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از گوشه و کنار

سخنگوی دولت :ضرورتی ندارد همه مردم واکسن بزنند

نسخهراهورتهرانبرای
ساماندهیموتورسیکلتسواران

افراد پرریسک در اولویت تزریق واکسن آنفلوآنزا

ریحانه جوالیی

از بهمنماه گذشته که شیوع کرونا
در ایران قطعی و اطالعرسانی شد یکی
از ترسهای پزشــکان و کادر درمانی
طوالنی شــدن این بیماری و همراهی
آن با ویــروس آنفلوآنزا بــود .حاال این
همزمانینزدیکاست.
هرســاله با آغاز فصل سرد ویروس
آنفلوآنزا در جهان شــایع میشــود و
جان افراد زیادی را میگیرد .آنفلوآنزا
و ســرماخوردگی ازنظر بــروز عالئم
شباهتهای زیادی به یکدیگر دارند به
همیندلیلبسیاریازمردمآنراجدی
نمیگیرندودرمواردحادمنجربهمرگ
بیمارمیشود.
کمیبیشترازآنفلوآنزابدانیم
این روزها از آنفلوآنزا زیاد میشنویم
بااینحــال هنوز خیلی از مــردم آن را
همردیف ســرماخوردگی میدانند.
در ابتدا بهتر است کمی با این ویروس
آشناشویم.
از ســال  ۱۹۱۸کــه همهگیــری
آنفلوآنزایاسپانیاییحدود ۵۰میلیون
نفررادرسراسردنیامبتالوتعدادزیادی
از آنها را کشت ،آنفلوآنزا بهعنوان یک
بیماریوایرالبااحتمالهمهگیریباال
ومرگومیرقابلتوجه،نظردانشمندان
وکارشناسانبهداشتعمومیرابهخود
معطوف کرد و از سال ۱۹۹۷با شناخت
توالی ژنتیکی ویــروس آنفلوآنزا ،ایده
ساخت واکســن آنفلوآنزا وارد دنیای
پزشکیشد.
خیلــی از افراد وقتیکه عطســه،
آبریزش ،گلودرد یا گرفتگی بینی پیدا
میکنند ،نمیدانند که سرماخوردهاند
و یا به آنفلوآنزا مبتال شــدهاند .عالئم
آنفلوآنزاسریعوناگهانیایجادمیشودو

خبر

عالئمآنشدیدترازعالئمسرماخوردگی
معمولیاست.اگردیشبحالتانخوب
بوده و امــروز صبح که از خــواب بیدار
شدهاید ،احســاس میکنید زیر یک
کامیون لهشدهاید ،شما بهاحتمالزیاد
آنفلوآنزا گرفتهاید .آنفلوآنزا با گلودرد یا
تبناگهانیوبدندردنسبتاًشدیدشروع
میشود و عالئم بهتدریج تخفیف پیدا
میکندتانهایتاًظرف ۲تا ۵روزبهبودی
حاصلمیشود،بنابراینسرماخوردگی
باآبریزشوگرفتگیبینیشروعمیشود
وبهتدریجعالئمتشدیدمیشود.
آنفلوآنزا میتواند باعث بروز عوارض
جدی مثل ذاتالریه و حتی مرگ شود
بنابراین بهتر اســت ظرف  ۴۸ساعت
پس از بروز درمان شود.گاهی در افراد
پر ریســک (مانند مبتالیان به دیابت،
بیماریهای قلبــی عروقی ،مبتالیان
سرطان،بیمارانپیوندی،افرادمبتالبه
بیماریهای اتوایمیون یــا افرادی که
داروهایتضعیفکنندهسیستمایمنی
دریافتمیکنید)داروهایضدویروس
توسط پزشــک تجویز میشود تا دوره
بیماریراکوتاهکند.ازآنجاییکهویروس
آنفلوآنزا مدام در حال تغییر اســت لذا
واکســن آنفلوآنزا بهصورت سالیانه و
مطابقباتغییراتاحتمالیژنومویروس
فرموله و به بازار عرضه میشــود و سال
ساخت واکسن پس از نام واکسن ذکر
میشود .پزشــکان میگویند تزریق
واکسنآنفلوآنزابین ۶تا ۱۲ماهشخص
راایمنمیکنداماپیشازاینکهواکسن
آنفلوآنزاتزریقشودبهتراستباپزشک
مشــورت و در صــورت صالحدید او
شخصواکسنبزند.
تأثیر 40درصدیواکسنآنفلوآنزا
برویروس
مدتی اســت که وزارت بهداشت،
درمــان و آموزش پزشــکی از واردات
بیشازانــدازه واکســن آنفلوآنزا خبر

میدهد .بر اساس این خبر گفتهشده
اســت که امســال با شــیوع بیماری
کووید 19-پنج برابر سالهای گذشته
واکســن آنفلوآنزا وارد کشور میشود.
بااینحال روز گذشته معاون بهداشت
وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی
گفت :واکسن آنفلوانزا حدود ۴۰درصد
برای پیشــگیری از ابتال به این ویروس
اثربخشاستوافرادیکهاینواکسنرا
میزنند بهطور۱۰۰درصد در برابر ابتال
بهویروسآنفلوانزاایمننمیشوند.
به گفته علیرضا رئیســی ،امسال
میزان شیوعآنفلوانزادرکشورهابهطور
چشمگیریکاهشیافتهاستوتقریباًبه
یکدهمرسیدهکهاینموضوعبهدلیل
رعایتپروتکلهایبهداشتی،استفاده
ازماسک،فاصلهگذاریاجتماعیوعدم
تجمعاست.
او همچنین به این نکته اشارهکرده
اســت که با توجه به اینکه بیش از ۷۴
درصد مردم در کشور از ماسک استفاده
میکنند،انتظارماایناستکهدرپاییز،
میزان شیوع ویروس آنفلوانزا در کشور
بسیارکمترازسالقبلباشد.زیراهمین
کارهایی که برای پیشــگیری از ابتال
به ویروس کرونا انجام میشــود ،برای
آنفلوانزاهمانجاممیشود.
از زمانی که وزارت بهداشت آمادگی
جهت تزریق واکســن را اعــام کرد
بسیاری برای ایمن شدن و زدن واکسن
اقدام کردند .در این شــرایط که ترس
از کرونا هم مزید بر علت شــده واکسن
آنفلوآنزا با اقبال بیشتری مواجه شده
است.بههمیندلیلهممعاونبهداشت
وزیر بهداشــت اولویت تزریق واکسن
را به افراد در معرض خطر داد .او اظهار
کرد:همهمادرانباردار،افرادیکهدچار
بیماریسرطانیانقصسیستمایمنی
بدنیابیماریهایتنفسیهستندحتماً
باید این واکسن را تزریق کنند .افرادی

ازآنجاکه ویروس آنفلوآنزا
مدام در حال تغییر است
واکسن آنفلوآنزا بهصورت
سالیانهومطابقباتغییرات
احتمالی ژنوم ویروس
فرموله و به بازار عرضه و
سال ساخت واکسن پس از
نام واکسن ذکر میشود
کهدیالیزیهستندوافرادباالی ۶۵سال
وبهویژهسالمندانیکهبیماریزمینهای
مثل فشارخون یا دیابت کنترل نشده
دارندهمبایداینواکسنراتزریقکنند.
رئیسیادامهداد:تصمیمگیریشده
برای افرادی که تحت پوشــش مراکز
بهداشتیودرمانیهستند،اینواکسن
تزریقشود.
بهگفتهاوتزریقواکسنآنفلوانزابرای
سایرافرادیاکسانیکههیچنوعبیماری
ندارند ،بههیچوجه توصیه نمیشــود
و همین رعایت کــردن پروتکلهای
بهداشــتی و رعایت فاصلهگــذاری و
استفادهازماسکمؤثراست.
همچنینتعدادقابلتوجهیواکسن
آنفلوانزا وارد داروخانههای سطح شهر
میشودکهافراددارایبیماریزمینهای
میتوانندباثبتکدملی،اینواکسنرااز
داروخانههادریافتکنند.
تمهیداتدولتبرایتهیهواکسن
آنفلوآنزااززبانسخنگو
البته روز گذشــته علــی ربیعی،
ســخنگوی دولت هم از واکسن کرونا
ســخن به میان آورد .او بــا بیان اینکه
ضرورتی نــدارد همه مردم واکســن
آنفلوآنزا بزنند ،گفت که در جلسه اخیر
ســتاد ملی مقابله کرونا برنامه خرید و
توزیع عادالنه واکســنهای موردنیاز
جامعــه و بودجه و توزیــع عادالنه آن

موردبحــث قــرار گرفت؛ ســازمان
برنامهوبودجه مکلف به تأمین بودجه
شــد و وزارت بهداشــت و درمان نیز
برنامهریزی توزیع عادالنه واکســن را
پیگیریمیکند.
طبق صحبتهای ربیعی در ســال
گذشته حدود یکمیلیون و  ۸۰۰هزار
واحد(دوز)واکسنآنفلوآنزامصرفشده
بود،امابرایامسالبرایتأمین ۹میلیون
دوز اقدام و پیشبینیشــده و با تأمین
منابعمالیموردنیازباتوجهبهاحتماالت
درخواستهای بیشتر ۱۶،میلیون دوز
پیشبینیشدهاست.
باورهایغلط،امارایجدرمورد
واکسنآنفلوآنزا
در مورد آنفلوآنــزا باورهای غلطی
وجود دارد که بســیار هــم بین مردم
رایج اســت؛ ازجمله اینکه این بیماری
خطرناک نیســت و تنها یک عفونت
ویروسی خفیف است یا بسیاری از افراد
براینباورندچونتاکنوندچارآنفلوآنزا
نشدهانددرباقیعمرنیزدچارنمیشوند
و نسبت به این بیماری مصوناند .این
باورهادرحالیبینمردمجاافتادهاست
که پزشکان بارها بر این موضوع تأکید
کردهاند که آنفلوآنــزا خطرناکترین
بیماریدنیانیستاماجزوبیماریهایی
است که سالیانه جان افراد زیادی را در
معرض خطر قرار میدهد و حدود250
الی  500هزار نفر ســاالنه به علت این
بیماریجانخودراازدستمیدهند.
آنفلوآنــزای  H1N1برای جوانان
خطرناک اســت و نوع فصلی آن برای
آنان که سیستم ایمنی ضعیف دارند و
افراد مسن و کودکان خطرناک است.
همچنین آنفلوآنزا بیماری اســت که
توسط سویههای مختلفی که هرساله
تغییر میکنند ایجاد میشود به همین
دلیل است که هرســال نیاز به تزریق
واکسن جدید دارد .بنابراین نمیتوان
گفت که شــما اگر از قبل نسبت به آن
مصونیتگذشتهداشتهایددربرابرانواع
جدیدآننیزدرامانهستید.
از ســوی دیگر برخی بهاشتباه فکر
میکنندکهاگرواکسنآنفلوآنزارابزنند
به بیماری آنفلوآنزا دچار میشوند .به
همین دلیل این واکسن را که بهترین
محافظتکنندهدربرابرویروسآنفلوآنزا
است را به دلیل ترس و وحشت از مبتال
شــدن به این بیمــاری نمیزنند .این
در حالی است که شــما با زدن واکسن
تزریقی آنفلوانزا ،آنفلوانزا نمیگیرید،
اما عوارضــی جزئی مانند تــورم ،تب
خفیف و درد بدن ممکن است رخ دهد.
واکسن آنفلوآنزا حاوی نمونههای مرده
این ویروس اســت که موجب بیماری
آنفلوآنزا نمیشود و در صورتی بیماری
ایجادمیشودکهواکسنزندهباشد.
یکیدیگرازباورهایاشتباهایناست
که افراد فکر میکنند واکسن آنفلوآنزا
عوارضجانبیشدیدیدارد؛درحالیکه

واکسن آنفلوآنزامیتواند
نهایت ًا حدود ۴۰تا ۶۰درصد
روی این بیماری مؤثر
باشد؛ ولی در مهار کرونا
بههیچوجهنقشیندارد؛
بنابرایناینکهبادریافت
واکسن آنفلوانزا فرد در
برابر کرونا ایمن میشود
ال اشتباه و
باوری کام ً
غیرعلمیاست
عوارض جانبی واکســن بسیار خفیف
است و عبارت است از :درد ماهیچهها،
خستگی،تورموسرخیدرمحلتزریق
سرنگکهدربرابرعالئمآنفلوآنزاخفیف
استومدتکمتریطولمیکشدتااین
عوارضازبینبرود.
واکسنآنفلوآنزا
مانعیبرایکرونانیست
از موضوعاتی کــه در روزهای اخیر
زیاد شنیده و خواندهایم تأثیر واکسن
آنفلوآنزا بــر عدم ابتال به کرونا اســت.
اما این موضــوع تا چه اندازه درســت
است؟ محســن زهرایی ،رئیس اداره
بیماریهای قابلپیشگیری با واکسن
وزارتبهداشتدراینرابطهگفتهاست
که واکســن آنفلوانزا اختصاصی عمل
میکند و از کرونا کــه اکنون تبدیل به
پاندمی جهانی شده است ،جلوگیری
نمیکند.
به گفتــه او این واکســن میتواند
درنهایت حدود  ۴۰تــا  ۶۰درصد روی
بیماری آنفلوانزا مؤثر باشد .ولی در مهار
کرونا بههیچوجه نقشی ندارد؛ بنابراین
این گمان که با دریافت واکسن آنفلوانزا
فرد در برابر کرونا بیمه میشــود حرف
الاشتباهوغیرعلمیاست.
کام ً
در آخــر اینکه ممکن اســت این
نگرانی در جامعه باشــد که به دلیل
وجود کرونا و همزمانی آن با آنفلوانزا
در فصول ســرد ســال خیلی از افراد
که در گروههای پرخطر هم نیستند
فکر کنند باید واکسن آنفلوانزا بزنند.
درحالیکه اینطور نیست و بسیاری
از صاحبنظران عقیده دارند همین
اقدامات پیشــگیرانه برای کرونا مثل
ماسک زدن ،رعایت فاصلهگذاریهای
اجتماعی و شستشوی مرتب دستها
از ابتال بــه آنفلوانزا هم تا حد بســیار
زیادی جلوگیــری میکنــد .البته
پزشــکان توصیه میکنند ازآنجاکه
پس از تزریق واکســن حدود  ۲تا ۴
هفته طول میکشــد تا ایمنی ایجاد
شــود ،لذا از  ۱۵شــهریور تا  ۱۵مهر
بهتریــن زمان برای تزریق واکســن
آنفلوآنزا است .الزم به ذکر است این
واکســن از ابتدای مهرمــاه توزیع و
مبلغ آن حدود  ۴۲هزار و  ۵۰۰تومان
پیشبینیشده است.

معاون بهداشت وزیر بهداشت نسبت به هفته گذشته ارزیابی کرد؛

افزایش دو برابری بیماران کرونایی در تهران

خبرها از خیز مجدد کرونا میگویند و کادر
درمان خستهتر از آناند که با پیک بعدی بیماری
مواجه شوند .بیخیالی مردم ،شرکت در مراسم
عزاداری و سفر رفتنهای غیرضروری در زمان
تعطیالت و حضور در شــهر و محــل کار بدون
رعایت پروتکلهای بهداشتی حاال دارد خود را
نشان میدهد .بر اساس اعالم سخنگوی وزارت
بهداشت از روز دوشنبه تا ظهر سهشنبه  2هزار
و  ۷۰۵بیمار جدید مبتالبه کووید -۱۹در کشور
شناسایی شد و مجموع بیماران کووید ۱۹-در
کشــور به  ۴۰۷هزار و  ۳۵۳نفر رســید .در این
مدتزمانی  ۱۴۰بیمار کووید ۱۹-جان خود را از
دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری
به  ۲۳هزار و  ۴۵۳نفر رسید.
خیزمجددکرونابهدلیل
رعایتنکردنپروتکلها
روز گذشته معاون بهداشت وزیر بهداشت از

خیز مجدد کرونا در تهران و برخی اســتانهای
دیگر خبر داد و گفت :میزان بیماران ناشی از این
بیماری در تهران ،طی یک هفته گذشــته و در
مقایسه با هفته قبل از آن ،دو برابر شد.
علیرضا رئیســی افزود :اســفندماه که این
بیماری شــروع شــد و اوج گرفت؛ ابتدا موارد
بیماری را در دو اســتان قم و گیالن داشــتیم
و ســپس کل کشــور و بعدازآن شــاهد بودیم
مردم بسیار خوب پروتکلها را رعایت کردند و
مسافرتها نیز کم شد و بهاینترتیب شاهد افت
بیماریبودیمتااردیبهشتماهکهتقریباًبیماری
به سمت مهار شدن حرکت میکرد.
اما در حال حاضر و بعد از تعطیالت اخیر ،عده
قلیلی از مردم رعایت نکردند و مسافرتها آغاز
شد .این در حالی اســت که ثابتشده مسافرت
رفتن باعث خیز مجدد بیماری میشــود و این
اتفاق متأسفانه دارد میافتد؛ بهطوریکه هفته

پیش نسبت به هفته قبل از آن ،شروع خیز مجدد
بیماری را شــاهد هســتیم و بهعنوانمثال در
تهران در مقایسه دو هفته اخیر با یکدیگر ،میزان
بیمــاران از روزانه  ۹۰۰بیمار بــه  ۱۸۰۰بیمار
افزایشیافت؛یعنیطییکهفتهمیزانبیماران
و بستریها دو برابر شد.
افزایش مأموریت اورژانس در دوران کرونا
با شیوع کرونا کار عوامل اورژانس نیز افزایش
چشمگیری داشت .دیروز رئیس اورژانس تهران
گفت :از اسفند ۹۸به دلیل شیوع کرونا شرایط
متفاوت شده است .همین امر در انتقال بیماران
،فعالیت افراد و ....تأثیر داشــت امــا کارکنان
اورژانسبهفکرخدمترسانیبهمردمبودندحتی
در زمان شــیوع کرونا تماس روزانه با اورژانس
۲۵هزار تماس افزایش یافت.
پیمــان صابریــان ،همچنیــن افــزود۵ :
هزار مأموریت روزانــه در ایــام کرونایی ثبت

ر ئیــس پلیــس
راهنمایــی و رانندگی
تهران بزرگ از اجرای
طرح جدید ساماندهی
موتورسیکلتسواران
خبر داد .به گزارش ایرنا ســردار محمدحسین
حمیدی گفت :هماکنون در کل کشــور قریب
به یکمیلیــون موتورســیکلت در پارکینگها
انباشــت و توقیفی داریم ،این در حالی است که
در شهر تهران ،بیش از  ۶۰هزار موتورسیکلت در
پارکینگها به دلیل تخلفات راکبان توقیفشده
است .او توضیح داد :در همین رابطه ،طرحی را با
عنوان موتور یار (البته نام طرح هنوز قطعی نشده
است) در دست بررسی داریم؛ طرحی که با تعامل
با قوه قضائیه ،در پی استفاده از مجازات جایگزین
برای موتورسیکلتســوار متخلف هســتیم .او
گفت :در نظر داریم با توقیف موتورسیکلت فرد
متخلف در همان محل ،بدون اینکه وسیله نقلیه
موتوری به پارکینگ منتقل شود ،در اختیار راکب
ابزار ترافیکی قرار داده و فــرد در یک بازه زمانی
ال دوساعته در محدودهای که تخلف
مشخص مث ً
را مرتکب شده در کنار همکاران ما مانع تخلفات
موتورسواران دیگر شود.

 6هزار دستفروش تهرانی
جانمایی شدند

مدیرعامل شرکت
ســاماندهی و مشاغل
شــهر از ســاماندهی
۶هزار دستفروش در
تهران خبر داد و گفت:
رویکرد ما حمایت از دستفروشــان بهگونهای
اســت که فعالیتشان را بدون آســیب به حقوق
شــهروندان ادامه دهند .به گزارش ایسنا ،سید
علی مفاخریان گفت :درمجمــوع اطالعات ۱۰
هزار نفر در ســامانه مربوطه ثبتشده است که
بخش عمده افراد احــراز هویــت و در  ۴۰بازار
محلی ایجادشــده جانمایی شــدند و فهرستی
از دستفروشــان فعال در پایتخــت وجود دارد
اما اطالعــات آن غیرقابلاعتماد اســت چراکه
افراد نگــران ارائه اطالعات کســبوکار خود به
مجموعههای مدیریت شهری هستند ،بنابراین
باید در ابتدا اعتمادسازی انجام شود.

نگرانی از نابودی  ۱۰سوله ویژه
معلوالن با اجرای یک طرح

مدیرعامل انجمن
دفاع از حقوق معلوالن
از طرح توسعه تفضیلی
شــهرداری بابلسر که
حریم اردوگاه شــهید
عظیمی شهرستان بابلسر که ویژه استفاده افراد
دارای معلولیت است را نشانه گرفته ،انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا ،علی همــت محمودنژاد گفت:
طرح مذکور باعث از بین رفتن  ۱۰ســوله ویژه
افراد دارای معلولیت (با ظرفیت پذیرش روزانه
 ۲۰۰فرد معلول ) در اردوگاه میشود و درنهایت
خطر از بین رفتن توریسم افراد دارای معلولیت
را به دنبال خواهد داشــت .وی با اشاره به اینکه
ســاالنه بین  ۱۰تا  ۱۵هزار فرد دارای معلولیت
از امکانات این اردوگاه بهرهمند میشوند ،افزود:
فعاالن حوزه معلوالن از ایــن موضوع به اردوگاه
شهید عظیمی بهشدت نگران هستند و از رئیس
قوه قضاییه میخواهیم که هرگونه دستدرازی
بــه منافــع افــراد دارای معلولیت را شــخصاً
پیگیری کند.

تولید روزانه ۸هزارتن زبالهدر تهران

شــد .برخی افراد در قرنطینه نیــز از خدمات
دارودرمانی،اکسیژن درمانی و ...از سوی اورژانس
بهرهمند شدند.
به گفته صابریان 10درصد کارکنان اورژانس
یعنی تعداد ۲۵۶نفر به کرونا مبتال شدند و دو نفر
از کارکنان نیز شهید شدند.
واکسن کرونای چینی از آبان ماه
عرضهمیشود
بعد از خبرهایی که در رابطه با واکسن روسی

کرونا و موفقیتهایش شــنیده شد حاال نوبت
واکسن کرونا چینی است تا سروصدا به پا کند.
کارشناس ارشد ایمنی زیستی چین اعالم کرد
واکسن کرونای این کشــور تا ماه نوامبر (آبان)
امسال برای استفاده عموم آماده خواهد شد.
بنابرگفتههایگویژنووآزمایشهایبالینی
ش رفت و
مرحله سوم این واکسنها بهآرامی پی 
واکسنها میتوانند در ماه نوامبر یا دسامبر سال
جاری برای استفاده عموم آماده شوند.

به گفته رئیس اداره
حفاظت محیطزیست
شــهر تهــران ،روزانه
بیــش از  ۸هــزار تن
زبالــه در پایتخــت
تولید میشود که نســبت به گذشته  ۱۵درصد
افزایشیافته است .به گزارش میزان ،فاطمه برنا
گفت :پس از شــیوع ویروس کرونا ،پسماندهای
کرونایی و آلوده نیز به سایر پسماندهای شهری
و بیمارستانی اضافه شــد که یکی از نتایج منفی
این ویروس بود.در این راستا ،کلیه پسماندهای
بیمارستانی با علم به اینکه ممکن است آلوده به
ویروس کووید 19-باشند را در دسته پسماندهای
بهداشتی و عفونی قرار داده که حجم پسماندهای
در این بازه زمانی نزدیک بــه  ۱۵درصد افزایش
یافت .بیان کرد :حجم زبالههای عادی روزانه در
پایتخت۶ ،هزارو  ۵۰۰تن بود که در حال حاضر به
 ۸هزار و ۵۰۰تن افزایشیافته است.

