
تقویم سالمت شماره هفتصدوچهل وهفت  شش اردیبهشت نودونه10

به مناسبت 6 تا 11 اردیبهشت؛ هفته جهانی »واکسیناسیون«

جهان در تالش برای مقابله با کرونا
هفته پایانی آوریل در تقویم 
سالمت به عنوان »هفته جهانی 
واکسیناسیون« نامگذاری شده 
است. هدف از این اقدام  ترویج 
استفاده از واکسن ها برای حفاظت از مردم علیه 
بیماری ها در سنین مختلف، همچنین افزایش 
آگاهی عمومی در مورد نقش حیاتی واکسیناسیون 
کامل در تمام طول عمر و دستیابی به اهداف 

توسعه است. 
واکسیناسیون سبب نجات جان میلیون ها نفر 
شده و به عنوان یکی از موفق ترین، کم اثرترین 
و موثرترین اقدامات مداخله ای بهداشتی شناخته 
می شود، چنانچه به عنوان مثال ساالنه از مرگ 2 
تا 3 میلیون کودک در جهان جلوگیری می کند. 
البته به رغم پیشرفت های چشمگیر در برنامه  
ایمن سازی، هنوز بسیاری از افراد در گوشه و 
کنار دنیا از این خدمات محروم هستند. متاسفانه 
سازمان بهداشت جهانی از عدم واکسیناسیون یا 
واکسیناسیون کامل در 19/5 میلیون کودک در 
کشورهای مختلف حکایت دارد. عالوه بر این، 
متاسفانه طی سال های اخیر برخی افراد به بهانه های 
غیرعلمی و تعصبات جاهالنه از واکسیناسیون 
فرزندان خودداری می کنند که نگرانی در مورد 
شیوع دوباره بیماری هایی مانند سرخک، فلج 

اطفال و... درپی خواهد داشت.

»کرونا ویروس«؛ چالش امروز جهان و 
تالش برای کشف واکسن 

از زمان اعالم وجود کروناویروس در چین و سپس 
انتشار آن به کشورهای مختلف، دانشمندان سعی 
در بررسی شناخت خصوصیات این ویروس و 
ساخت واکسن و داروی موثر مقابله با آن هستند. 
گروه های مختلف تحقیقاتی در کشورهای مختلف 
در حال پژوهش در مورد کروناویروس هستند 
اما همه آنها یک نظر مشترک دارند؛ حداقل یک 
سال زمان نیاز خواهد بود تا واکسن کووید-19 
با عملکرد مناسب و باکیفیت در اختیار عموم 
مردم قرار گیرد و یافته های فعلی نمی تواند در 

برابر همه گیری موثر باشد.

درحال حاضر دو واکسن وارد بررسی های بالینی 
مرحله اول شده و روی برخی داوطلبان سالم 
انجام شده است که جزو50واکسن تولید شده 
در دنیا هستند. در واقع، کارایی یک واکسن صرفا 
به فرمول درست خالصه نمی شود، بلکه باید 
طی دوره های ساخت و تکامل واکسن، روی 
حیوانات آزمایشگاهی و سپس انسان ها بررسی 
شود. به طور کلی تولید، آماده سازی و تحویل 
و واکسن به کشورهای مختلف بین 6 تا 36 ماه 
طول می کشد که البته در هر کشور نیاز به کنترل 
کیفیت خواهد بود. به همین دلیل دستیابی به تولید 
واکسن موثر، غیرسمی و قابل استفاده برای همه 
افراد در سنین مختلف ماه ها و حتی سال ها زمان 
الزم دارد. البته ممکن است اقدامات انجام گرفته 
در زمینه کشف واکسن ویروس سارس و مرس 

در سال های گذشته به روند تشخیص واکسن 
کروناویروس نوین کمک کند. 

کارایی واکسن در طوالنی مدت 
مشخص می شود

به گفته متخصصان، تصور اینکه واکسن می تواند 
یک راه حل مناسب در کوتاه مدت باشد، منطقی 
نیست زیرا کارایی واکسن تنها در طوالنی مدت 
تایید می شود. درحقیقت، زمانی می توان از تاثیر 
واکسن اطمینان داشت که گروهی از افراد واکسینه 
شوند و افرادی که واکسن دریافت نکرده اند در 
منطقه پرخطر ویروس حضور داشته باشند تا 
عملکرد ویروس و ایمنی افراد مشخص شود 
که این مساله طبیعتا نیاز به صرف زمان طوالنی 
خواهد داشت. به گفته مدیر مرکز ایمنی و سرطان 
انستیتو ماری کوری فرانسه، گرچه ساخت واکسن 

با رویکردهای معمول به حدود 18 ماه زمان نیاز 
دارد،خبر نسبتا خوب در مورد کروناویروس شاید 
این باشد که این ویروس ساختار ژنتیکی بسیار ثابتی 
نسبت به ویروس های دیگر مثال اچ آی وی  دارد 
و واکسن های در دست اقدام می توانند برای ماه ها 
و حتی سال ها کارایی داشته باشند. طبیعی است 
این واکسن به صورت دوره ای گردش می یابد 
و برای موج بعد بیماری می توان از این واکسن 

برای مهار همه گیری استفاده کرد. 

دستیابی عمومی به واکسن کرونا؛ 
حداقل یک سال دیگر!

براساس گزارش آژانس دارویی اروپا، احتماال 
ساخت و تایید واکسن مقابله با کووید - 19 در 
مقادیر کافی و برای استفاده گسترده در سطح 

دنیا به حداقل یک سال زمان نیاز خواهدداشت. 
اتخادیه اروپا از اختصاص 10 میلیون یورو 
برای تحقیق در زمینه واکسن کروناویروس و 
حمایت از پروژه های مرتبط  در 300 بیمارستان 

و 900 البراتوار خبر داد. 
در کشورهای مختلف از جمله ایاالت متحده 
آمریکا و آلمان، تالش برای دستیابی سریع تر 
به واکسن موثر مقابله با کروناویروس از طریق 
واکسن های قبل مانند BCG در حال انجام 
است که طی چند ماه آینده نتایج آن اعالم 
خواهد شد. در انستیتو پاستور فرانسه، محققان 
ویروس  خانواده  از  که  سرخک  واکسن  از 
کرونا و سارس است، برای تحقیقات اولیه 
استفاده کرده اند. آنها بخشی از ژنوم واکسن 

از ژنوم کروناویروس  با بخشی  را  سرخک 
به دست  تا مشتقات واکسن  تلفیق کرده اند 
آمده در همه کشورها که توانایی تولید آن را 
دارند، انجام پذیر باشد. مراحل اولیه واکسن 
روی موش های آزمایشگاهی امتحان شد تا 
بررسی مرتب نمونه های خون نشان دهد آیا 
بدن قادر به تولید آنتی کور بوده یا نه. در صورت 
تولید آنتی کور، ویروس به بدن حیوان وارد 
می شود و سطح مقاومت بررسی خواهد شد. 
برابر  در  واکسیناسیون  نخستین  چین  در 
کروناویروس روی 108 داوطلب بومی شهر 
گرفته  قرار  ویروس  معرض  در  که  ووهان 
تا   18 بین  افراد  این  گرفت.  انجام  بودند، 
60 سال سن دارند و نخستین تزریق 20 ماه 
انجام شد. به گفته محققان باید 6ماه منتظر 

بود تا نتایج این طرح تایید و اعالم شود. 
به گفته سخنگوی انستیتو پاستور، ارائه واکسن 
تابستان  تقریبا   ( ماه دیگر  کروناویروس 18 
2021( است اما این نکته باید مدنظر باشد که 
احتمال دارد طی این مدت همه گیری ویروس 
مانند شرایط فعلی نباشد یا ویروس جهش پیدا 
کرده و همه گیری جدید آغاز شود که در این 
نخواهد  کارایی  فعلی دیگر  صورت واکسن 

داشت؛ اتفاقی که در مورد ویروس سارس افتاد!
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متاسفانه سازمان بهداشت جهانی از 
عدم واکسیناسیون یا واکسیناسیون 

کامل در 19/5 میلیون کودک در 
کشورهای مختلف حکایت دارد. عالوه 

بر این، متاسفانه طی سال های اخیر 
برخی افراد به بهانه های غیرعلمی و 

تعصبات جاهالنه از واکسیناسیون 
فرزندان خودداری می کنند که 
نگرانی در مورد شیوع دوباره 

بیماری هایی مانند سرخک، فلج اطفال 
و... درپی خواهد داشت

از سال 1996میالدی انجمن بین المللی کار با مشارکت برخی 
جهانی  روز  عنوان  به  را  آوریل   28 خود،  هم پیمان  نهادهای 
»بهداشت حرفه ای و سالمت شغلی« نامگذاری کردند تا امنیت 
و سالمت کارکنان در بخش های مختلف عمومی و خصوصی 

کشورهای مختلف بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 
براساس آمار، ساالنه 2/2 میلیون نفر در دنیا به دلیل حوادث 
شغلی یا بیماری های مرتبط با حرفه خود فوت می کنند؛ آماری 

معادل 5 هزار نفر در روز! 
دچار  حوادث  این  خاطر  به  افراد  از  بسیاری  این،  بر  عالوه 
بیمه ای  حمایت های  از  اگر  که  می شوند  جدی  معلولیت های 
برخوردار نباشند، با سختی های جبران ناپذیر برای گذران زندگی 

روبرو خواهند شد.

اجتناب از حضور در مشاغل غیرضروری 
اولین توصیه موثر برای مقابله با کروناویروس، پرهیز از تجمعات، 

رعایت بهداشت فردی و قرنطینه خانگی است. 
به همین دلیل با اعالم شیوع کروناویروس، همه دولت ها موظف 
به اعالم ممنوعیت مشاغل غیرضروری مانند آرایشگاه، رستوران، 

سالن ورزشی، فروشگاه های لباس و... شدند. 
در گام بعدی از مشاغل ارائه دهنده خدمات خواسته شد کارکنان 
مسوولیت های خود را از طریق دورکاری از منزل انجام دهند. 
از آنجا که فعال دارو یا واکسن قطعی برای بیماری کووید-19 
همه  است،  مسری  شدت  به  بیماری  این  و  نیست  مشخص 

کارفرمایان ملزم به رعایت این دستورالعمل ها شده اند. 
انجام کار در منزل وجود داشته باشد،  در مواردی که امکان 
کارفرما موظف به قبول این شرایط است و اگر با دورکاری 
نیروهای تحت نظر خود موافقت نکند مشمول جریمه خواهد بود. 
خود  کارکنان  مرخصی  با  شدند  موظف  کارفرمایان  همچنین 

هنگام بروز نخستین نشانه های بیماری موافقت کنند.

رعایت بهداشت در مورد مشاغل ضروری
 برخی مشاغل مانند فروشگاه های عرضه مواد غذایی و بهداشتی، 
داروخانه، بانک و... همواره باید پاسخگوی نیاز مردم باشند. طبیعی 
است در این شرایط امکان تعطیل شدن وجود ندارد و نیروهای شاغل 
در این صنوف باید حضور داشته باشند. البته در مورد مشاغلی که حتی 
ضروری نیز شناخته نمی شوند، پس از مدتی از اعمال تعطیلی، شرایط 

اقتصادی ایجاب می کند فعالیت خود را از سر بگیرند. 
به طور کلی رعایت بهداشت در محیط کار حتما باید درنظر گرفته 
شود. از همین رو، سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند افراد در 

محیط کار به اصول پایبند باشند:
 محل کار به خصوص سطوح میز، صفحه کلید رایانه، دستگیره های 
در، کلیدهای آسانسور و...  که در تماس مستقیم با دست است، کامال 

تمیز باشد و به طور منظم هر روز ضدعفونی شود. 
 هر فرد از خودکار شخصی استفاده کند.

 در سرویس های بهداشتی، حتما صابون باشد و کارکنان بتوانند 
دست ها را به طور منظم به خصوص پیش از صرف غذا دست ها با 
آب و صابون بشویند. سطل های دردار در قسمت های مختلف درنظر 

گرفته شود تا دستکش، ماسک، دستمال و... در محیط رها نشود.
 محلول ضدعفونی دست کنار در آسانسور، خودپرداز و... باشد تا 

افراد شاغل و همچنین مراجعان دست ها را ضدعفونی کنند.
 میزکار کارکنان با فاصله چیده شود تا افراد حداقل 1/5 متر با هم 

فاصله داشته باشند. 
 اگر فرد عالئمی از بیماری دارد، به هیچ وجه در محل کار خود 

حضور نیابد. 
 تا حدامکان رسیدگی به امور مراجعان سریع تر و الکترونیکی انجام 

شود تا نیاز کمتری به مراجعه حضوری باشد. 
 در فروشگاه های موادغذایی تا حدامکان رعایت جدی برای 
پیشگیری از آلودگی خوراکی ها انجام گیرد و از عرضه خوراکی های 

باز و فله اجتناب شود. 
طبیعتا رعایت اقدامات بهداشتی در مورد کارکنان بخش های بیمارستانی 
و درمانی بسیار جدی تر و خاص تر است زیرا به طور مداوم با افراد بیمار 
و ناقل کروناویروس ارتباط دارند. در این شرایط استفاده از کاورهای 
مخصوص لباس، ماسک فیلتردار ایمن، دستکش و عینک ضروری 
خواهد بود. همچنین از شاغالن در این بخش ها باید به طور منظم 
تست کرونا گرفته شود تا در صورت مثبت بودن، بالفاصله اقدامات 

درمانی و پیشگیری از وخامت بیماری انجام گیرد. 

تغذیه کارکنان در محیط کار طی دوران همه گیری 
کروناویروس

زیرا  نمی شود  توصیه  کار  در رستوران محل   غذاخوردن 
زمان  تا  است  بهتر  بود.  یکدیگر خواهند  مجاورت  در  افراد 

رفع مشکل، هر فرد غذای خود را همراه داشته باشد. 
کروناویروس،  همه گیری  دوران  در  اشتغال  زمان  طی   
امکان  صورت  در  و  قندان  شخصی،  لیوان  باید  فردی  هر 

باشد.  داشته  فالسک 
در  بازکردن  از  پیش  بدانند  موظف  را  خود  افراد  همه   
یخچال، در مایکروویو دیگر سطوح مورد تماس در آشپزخانه 

کنند.  یا ضدعفونی  بشویند  را  دست ها 
 حتی االمکان در دوران شیوع کرونا، غذا به شکل ساندویچ 

برده شود تا کمترین نیاز به تماس دست با غذا باشد. 
 حتما پیش از صرف غذا دست ها با آب و صابون شسته شوند 
و سطح میز که غذا روی آن گذاشته می شود، ضدعفونی شود.
از استفاده در کیسه پالستیک  لیوان و... پس   ظرف غذا، 
گذاشته شود و هنگام بازگشت به منزل فوری با آب و مایع 

شود.  شسته  ظرفشویی 
به  درمانی  بخش های  در  شاغالن  به خصوص  افراد  همه   
اصول تغذیه درست و تقویت سیستم ایمنی توجه داشته باشند. 
 نوشیدن آب و مایعات فراوان برای کادر درمان که ساعات 
طوالنی کاور دارند و با تعریق و احساس گرما مواجه هستند، 

داشت.  بسیار خواهد  اهمیت 
emploi.belgique.be :منبع

به مناسبت 28 آوریل مصادف با 9 اردیبهشت؛ روز جهانی »بهداشت حرفه ای و سالمت شغلی«

سالمت شاغالن در برابر کروناویروس
طبیعتا رعایت اقدامات بهداشتی در مورد کارکنان 
بخش های بیمارستانی و درمانی بسیار جدی تر و 
خاص تر است زیرا به طور مداوم با افراد بیمار و ناقل 
کروناویروس ارتباط دارند. در این شرایط استفاده 
از کاورهای مخصوص لباس، ماسک فیلتردار ایمن، 
دستکش و عینک ضروری خواهد بود. همچنین از 
شاغالن در این بخش ها باید به طور منظم تست کرونا 
گرفته شود تا در صورت مثبت بودن، بالفاصله اقدامات 
درمانی و پیشگیری از وخامت بیماری انجام گیرد


