
DOI: 10.22122/jims.v39i624.14011 Published by Vesnu Publications  

 

 ایران بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، ی پژوهشکده پرستاری، های مراقبت تحقیقات مرکز -1

 ایران بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، ی پژوهشکده پرستاری، های مراقبت تحقیقات مرکز کودکان، پرستاری مربی -2

 ایران بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، ی پژوهشکده پرستاری، های مراقبت تحقیقات مرکز سالمت، ارتقای و بهداشت آموزش یادکتر -3

 ایران بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، ی پژوهشکده پرستاری، های مراقبت تحقیقات مرکز سالمت، ارتقای و بهداشت آموزش استادیار -4

 ایران بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، ی پژوهشکده پرستاری، هایمراقبت تحقیقات مرکزسالمت، ارتقای و بهداشت آموزش استادیارمحمدخواه؛  فاطمه :یمسؤولنویسنده
Email: mohamadkhahfatemeh@yahoo.com  

 

 
http://jims.mui.ac.ir  

 1400 چهارم تیر ی/ هفته624ی شماره/  39 سال –اصفهان  یمجله دانشکده پزشک

 

341 

  0611چهارم تیر  ی /هفته426 ی /شمارهو نهم  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 82/0/1011تاریخ چاپ:  7/3/1011تاریخ پذیرش:  5/1/1011تاریخ دریافت: 

  
 سردبیر به نامه: ایرانی ی جامعه در ۹۱-کووید واکسن پذیرش افزایش راهکارهای

 
 4محمدخواه فاطمه ،3چابکسوار فخرالدین ،2نوابی نسرین ،1فتوکیان زهرا

 
 



 

 ی پزشکی اصفهان سردبیر محترم مجله دانشکده

 Severe.روسیه و توسه   که   است عفونت کی ،91-دیکوو یماریب

acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-

COV-2 )م،یعال نیا یپ در مرگ و یتنفس مشکالت. شود یم جادیا 

. (9) اسههت محتمهه  91-دیههکوو روسیههو بهه  شههد  آلههود  انسهها  در

 تنهوع  اطالعات، تنوع شام  91-دیکوو با مبارز  ب  مربوط یها چالش

 ،(اطالعهات  ثبات) یداریپا در تنوع ها، رسان  تنوع اطالعات، مخاطبا 

 تعله   و یهمهاهن   عدم و مردم سالمت اطالعات سواد زا یم در تنوع

 .(2) باشند یم یرسان اطالع در نیمسؤول

 ا،یه دن ک  در یبهداشت گذارا  استیس و دهندگا   یهدف ارا ز ،امرو

. اسهت  یمهار یب یامهدها یپ شهتر یب چه   ههر  شهدت  کاهش ای یریگ شیپ

 دسهت  هدف نیا ب  کرونا واکسن ساخت با تا کنند یم تالش دانشمندا 

از  یاریپههر خ ههر در بسهه یههها گههرو  یبههرا کرونهها و یناسههیواکس. ابنههدی

 ،91-دیه امها همننها  کوو   ،(3) اسهت  شهد   شهروع  شرفت یپ یکشورها

 واکسهن  افهت یاز مهردم از در  یتعهداد  و (4) ردیه گ یمه  یاریبس ا یقربان

 ادیه ز احتمها   ب  واکسن قیتزر ک  یحال در ورزند؛ یم امتناع، 91-دیکوو

به    ازیه ن رو، نیه ا از. دیه نما مهن یا یمهار یب نیافراد را در برابر ا تواند یم

واکسهن   رشیپهذ  به   جامعه   آحهاد  بیه جهت ترغ ییو راهکارها ریتداب

 شیافهزا  یراهکارها»ک   گردد یم م رح ؤا س نیا حا ،. باشد یم دیکوو

 مشهاغ   مدارس، در ژ یو ب  و جامع  نیب در 91-دیکوو واکسن رشیپذ

 شیافهزا  یاز راهکارهها  یبه  تعهداد   ،. در ادامه  «کدامند؟ ها مارستا یب و

 :میپرداز یم مردم نیب در 91-دیکوو واکسن رشیپذ

 ی کننهد   دیه کارخانجهات تول  یبرا واکسن دیتول مشوق جادیا -9

به    ی، بسهت  91-دیه کوو واکسهن  ریذخها  شیافزا :91-دیکوو واکسن

. اسهت  نامشخص ،یجار سا  در واکسن یتقاضا. دارد شتریب یتقاضا

 کهم  یتقاضها   یه دل به   کننهدگا   دیه تولممکهن اسهت     ،یدل نیمه ب 

 تعههدات راب  ،  نی. در ارندیگ قرار یاقتصاد خ ر معرض در واکسن،

 بازرگانهها ، و تجهار  یبهرا  گرنهت  بیتصهو  ،(5) دولهت  دیه خر شیپه 

 سهاخت  یهها  شرکت یمال نیتأم یبرا یا ان یرا متیق با ارز اختصاص

 بها  یبهداشهت  مراکهز  قهرارداد  جهاد یا و تقاضها  زا یه م بهرآورد  واکسهن، 

 جههت  بهتهر  یهمکهار  و هها  شرکت یدل رم باعث تواند یم ها، شرکت

 بیه ترغ ن،یبنهابرا . سهازد  فهراهم  را جامعه   ازیه ن مهورد  واکسن نیتأم

 خواهد واکسن دیتول در تقاضا شیافزا باعث مردم، در واکسن افتیدر

 دیه تول یهها  شهرکت  به   گرنت صیتخص و دیخر شیپ با دولت و شد

 نا یاطم و پشتوان  با ها شرکت نیا ک  گردد یم موجب واکسن ی کنند 

 حسهب  بر ن یزم نیا در یگذار  یسرما و واکسن دیتول جهت در خاطر

 .ندینما اقدام مردم یتقاضا

 دیه ( تولIncreasing demand) یتصهاعد  یتقاضها  جادیا -2

 بها  شهواهد،  بهر  یمبتنه  یجمعه  ارتبهاط  نیکمپ کی دیبا دولت واکسن:

 یهها  امیه پ نیکنهار تهدو   در یشخص تعهدات و یعموم سود بر تمرکز

 یهها  امیه پ. کنهد  نیتهأم ههدف مختله     یهها  گهرو   متناسب یبهداشت

 کارکنها   از محافظهت  در جامعه   تیمسهؤول بهر   اسهت  الزم ،یبهداشت

 از محافظهت  ،یبهداشت یها ستمیس تیظرف حفظ ،یبهداشت یها مراقبت

 و یناسیواکس یایمزا و غل  یباورها برد  نیب از ر،یپذ بیآس تیجمع

 .(5-7) ندینما دیتأک

 الزم (:Ensuring safe access) واکسن ب  منیا یدسترس -3

 واکسهن،  قیه تزر و افتیدر مراکز در عفونت قیدق کنتر  با افراد است

واکسهن   قیه تزر یبرا التی. فراهم کرد  تسه(5) کنند تیامن احساس

 هها،  دانش ا  ادارات، یسو از آموزا  دانش و ا یکارکنا ، دانشجو یبرا

 .شود یم شنهادیپ ...مدارس و

 نامه به سردبیر
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 به  و ورود  نهام  ثبت یبرا واکسن افتیدر شرط شیپ بیتصو -4
 یهها  کارت توا  یم د،یکوو واکسن افتیدر شیافزا یبرا :یدولت مراکز

 و نام ثبت شرط شیپو  داد  یاراجامع   افراد ب را  دیکوو و یناسیواکس

 91-دیه واکسن کوو افتیکارت معتبر در ی  یارا ،یدولت مراکز ب  ورود

 خواههد  یمه  یاگر شخصه  مثا ، طور ب  ک  است نیا منظور. (5)باشد 

 افهت یدر کهارت  اسهت  یضهرور  کنهد،  نام ثبت مدرس  ب  ورود یبرا

 .دهد  یرا ارا 91-دیکوو واکسن

 (:Educational facilities) یآموزشهه التیتسههه نیتههأم -5
بها   مهن یا ییبازگشها  جههت  یهها  برنامه   دنبها   ب  دیبا یآموزش مراکز

و  شیآزمها  سهن،،  تهب  کهاربرد  و ماسهک  پوشهش  الهزام  رینظ یاقدامات

 یبرگههزار بهها تههوا  یمهه ن،یهمننهه(. 5) باشههند 91-دیههواکسههن کوو

 به   ما،یسه  و صهدا  و یمجهاز  یها شبک  قیطر از یآموزش یها کالس

 .نمود کمک شد  ن یواکس افراد آمار شیافزا

 مؤسسهات  :استخدام یبرا واکسن افتیدر شرط شیپ بیتصو -6

 91-دیه کوو و یناسیواکس توانند یم ،یخصوص و یدولت یها سازما و 

 (.5استخدام قرار دهند ) یبرا یشرط شیرا ب  عنوا  پ

 به   مجهز یبهداشت مراکز شود یم  یتوص: یبهداشت التیتسه -7

به    91-دیه کوو واکسهن  ی  کننهد   یه ارا ،یانسان ریغ و یانسان منابع

 بها  تهوا   یمه  راسهتا،  نیه ا در(. 5تحت پوشش خود باشد ) تیجمع

 قیه طر از واکسن قیتزر ب  اقدام مناسب، یمال و یانسان منابع نیتأم

 آنا  اطالعات ثبت و افراد مناز  درب در یبهداشت نیمأمور حضور

 .نمود سامان  در

 ی گسترد  وعیدر زما  ش یماریب یامدهایپ شدت کاهش یبرا

 روسیه و برابهر  در و یناسه یواکس یبهرا  مهردم  بیترغ ،91-دیکوو

 نیه ا به   یابیدست جهتاست.  یواجب و ضرور یامر 91-دیکوو

 یواکسن برا دیمشوق تول جادیچو  ا ییراهکارها ب  توا  یم امر،

 یتصهاعد  یتقاضا شیافزا، 91-دیکوو ی کنند  دیکارخانجات تول

 شهرط  شیپه  بیتصهو  ،ب  واکسهن  منیا یدسترس ،واکسن افتیدر

 بیتصهو  ،یدولته  مراکهز  ب ثبت نام و ورود  یواکسن برا افتیدر

 نیتهأم  ،یانسهان  یروهاین استخدام یبرا واکسن افتیدر شرط شیپ

 نیه انمهود تها بها اسهتفاد  از      اشار  یبهداشتو  یآموزش التیتسه

 شیافهزا را در جامعه    91-دیواکسن کوو رشیبتوا  پذ راهکارها

 یهها  گهام  ،یمهار یب یامدهایپ کاهش ای یریگ شیپو در جهت  داد

 .برداشت یمؤثر و دیمف
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Abstract 

COVID-19 is an infection caused by the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV-2) 

virus. Today, the goal of health providers and policymakers around the world is to prevent and control the 

severity of disease outcomes by making and using vaccines. The present study is a letter to the editor based on 

the authors' experiences and other studies around the world. It is possible to increase the acceptance of the 

COVID-19 vaccine in the community with solutions such as sensitization through education and information 

about vaccines, encouraging the production of COVID-19 vaccines for factories producing, creating exponential 

demand for vaccines, secure access to vaccines, approving preconditions for receiving vaccines to register and 

enter Government centers and the employment of manpower, and the provision of educational and health 

facilities. Vaccine acceptance strategies can increase the acceptance of COVID-19 vaccine in the community, 

and take useful and effective steps to prevent or reduce the consequences of the disease. 
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