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Covid 19 disease affects many health activities, including 

immunization. Ignoring the immunization of children and the decline in 

immunization coverage at a time when the country's health care 

network system is struggling with Covid 19 may simultaneously infect 

the country with vaccine-preventable diseases and increase the risk of 

other communicable diseases spreading nationwide. It is feared that the 

negligence of families on child immunization will not only ruin the 

country's past achievements in this field, but in addition to the corona 

epidemic, we will also see the spread of other contagious diseases such 

as polio and measles. Fortunately, immunization services are still in 

place in these conditions of Covid 19 disease, and services are provided 

to the dear people of the country in accordance with health protocols. 

Therefore, we hope to see the maintenance and promotion of 

immunization coverage in the country. 
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. ارد استمو نیاز ا زین یمنسازیاثرگذار بوده که ا یبهداشت یهاتیاز فعال یاریبر بس 19 دیکوو یماریب

 اشت وشبکه بهد ستمیکه س یطیدر شرا یزمنسایکودکان و افت پوشش ا یمنسازیبه ا یتوجهیب

 یهایماریب ریزمان درگهستند، ممکن است کشور را هم19 دیمقابله با کوو ریدرمان کشور درگ

د. شته باشنبال دادرا به  ریواگ یهایماریب ریسا یسراسر وعیبا واکسن نموده و خطر ش یریشگیپقابل

گذشته  یهاتنها دستاوردهنکودکان  یمنسازیباره اها درخانواده یانگارکه با سهل رودیآن م میب

 ریواگ یهایماریب یریگکرونا، شاهد همه یریگشود، بلکه در کنار همه عیضا نهیزم نیکشور در ا

 یریراگف طیشرا نیدر ا یمنسازی. خوشبختانه خدمات امیباش زیهمچون فلج اطفال و سرخک ن یگرید

 یروتکلهاپ تیکشور با رعا زیارائه خدمت به مردم عز همچنان برقرار بوده و19 دیکوو یماریب

 .میور باشر کشد یساز منیشاهد حفظ و ارتقاء پوشش ا میدواریام نیشود. بنابرا یانجام م یبهداشت

 ن مقالهاينحوه ارجاع به 
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2021;12(1):1-5  

 معصومه معتمدینویسنده مسئول: *

 ، مشهد، ایرانعلوم پزشکی مشهددانشگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 motamedim1@mums.ac.irایمیل:

 09153598278 نمابر:

 

https://orcid.org/0000-0001-6581-4716
https://orcid.org/0000-0001-6581-4716


 COVID-19بحران  طیکودکان در شرا یساز منیا     3
  

 
 

                                                                                                                                                                    
 http://hmed.mums.ac.ir                                                            1400بهار  1، شماره 12دوره  ،یعلوم پزشک آموزشافق توسعه  ةمجل 

 

 سردبير محترم

COVID-19 دیجد هیواز س یناش یعفون یماریب 

 2019( که در دسامبر SARS-CoV-2کرونا است ) روسیو

ا ه روسیرش شد. کرونا وبار گزا نیاول یبرا نیدر ووهان چ

ند انم ییها یماریها هستند که باعث ب روسیاز و یخانواده ا

  SARSانه،یخاورم ی)سندرم تنفس  MERS ،یسرماخوردگ

 وسریشوند. و ی( و موارد مشابه مدیشد حاد ی)سندرم تنفس

 یارمیب نیکنند. ا یم جادیا یکرونا معموالً عالئم تنفس یها

ن دهان به انسا ای ینیوچک بقطرات ک قیتواند از طر یم

 بازدم فرد مبتال به  ایمنتقل شود که در صورت سرفه 

COVID-19  ه به طور با قطر گریو در تماس انسان د

وتکل (. پر1)ابدیتواند گسترش  یم ایق اشیاز طر ای میمستق

ت های ارائه شده جهت کاهش انتشار بیماری شامل محدودی

از  ادهدر جامعه با استف سفر، قرنطینه و حذف انتقال خاموش

 ( وکاهش تماس بین فردی )افزایش رفتارهای موثر بهداشتی

 (.2رعایت فاصله اجتماعی بوده است )

 ونیناسیبهداشت پوشش واکس یسازمان جهان   

شده  هیتوص ینسبت کودکان جهان که واکسن ها ،یجهان

کنند، را در چند سال گذشته ثابت اعالم  یم افتیرا در

 پیت یآنفلوآنزا لوسیهموف یساز منیپوشش ا کرده است.

درصد،  85درصد، سرخک  85ب  تیدرصد، هپات 72ب 

 ،یفتریدرصد و ثالث)د 71درصد، سرخجه  86فلج اطفال 

(. 3درصدبرآورد شده است) 85سرفه(  اهیکزاز و س

 یریهمه گ طیکودکان در شرا یساز منیبه ا یتوجهیب

COVID-19ریواگ یهایارمیب ریسا یسراسر وعی، خطر ش 

 یکه با سهل انگار رودیآن م میرا به دنبال خواهد داشت. ب

 یدستاوردها هاکودکان نه تن  یساز منیخانواده ها درباره ا

شود، بلکه در کنار همه  عیضا نهیزم نیگذشته کشور در ا

 یگرید ریواگ یهایماریب یریکرونا، شاهد همه گ یریگ

 منی(. برنامه ا4) میباش زیهمچون فلج اطفال و سرخک ن

بهداشت  نهیدر زم یموفق مل اتیکشور از تجرب یساز

 زا یریبا بهره گ رانیا یاسالم یاست. جمهور یهمگان

و  یبهداشت هیاول یساختار قدرتمند شبکه مراقبت ها

قابل  یها یماریمراقبت از ب یکارکنان آن، نظام علم

سرد مناسب، توانسته است  رهیبا واکسن و زنج یریشگیپ

درصد گروه  99جامعه داده و حدود  ازیبه ن یا ستهیپاسخ شا

 (. 5قرار دهد) یهمگان ونیناسیهدف را تحت پوشش واکس

 منیانجام شده، پوشش ا یها یطبق بررس      

 یدرصد گزارش م 98.6در سطح کشور حدود   یساز

کمتر و در  رانیا میاتباع مق  یساز منیشود، اما پوشش ا

 نیاز ا یآن است که تعداد انگریه بدرصد است ک 91حدود 

زدن واکسن  یبرا هاینا آگاه یبرخ لیبه دل دیکودکان شا

 هیکودکان کشور عل هیحال حاضر کل ر. دکنندیمراجعه نم

سرفه، کزاز، فلج اطفال، سرخک،  اهیس ،یفترید هاییماریب

 یآنفلوانزا لوسیو هموف B تیسل، هپات ون،یسرخجه، اور

سرخک و سرخجه  هاییماریشوند. ب یم نهیواکس  Bپیت

 20در مرحله حذف قرار دارند؛  یکزاز نوزاد ،یمادرزاد

 های یماریاست و ب ویاز پول یسال است که کشور عار

 نیحامل زانمی. اندکنترل شده ونیسرفه و اور اهیس ،یفترید

، به کمتر 1370درصد جامعه در سال  3از  B تیمزمن هپات

سال  نیاست. همچن افتهیکاهش  ریاخ یاز نصف در سال ها

بهداشت  یسازمان جهان هیدییتا افتیگذشته موفق به در

(. 4)میکشور شد یبوم سرخک یهاروسیبر حذف و یمبن

 نیسن هیدر کل هایماریب هیحفاظت مردم بر عل یها براواکسن

نفر شده و به  هاونیلیسبب نجات جان م یساز منیاست. ا

مداخالت  نیاثربخش تر نهیو هز نیاز موفق تر یکیعنوان 

مداخله  نیموثرتر یساز منیاشناخته شده است. یبهداشت

سالمت کودکان است؛   یارتقا یشناخته شده برا یبهداشت

 منیا ،یالدیم 2017 یال 2000 یهاسال یکه در ط یبه شکل



 4      معصومه معتمدی      
  

 

 http://hmed.mums.ac.ir                                                                     1400 بهار ،1، شماره 12دوره  ،یعلوم پزشک آموزشافق توسعه  ةمجل                                                                                                                                                                                            

 

کودک در  ونیلیم 21سرخک توانسته از مرگ   یساز

از  یاریر بسب COVID-19 یماریکند. ب یریجهان جلوگ

موارد  نیاز ا زین  یساز منیاثر گذار بود که ا هاتیفعال

همچنان  یمن سازیاست. خوشبختانه در کشور  خدمات ا

شود. افت پوشش  یباشد و ارائه خدمت انجام م یبرقرار م

که  یطیدر شرا شودیدر سطح کشور سبب م  یساز منیا

نا است، مقابله با کرو ریشبکه بهداشت و درمان کشور  درگ

 زیبا واکسن ن یریشگیقابل پ یهایماریب ریهمزمان درگ

و مراکز  المتس یهاگاهیتوجه کرد که در پا دیشود، پس با

اجرا  رانهیشگیپ یهاتمام دستورالعمل یدرمان یبهداشت

را داشته باشند که با  ینگران نیا دیها نباو خانواده شودیم

خطر  ،یضرور یهاواکسن افتیدر یمراجعه به مراکز برا

 (. 4. )شوندیرا متحمل م روسیبه و یابتال

ن توا یم یبهداشت یپروتکل ها تیبا رعا نیبنابرا

وس در این وضعیت بحرانی به منظور کاهش انتشار این ویر

شده تا  ینوبت ده  یساز منیشدیدا مسری، جهت انجام ا

و  گاههایبهداشت، پا یدر خانه ها تیشاهد ازدحام جمع

 یتوان برا یم نی. همچنمینباش یدرمان یشتمراکز بهدا

باال و  وعیپوشش واکسن ها در زمان ش تاز اف یریجلوگ

قرمز در شهرها، در هر مرکز خدمات جامع  تیوضع

هت ج من،یا گاهیسالمت را به عنوان پا گاهیپا کیسالمت، 

 یکرد تا تمام یکودکان معرف یساز منیارائه خدمات ا

مرکز، بدون مواجهه با تحت پوشش آن  تیکودکان جمع

خدمت داشته  افتیدر COVID-19به  انیمبتال ایافراد  ریسا

، انمانند گ یحفاظت فرد لیاستفاده از وسا نیباشند. همچن

مناسب اتاق  هیمحافظ و تهو نکیو ع لدیدستکش، ش

 توان همزمان با یاست که م یاز جمله موارد یمنسازیا

 وششظ و ارتقاء پکرونا مد نظر قرار داد  و جهت حف وعیش

 .دیکرونا کوش یریفراگ طیدر شرا یساز منیا

  نتيجه گيري:

به ما  COVID-19 یریگتوان گفت که همه یم تینها در

 نیها چقدر ارزشمند هستند. همچنکرد که واکسن یادآوری

د وجو یماریب کی یبرا یبه ما نشان داد که هرگاه واکسن

 هنیا آن واکسخودمان را ب نیکودکان و همچن دیدارد، با

به سرعت  توانندیم هایماری. بدون محافظت واکسن، بمیکن

 .به بار آورند یمیوخ یامدهایشده و پ شپخ

  :قدیر و تشكرت

 حمایتهای مرکز آموزش بهورزی امام رضا)ع( و مرکزاز 

بابت همکاری در این مقاله بهداشت شماره یک مشهد 

 تقدیر و تشکر می شود

 :تضاد منافع 

 .مقاله حاضر تضاد منافع وجود ندارد انبین نویسندگ
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