
»امسال آنفلوانزا زودتر و با 
خودنمایی  بیشتری  شدت 
می کند.« این جمله را رئیس 
مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت عنوان کرد و از مردم 
خواست با رعایت نکات بهداشتی از شیوع 
بیشتر این بیماری جلوگیری کنند. بنا به اعالم 
وزارت بهداشت، هفته گذشته 15 نفر بر اثر ابتال 
به آنفلوانزا جان خود را از دست دادند و342 
نفر به دلیل بیماری آنفلوانزا در بیمارستان ها 
بستری شدند. درحقیقت موارد فوتی و بستری 
ناشی از بیماری آنفلوانزا نسبت به سال گذشته 
بیشتر گزارش شده است. به همین دلیل وزارت 
بهداشت برای آگاه کردن مردم در این زمینه 
نشستی برگزار و نسبت به موج اول بیماری 

آنفلوانزا در کشوراطالع رسانی کرد.
دکتر محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت در نشست 
خبری که برای اطالع رسانی آنفلوانزا برگزار 
شد، هشدار داد امسال نسبت به سال گذشته 
ویروس آنفلوانزا با شدت بیشتری فعال است. 
وی با بیان اینکه ویروس آنفلوانزای فصلی 
در سال جاری، چند ویژگی داشته، توضیح 
داد: »اول اینکه امسال 3 هفته زودتر از سال 
گذشته، فعالیت ویروس آنفلوانزا آغاز شده 
یعنی  کند،  فعالیت  وقتی ویروسی زودتر  و 
می تواند مناطق جغرافیایی و تعداد مبتالیان 
بیشتری را درگیر کند. نکته مهم دیگر اینکه در 
حال حاضر در اوج فعالیت ویروس آنفلوانزای 

فصلی در کشور هستیم.«
هفته گذشته  در یک  اینکه  یادآوری  با  وی 
15 نفر بر اثر این بیماری فوت کردند، تاکید 
کرد: »عمده این افراد دارای بیماری زمینه ای 

بوده یا سن باالیی داشته اند.«
به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت، در هفته گذشته 3هزار و 
915 نفر به دلیل انواع مختلف بیماری تنفسی 
در بیمارستان ها بستری شده اند که 342 مورد 
آن مبتال به آنفلوانزا بودند.  از این تعداد 15 
بیشترین تعداد فوتی ها  نفر فوت کردند که 
آذربایجان  و  مازندران  تهران،  استان های  از 

شرقی گزارش شده است.

شیوع آنفلوانزا در کدام استان ها 
بیشتر است؟

از  هفته   3 حدود  اینکه  بیان  با  گویا  دکتر 
می گذرد  در کشور  آنفلوانزا  اول  موج  آغاز 
تمام تر  هرچه  با شدت  آنفلوانزا  ویروس  و 
شروع به کار کرده، اظهار داشت: »عالوه  بر 
منطقه خاورمیانه و کشور ما، بیماری آنفلوانزا 
حتی در کشورهای اروپایی نیز گستره زیادی 
داشته. در ایران تقریبا از تمام استان ها گزارش 
بروز بیماری را داشته ایم اما استان های قزوین، 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گلستان، 
سمنان، اصفهان، کرمانشاه و تهران بیشترین 

درگیری را داشته اند.«
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت با تاکید بر اینکه تمام موارد فوت شده 
ناشی از بیماری آنفلوانزا در بیمارستان بستری 
به  افراد  »این  گفت:  بودند،  درمان  تحت  و 
آنفلوانزا،  واکسن  تزریق  عدم  مانند  دالیلی 
مراجعه دیرهنگام به مراکز درمانی یا ابتال به 
بیماری زمینه ای جان خود را از دست دادند.«
 نکته  قابل توجهی که این مقام مسوول در وزارت 

بهداشت به آن اشاره کرد این بود که  این نوع 
از ویروس آنفلوانزا هیچ ارتباطی با آنفلوانزای 
پرندگان ندارد و هر سال در موعد مقرری این 
آنفلوانزا در جهان پخش می شود اما با توجه 
به شروع زودتر گسترش آن در سال جاری، 
پیش بینی می کنیم فعالیت این ویروس نسبت 
به سالیان گذشته به باالترین حد خود برسد تا 
جایی که ظرف هفته گذشته ویروس آنفلوانزا 
به  نسبت  مازندران  و  استان های گلستان  در 
سایر استان ها فعالیت بسیار زیادی داشته است.

 

واکسن آنفلوانزای موجود در کشور 
از بهترین نوع در جهان است

کمبود داروی آنفلوانزا در کشور گزارش نشده 
و از زمستان سال گذشته تمام مجموعه وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو تمام همت خود 
را به کار بسته اند تا با هیچ چالشی در زمینه  
گویا  دکتر  نباشیم.  روبرو  آنفلوانزا  داروهای 
با توضیح این مطلب در پاسخ به این سوال 
»سالمت« که آیا واکسن های موجود در بازار 
کیفیت مناسبی دارند یا نه، گفت: »با وجودی که 

عده ای تبلیغات منفی علیه این واکسن می کنند، 
واکسن آنفلوانزای  تولیدشده در کشورمان از 
بهترین نوع واکسن های آنفلوانزا در جهان است 
و توصیه می کنیم گروه های در معرض خطر و 
آسیب پذیر حتما نسبت به تزریق این واکسن اقدام 
کنند. همچنین برخی گروه های حساس مانند 
کادر بیمارستانی که با بیماران ارتباط بیشتری 
دارند باید نسبت به این بیماری واکسینه شوند. 
وزارت بهداشت تمام این افراد را تحت پوشش 

قرار داده است.«

به گفته دکتر گویا، افراد باالی ۶5 سال، خانم های 
باردار، بیماران قلبی و ریوی، مبتالیان به سرطان 
که تحت درمان قرار دارند، کسانی که داروهای 
سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می کنند، 
افراد دارای نارسایی کلیه و کبد و کسانی که 
دیابت کنترل نشده دارند، بیش از سایر افراد 
در معرض خطر ابتال به بیماری آنفلوانزا قرار 
دارند. به همین دلیل ما تزریق واکسن را برای 

این افراد توصیه می کنیم. 
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به 

سوال»سالمت« مبنی بر اینکه واکسن آنفلوانزا 
را در حال حاضر هم می توان تزریق کرد یا 
نه؟ توضیح داد: »بهترین زمان اواخر شهریور 
و اوایل مهرماه است اما افرادی که بیشتر در 
معرض خطر هستند و هنوز واکسن نزده اند، 
می توانند در حال حاضر هم واکسن را دریافت 
کنند. همچنین خانم های باردار در هر زمان از 
دوره بارداری می توانند واکسن آنفلوانزا بزنند 
چون ویروس آنفلوانزا بر جنین تاثیر می گذارد.«
دکتر گویا به عالئم بیماری آنفلوانزا اشاره کرد: 
»بیماری آنفلوانزا شبیه سرماخوردگی معمولی 
سردرد،  ناگهانی،  تب  یعنی  می شود؛  شروع 
گلودرد، سرفه، آبریزش بینی، بدن درد و درد 
از  شدیدتر  قدری  عالئم  این  ولی  عضالت 
سرماخوردگی معمولی و آزاردهنده تر است. 
آنفلوانزا  شدید  انواع  برابر  در  افراد  برخی 
حساس تر هستند، به ویژه ناراحتی تنفسی ناشی 
بیماری  افرادی که یک  برای  از آن می تواند 

زمینه ای دارند، خطرناک باشد.«

آنفلوانزا با راهپیمایی اربعین ارتباطی 
ندارد 

محمداسماعیل  دکتر  نشست  این  ادامه   در 
مطلق، سرپرست دفتر مدیریت کاهش بالیا، 
ضمن بیان اینکه موج آنفلوانزای  سال جاری 
ارتباطی با راهپیمایی اربعین ندارد، تاکید کرد: 
بر  با این حجم، می تواند  انسانی  »تجمعات 
آنفلوانزا  این موج  اما  باشد  اثرگذار  بیماری 
دارای زمان خاصی است که بیشتر کشورها 

را نیز درگیر می کند.«
وی با اشاره به اینکه در اربعین امسال 5 میلیون 
نفر شامل نوزادان، کودکان، خانم های باردار، 
جوانان و... در راهپیمایی حضور داشتند، گفت: 
»تمام این افراد هنگام رفت و برگشت در مبادی 
مرزی معاینه شدند و خوشبختانه بیش از 9۰ 
درصد این افراد بدون مشکل بودند. البته با 
فرد  هر  افراد  اسامی  ثبت  سیستم  به  توجه 
دارای کد و پرونده الکترونیک خاص خود 
بود که طبق آن تا 14 روز پس از بازگشت، 
آنها را از نظر بیماری و موارد تنفسی ویروسی 
نظر  تحت  داشتند  اسکان  که  شهرهایی  در 
داشتیم و هیچ مشکل خاصی از بیماری به ما 
گزارش نشد. همچنین سایر زائران پاکستانی 
و افغانستانی در مرزهای میرجاوه، خراسان 
جنوبی و خراسان شمالی معاینه شدند و واکسن 

آنفلوانزا دریافت کردند.«

هشدار وزارت بهداشت درمورد بیماری آنفلوانزای فصلی 

ویروس آنفلوانزا امسال با شدت بیشتری فعال است
 مهدیه 
آقازمانی

با رعایت توصیه های بهداشتی 
از شیوع بیشتر آنفلوانزا پیشگیری کنید 

چندی پیش نشستی در مورد بیماری آنفلوانزا در کشور مراکش برگزار شد که نمایندگان 
کشور ما نیز در آن حضور داشتند. دکتر گویا در مورد این نشست توضیح داد: »با توجه به 

آخرین مطالعات بیان شده در این جلسات و شواهد آزمایشگاهی موجود، دریافتیم 
این ویروس دچار تغییراتی شده که همین مورد باعث تشدید آن شده است.«

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت افزود: »در 
این راستا از مردم خواهش می کنیم به نکات بهداشتی توجه فراوان 
داشته باشند. شستشوی دست ها در وهله  اول کمک بسیار زیادی 
به کنترل بیماری می کند. همچنین رعایت آداب تنفسی مهم است، 
به طوری که فرد هنگام عطسه و سرفه دستمال جلوی دهان خود 
بگیرد و سپس آن دستمال را درون کیسه کوچکی قرار دهد و 

در سطل زباله بیندازد.«
دکتر گویا در ادامه توصیه هایش گفت: »هنگامی که پزشک به بیمار 

توصیه می کند در بیمارستان بستری شود، بهتر است به توصیه او گوش 
دهد. همچنین رعایت نکات بهداشتی و مصرف داروهای تجویزشده در 

طول دوره بیماری بسیار ضروری است. هنگامی که کودکی به این بیماری مبتال می شود، 
پس از مصرف دارو بیماری اش تا حد زیادی بهبود پیدا می کند و با همین تصور والدین 
به رغم توصیه پزشک او را به مدرسه می فرستند که این کار درست نیست چراکه طول 

دوره بیماری به اتمام نرسیده و سایر دانش آموزان نیز مبتال می شوند.«
به گفته وی، رعایت تمام این نکات باعث می شود آنفلوانزا سریع تر فروکش کند و مبتالیان 

مجبور به بستری شدن در بیمارستان نشوند.
نکته دیگری که رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
بر آن تاکید کرد، پرهیز از خوددرمانی است: »خوددرمانی نگران کننده 
است چون می تواند باعث تشدید بیماری شود. اگر زمان ابتال به 
جای خوددرمانی، نکات بهداشتی به درستی رعایت و نیز در 
زمان مناسبی به پزشک مراجعه  شود، بیماری با شدت پیشرفت 
به  مبتال  بیماران  برای  آنتی بیوتیک  مصرف  همچنین  نمی کند. 
بیماری آنفلوانزا منطقی نیست. علت بروز این بیماری عفونت 
از استامینوفن های ساده، مایعات  با استفاده  ویروسی است که 
گرم و استراحت در خانه بهبود پیدا می کند. در این زمینه عالوه 
بر نهی از مصرف آنتی بیوتیک ها، مصرف داروهای کورتون دار نیز 

در طول دوره بیماری توصیه نمی شود.«

 نکته  قابل توجهی که این مقام 
مسوول در وزارت بهداشت به آن 
اشاره کرد این بود که  این نوع از 
ویروس آنفلوانزا هیچ ارتباطی با 

آنفلوانزای پرندگان ندارد و هر سال 
در موعد مقرری این آنفلوانزا در 

جهان پخش می شود اما با توجه به 
شروع زودتر گسترش آن در سال 

جاری، پیش بینی می کنیم فعالیت 
این ویروس نسبت به سالیان 

گذشته به باالترین حد خود برسد تا 
جایی که ظرف هفته گذشته ویروس 

آنفلوانزا در استان های گلستان و 
مازندران نسبت به سایر استان ها 
فعالیت بسیار زیادی داشته است
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