datatracker-home

3. https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/index.html

4. https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/01/28/960901166/how-is-the-covid-19-vaccination-campaign-going-in-your-state

5. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

6. https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html

7. https://www.pharmaceutical-technology.com/covid-19-vaccination-tracker/

8. https://mn.gov/covid19/vaccine/data/index.jsp

9. https://etemadonline.com/content/469220/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7
%D9%81%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%-
D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-
%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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ماهیانه
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گزاره برگ پاسخ رسیع به سواالت 

کــووید-19
شماره:

15 فروردین 1۴۰۰تاریخ انتشار:
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سالمت  تحقیقات  ملی  موسسه  توسط  که  است  موجود  مطالعات  رسیع  مرور  رو،  پیش  برگ  گزاره 
جمهوری اسالمی ایران تهیه شده است و دستورالعمل تخصصی نیست، لذا در استفاده از مطالب این 

گزاره برگ این موضوع مدنظر قرار گیرد.

ردیاب واکسن )Vaccine Tracker( و پیگیری نشانگرهای 

پیرشفت واکسیناسیون چیست و چه ویژگی هایی دارد؛ 

آیا امکان استفاده از آن برای ایران وجود دارد؟

به سفارش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


