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»شاد« برای کودکان استثنایی مناسب نیست
۱۵ شهریور امسال مدارس کشور بعد از ماه ها آموزش غیرحضوری، فعالیت حضوری خود را آغاز کردند. 
در این میان، دانش آموزان استثنایی شرایط خاص تری را پشت سر گذاشتند؛ دانش آموزانی با معلولیت های 
مختلف و نیازهای آموزشی ویژه . بسیاری از خانواده های دانش آموزان استثنایی می گویند که اپلیکیشن 
»شاد« فقط برای دانش آموزان عادی طراحی شده و محدودیت های فرزندان آنها در نظر گرفته نشده 
است. کرونا نظام آموزش جهانی را به هم ریخته. هنوز کسی نمی داند بچه ها باید مدرسه بروند یا نه یا 
اگر قرار است مدرسه بروند، این کار چطور باید انجام بگیرد و آیا آموزش آنالین می تواند جوابگوی 

نیازهای آموزشی و پرورش کودکان ما باشد؟ اغلب والدین و کارشناسان علوم تربیتی  عقیده دارند 
آموزش غیرحضوری نمی تواند جای کالس های حضوری را بگیرد، اما وقتی صحبت از دانش آموزان 
استثنایی به میان می آید، این بحث پیچیده تر هم می شود. براساس بررسی ها و آمارهای مجامع علمی 
و فرهنگی بین المللی نظیر یونسکو و برخی کشورهای غربی، در حدود ۱0 تا ۱۵ درصد از کودکان 
مدرسه رو  هر کشور بنابر تعریفی که ارائه شد، استثنایی اند و به توجه خاص آموزشی نیاز دارند؛ به 
عنوان مثال در سال ۱994، دفتر آموزش کودکان معلول در آمریکا اعالم کرد که حدود ۱2 درصد از 

کودکان، از تولد تا ۱9 سالگی به نحوی دچار معلولیت اند و به آموزش ویژه نیاز دارند.
در واقع برخالف آنچه عمدتا در اذهان تداعی می شود، آموزش و پرورش استثنایی لزوما به معنای 

جداسازی و انتقال کودک از مدرسه عادی به مدرسه استثنایی نیست، بلکه آموزش استثنایی برنامه ای 
تنظیم شده براساس ارزیابی های مستمر و جامع برای کودک از تولد تا پایان زندگی و همراه با خانواده، 
مدرسه و اجتماع است. بنابراین ایجاد کالس ها و مدارس خاص برای کودکان استثنایی هدف نیست، 
بلکه برخاسته از یک ضرورت آموزشی است؛ زیرا با حضور دو سه نفر کودک استثنایی در یک کالس 
معمولی 40 یا ۵0 نفری، معلم قادر نخواهد بود آن گونه که شایسته است به تفاوت های فردی توجه 
داشته باشد، به خصوص زمانی که تفاوت موجود میان این دو سه نفر کودک استثنایی با دیگر کودکان 
قابل مالحظه باشد، اگر معلم بخواهد توجه بیشتری به این کودکان، که نیاز بیشتری دارند، مبذول دارد 

ناگزیر است از وقت آموزش و هدایت دانش آموزان دیگر بکاهد و به عکس.

خبــر

در اولین هفته از بازگشایی مدارس 
هنوز بسیاری از خانواده ها سردرگم 
هستند چراکه برخی مدرسه ها به والدین 
گفته اند که دانش آموزان باید به شکل 
زوج و فرد در مدرسه حاضر شوند و به عده ای دیگر از 
والدین هم گفته شده است که قبل از فرستادن فرزندتان 
حتما با مدرسه تماس بگیرید. برخی نیز با نوبتی کردن، 
تعداد شاگردان کالس را کاهش داده اند، اما ظاهرا هیچ کدام 

از این تصمیمات مانع نگرانی والدین نشده است.
به گزارش هفته نامه سالمت، بازگشایی حضوری مدارس 
در ایران نیز مانند سایر کشورها به چالشی بزرگ در دوران 
مسووالن  درحالی که  است.  شده  تبدیل  کرونا  پاندمی 
آموزش وپرورش اصل را بر دایر کردن مدارس به شرط 
رعایت دستور العمل ها گذاشته اند، برخی نمایندگان جامعه 
پزشکی این اقدام را تیر خالص به  سالمت دانش آموزان 

دانسته و خواستار تعطیلی فوری مدارس شده اند.

تحمیل بیماران بیشتر بر کادر درمان
برای مثال محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام 
پزشکی در نامه ای انتقادی به وزیر آموزش وپرورش تصریح 
کرد: »علت واقعی این تصمیم غیرمنتظره برای مردم مکشوف 
نیست، ولی هر چه هست، بازگشایی حضوری مدارس 
با شرایط خطیر بیماری کرونا و سالمت دانش آموزان و 
خانواده آنها سازگاری ندارد و یقینا موجب تحمیل بیماران 
بیشتر بر جامعه پزشکی، پرستاری و کادر درمان خواهد 
شد. حتی در اکثر کشورهایی که در کنترل این بیماری 
شرایط بسیار بهتری از ایران دارند و حتی مرگ ومیر ناشی 
از کرونا در آن کشورها کمتر از یک صدم موارد در کشور 
ما است، هنوز در مورد بازگشایی حضوری مدارس، تامل 

و احتیاط می کنند.«
عباس آقازاده، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی 
هم در نامه ای سرگشاده خطاب به ستاد ملی مبارزه با 
کرونا تاکید کرد: »ستاد ملی مبارزه با کرونا باید از جان 
میلیون ها دانش آموز دفاع کند. وزیر آموزش وپرورش طی 
بیاناتی در اجالس با مدیران مربوطه، اظهار داشته اند که 
مدارس باید به طور حضوری بازگشایی شوند. این »دستور« 
جناب وزیر، با شرایط حاکم بر همه گیری ویروس کرونا و 
وضعیت »قرمز« بسیاری از مناطق کشور، همخوانی ندارد. 
به خطر انداختن جان میلیون ها دانش آموز و آموزگار و 
خانواده های ایشان و دخالت در کارشناسی تخصصی نحوه 
مبارزه با کرونا، می تواند در کمترین فاصله زمانی به یک 
فاجعه انسانی تبدیل شود. بنابراین از مسووالن ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، جدا تقاضا می کنیم که از بازگشایی حضوری 
مدارس در همه مقاطع تحصیلی و در کلیه استان ها و مناطق 

کشور، اکیدا جلوگیری شود.«
محمد طالب پور، رئیس بیمارستان سینای تهران هم با انتقاد 
از بازگشایی مدارس گفت: »این موضوع بیش از اینکه 
برای خود کودکان خطرناک باشد، برای والدین آنها پرخطر 
خواهد بود و حتی باعث چرخش این ویروس از طریق 
بچه ها بین خانواده های مختلف می شود.« به گفته وی، 
کودکان ناقل های بسیار خوبی هستند و ویروس را بدون 
اینکه خودشان مبتال شوند، منتقل می کنند و این موضوع 

به افزایش شیوع ویروس کمک می کند

وقتی سالمت شهروندان به خطر می افتد
وزارت آموزش وپرورش هم اعالم کرده که بازگشایی 
حضوری مدارس کامال با هماهنگی وزارت بهداشت 
انجام شده و در این زمینه دستور العمل های بهداشتی 
با جدیت در مدارس، اجرا می شود. دراین بین سعید 
نمکی، وزیر بهداشت توپ را به زمین آموزش وپرورش 
انداخته و اعالم کرده است: »اگر سالمت شهروندان را 
در خطر ببینیم، به عنوان وزارت بهداشت، محکم در 
مقابل آن حرکت خواهیم ایستاد. یقینا در مورد بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها از هر چیزی که سالمت فرزندان 
ما را تهدید کند، ممانعت می کنیم. در این راستا هر 
اقدامی که منطبق بر دستور العمل های بهداشتی و به 
دور از آسیب جسمی و روحی فرزندان ایران باشد را 

اجرا خواهیم کرد.«
این مجموعه اظهارنظرهای متناقض که موجب کالفگی 
این  کنار  در  را  است  شده  خانواده ها  سردرگمی  و 
وضعیتی قرار دهید که حتی تا یک روز قبل از زمان 
بازگشایی مدارس هنوز معلوم نبود که دقیقه چه سیستم 
آموزشی قرار است در مدارس پیاده شود و از خانواده ها 
خواسته شد که هر کدامشان تک تک به مدارس زنگ 
بزنند، اما بااین وجود فقط به فاصله چند ساعت مانده 
به بازگشایی مدارس به یک باره وزیر آموزش وپرورش 
اعالم کرد که نیاز به تماس با مدرسه نیست و همه 

مدارس به شکل حضوری فعال هستند.

حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست
البته وزیر آموزش وپرورش روز سه شنبه ۱7 شهریورماه 
در یک عقب نشینی گفت که با توجه به بررسی های انجام 
شده تصمیم بر این شد که حضور دانش آموزان در مدارس 
الزام آور نباشد، اما محسن حاجی میرزایی همچنان بر توصیه 
دولت مبنی بر »آموزش حضوری« تاکید دارد و می گوید: 
»هیچ یک از مدارس دولتی و غیردولتی حق ندارند که 
دانش آموزان را ملزم به حضور در مدارس کنند.« به گفته 
وی، این وزارتخانه موظف است خدمات آموزشی را به 
همه دانش آموزان ارائه کند و تدابیر الزم اندیشیده شده 
است تا امکان آموزش حضوری، آموزش تلویزیونی و 

آموزش از طریق سامانه شاد فراهم شود.
حاجی میرزایی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از ابتالی 
دانش آموزان به ویروس کرونا در چند روز گذشته در 
مدارس نداشته ایم، افزوده است: »ما به نگرانی خانواده ها 
احترام می گذاریم و آنها مختار هستند آموزش های حضوری 

و یا غیرحضوری را انتخاب کنند.«
به هرحال مدرسه ها در کشور از هفته پیش باز شده اند، اما 
بسیاری از خانواده ها به درستی این کار اطمینان ندارند و 
تصمیم های متناقض و ناگهانی هم معلم ها را سرگردان 
و ناراضی کرده است. برگزاری کالس های مجازی در 
شبکه »شاد« هم باعث انتقاد بسیاری شده که می گویند 
دانش آموزان فقیر و مناطق محروم به وسایل ارتباطی الزم 
و حتی اینترنت دسترسی ندارند. بر اساس آمار غیررسمی 
حتی گفته می شود که چندین میلیون دانش آموز نمی توانند 
مانند سایر هم کالسی های یا هم مدرسه ای های خود به 

شبکه شاد وصل شوند.
از طرف دیگر واقعیت آن است که آموزش رعایت شرایط 
بهداشتی به دانش آموزان خصوصا در سنین پایین تر بسیار 
دشوار و زمان بر است و در عرض چند روز امکان پذیر 
نیست و نمی توان اخالق بهداشتی را در آنان نهادینه کرد 
کما اینکه برخی از بزرگ ساالن پس از گذشت هفت ماه 
هنوز دستورات بهداشتی را رعایت نمی کنند و اتفاقا شوق 
حضور دانش آموزان در مدرسه و دیدار هم کالسی ها کار 

را دشوارتر می سازد.
و  مدارس  فیزیکی  فضای  محدودیت  دیگر  واقعیت 
جمعیت کثیر دانش آموزان در برخی مدارس است که 
امکان رعایت فاصله هرچند اندک یک متر را ممکن 
نمی سازد. همچنین محدودیت دیگر منابع مالی و نیروی 
انسانی مدارس برای نظارت و مراقبت بر اجرای دستورات 

بهداشتی است و مشکالت دیگری از قبیل سرویس 
رفت وآمد هم در این روند تاثیرگذار است.

نگرانی والدین همچنان ادامه دارد
حال در ادامه گزارش به گفت وگو با دو خانواده که امسال 
دانش آموز مدرسه  ای دارند و در دو نقطه جغرافیایی متفاوت 
از کشورمان زندگی می کنند، نشسته ایم تا از دغدغه ها و 
درخواست های آنها بیشتر بشنویم. ابتدا گفت و گوی هفته نامه 
»سالمت« با خانم احمدی ساکن شهرستان خوی از توابع 
استان آذربایجان غربی و مادر دو دانش آموز را می خوانید و 
در ادامه آقای ابراهیمی هم که ساکن منطقه 7 تهران است 
و امسال دخترش ریحانه کالس دوم ابتدای است با ما 

گفت وگو کرده است.
: خانم احمدی امسال چند فرزند مدرسه ای 

دارید؟
خانم احمدی: دو نفر، دختر کوچکم حنانه که امسال 
دانش آموز کالس دوم ابتدایی است و پسرم امیرعلی که 

او هم امسال کالس ششم ابتدایی درس خواهد خواند.
: بچه ها از چه روزی مدرسه رفتند؟

خانم احمدی: بچه ها از روز شنبه ۱۵ شهریورماه به مدرسه 
رفتند، اما قبل از آغاز مدرسه پیامکی برایمان آمده بود برای 
حضور در روز شنبه و بعدا متوجه شدیم که برای گروه 
دیگری از همکالسی های بچه ها برنامه حضور در مدرسه 

برای روز یکشنبه اعالم شده بود.
: برنامه هفتگی بچه ها چگونه است؟

خانم احمدی: قرار است هر دو فرزندم روزهای زوج و 
هر نوبت چهار ساعت در مدرسه باشند و روزهایی هم که 
مدرسه نمی روند آموزششان را از شبکه شاد پیگیری کنیم.
: وضعیت بهداشتی مدرسه چطور است؟
خانم احمدی: ما را به داخل مدرسه راه ندادند، اما بچه ها 
می گفتند که وضعیت مدرسه و کالس ها مثل پارسال است و 
هیچ چیزی تغییری نکرده است. البته قبل از بازگشایی مدرسه 
اعالم کرده بودند که باید ماسک و محلول ضدعفونی کننده 

همراه بچه ها باشد.
دستور العمل های  رعایت  از  اطالعی  آیا   :

بهداشتی بین بچه ها دارید؟
خانم احمدی: دخترم حنانه به دلیل اینکه از همان ابتدای 
کرونا حساسیت زیادی به رعایت کردن دارد از همان 
روز اول مدرسه می گوید که بعضی همکالسی هایش سر 
کالس و یا در زنگ تفریح ماسک و وسایل شخصی خود 
را کنار می گذارند و حتی با هم گروهی بازی می کنند و 

این برایش نگران کننده است.
امیرعلی اما به دلیل روحیات خاصی که دارد حساسیت 
کمتری به کرونا دارد و همیشه باید به او تذکر بدهیم 
که بیشتر مراعات کند و حتی همان ماسک را هم که 
استفاده می کند به زور باید مجبورش کنیم که طول ساعات 
مدرسه را استفاده کند. هرچند احتمال می دهیم که ممکن 
است حتی ماسک خود را هم کنار بگذارد که این برایمان 

استرس زا شده است.
: هزینه های امثال بچه ها مانند هزینه خرید 
ماسک و محلول ضدعفونی کننده و احیانا خرید گوشی 

و یا تبلت هوشمند چقدر بوده است؟
خانم احمدی: امسال هزینه ها سرسام آور است فقط همین 
یک هفته گذشته بچه هر کدام سه عدد ماسک و یک محلول 
استفاده کرده اند. اگر یک ماه این هزینه ها را حساب کنیم 

24 ماسک و دو محلول ۵00 سی سی باید برایشان بخریم 
که این از عهده بسیاری از خانواده ها برنمی آید. همچنین 
اگر این هزینه ها را به پول سرویس مدرسه که امسال دو 
برابر شده و همچنین هزینه تب لت جدیدی که امسال 
برای برنامه های غیرحضوری شان خریدیدم اضافه کنیم تا 

به اآلن نزدیک به ۱0 میلیون شده است.
: امسال نگرانی اصلی شما برای بچه ها چیست؟

خانم احمدی: مثل همه پدر و مادرها ما هم نگران وضعیت 
مدرسه در ایام کرونا هستیم. البته می خواستیم امسال بچه ها 
مدرسه نروند، اما اصرار آنها و صحبت های اطرافیان من 
و همسرم را راضی کرد که به این اتفاق تن بدهیم؛ اما 
همچنان نگرانی اصلی همه ما موضوع سالمتی بچه ها است 
و موضوع آموزش و یادگیری برایمان اهمیت کمتری نسبت 

به سال های قبل دارد.
: آقای ابراهیمی دخترتان از چه روزی به 

مدرسه رفت؟
آقای ابراهیمی: هفته اول برنامه حضور در مدرسه نداشتند 
و اعالم کردند که از هفته دوم برنامه کالسی اعالم خواهد 
شد. آن طور که به ما اعالم شد هفته اول بچه های کالس 

اولی به مدرسه رفته بودند.
: پس هنوز برنامه هفتگی اعالم نشده است؟

آقای ابراهیمی: برنامه دقیق نه ولی گفته اند که احتماال هفته ای 
یک روز حضور به مدرسه بروند و مابقی روزهای هفته 

درسشان را از طریق برنامه شاد پیگیری کنند.
: نگرانی بابت سال تحصیلی دارید؟

آقای ابراهیمی: هم نگرانی و هم دغدغه؛ نگرانی از بابت 
وضعیت سالمت و بهداشت مدرسه و دغدغه برای آموزش 
بچه ها. چون پارسال که کالس اول بودند با اینکه معلم 
کالس اولشان بسیار فعال و پیگیر بودند خودمان هم وقت 
زیادی برای درسش صرف کردیم و امسال هم اگر روند 

سال گذشته ادامه داشته باشد کار مشکل خواهد بود.
: امسال هزینه های تحصیلی دخترتان چقدر 

است؟
آقای ابراهیمی: امسال عالوه بر هزینه های خرید لباس و 
کیف و کفش هزینه خرید یک تبلت و همین طور ماسک 
و محلول ضدعفونی را هم باید به هزینه های سال قبل 
اضافه کنیم. همین طور هزینه سرویس مدرسه هم هست که 
قیمتش تقریبا دو برابر سال قبل شده است چون امسال تعداد 
کمتری با یک سرویس جابجا خواهند شد که این هزینه از 
والدین گرفته شده است؛ بنابراین با احتساب همه هزینه ها 
تا به اآلن نزدیک به هفت میلیون هزینه کرده ایم و در طول 
سال هم تقریبا معادل همین هزینه را هم خواهیم داشت. 
البته دخترمان امسال مدرسه دولتی می رود و اگر مثل سال 
قبل غیرانتفاعی می رفت حتما هزینه هایش 3 برابر می شد.

مسووالن  و  مدرسه  از  شما  توقع   :
آموزش وپرورش چیست؟

آقای ابراهیمی: انتظاری که از مدرسه داریم این است که 
حواسشان به بچه ها باشد چون همه ما پدر مادرها نگران 
وضعیت بهداشتی کالس ها و همکالسی های بچه هایمان 
هستیم. توقعمان هم از مسووالن آموزش وپرورش هم این 
است که حتی االمکان به مدرسه ها در ضدعفونی کردن 
مدارس و همچنین کمک مالی به خانواده های بی بضاعت 
را در اولویت برنامه های خود داشته باشند چون امسال 
یکسری از خانواده ها به دلیل مشکالت مالی از ادامه تحصیل 

بچه هایشان جلوگیری کرده اند.

 علی 
ابراهیمی

بالتکلیفی  والدین و دانش آموزان در اولین هفته بازگشایی مدارس

چه باید کرد؟

مدرسه ها در کشور از هفته پیش باز 
شده اند، اما بسیاری از خانواده ها به درستی 

این کار اطمینان ندارند و تصمیم های 
متناقض و ناگهانی هم معلم ها را سرگردان 

و ناراضی کرده است. برگزاری کالس های 
مجازی در شبکه »شاد« هم باعث انتقاد 
بسیاری شده که می گویند دانش آموزان 

فقیر و مناطق محروم به وسایل ارتباطی الزم 
و حتی اینترنت دسترسی ندارند. بر اساس 
آمار غیررسمی حتی گفته می شود که چندین 

میلیون دانش آموز نمی توانند مانند سایر 
هم کالسی های یا هم مدرسه ای های خود به 

شبکه شاد وصل شوند

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشت، با اشاره به چرایی تغییر هرساله 
میلیون   ۲ تهیه  پیش بینی  از  آنفلوانزا،  واکسن 
بهداشتی  کارکنان  برای  واکسن  این  از  دوز 
تزریق  اولویت  بازهم  »البته  و گفت:  داد  خبر 
واکسن با کارکنانی است که بیشتر در معرض 

خطر ابتال باشند.«

به گزارش سالمت، دکتر سید محسن زهرایی در 
گفت وگو با ایسنا، با تاکید براینکه تزریق واکسن 
آنفلوانزا سبب کاهش ریسک ابتال به بیماری می شود، 
گفت: »البته در موارد محدودی نیز واکسن آنفلوانزا 
منع مصرف دارد، از جمله این ممنوعیت ها بروز 
حساسیت شدید و نادر در دوره های قبلی تزریق 
واکسن آنفلوانزاست که در چنین شرایطی توصیه 

می شود فرد واکسن آنفلوانزا دریافت نکند.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا همه باید واکسن 
آنفلوانزا تزریق کنند؟، اظهار کرد: »به هیچ وجه باید 
و الزامی برای تزریق واکسن برای همگان وجود 
ندارد اما، توصیه به واکسیناسیون به ویژه برای افراد 
پرخطر امری ضروری است.« گروه های پر خطر 
این  کنند؛  واکسن  دریافت  به  اقدام  باید  هرساله 
گروه شامل افراد با نقص و ضعف سیستم ایمنی، 
کودکان، خانم های باردار، کارکنان بهداشتی درمانی 

به دلیل نوع حرفه  خود و... هستند.
تزریق  به  بهداشتی  کادر  نیاز  میزان  درباره  وی 
کدام   اینکه  به  توجه  »با  آنفلوانزا، گفت:  واکسن 
اما  نیاز متفاوت است،  گروه ها را پوشش دهیم، 
امسال پیش بینی 2 میلیون دوز واکسن برای کارکنان 
بخش بهداشتی درمانی داشته ایم که این میزان هم 
با اولویت بندی ابتدا برای افرادی که در معرض 
خطر بیشتر و در تماس بیشتر با بیماران هستند، 
تزریق می شود. تا سالیان قبل تامین واکسن آنفلوانزا 
برای این گروه بسته به شرایط بین 200 هزار تا 

400 هزار دوز تهیه می شد.«
واکسن  ساله   هر  تغییر  چرایی  درباره  زهرایی 
آنفلوانزا، تصریح کرد: »مدت دوام واکسن ها بر 
متفاوت  بیماری زا  عامل  و  واکسن  نوع  حسب 
است؛ مثال واکسن سرخک که در دو نوبت ارائه 
ایجاد  طوالنی مدت  ایمنی زایی  می تواند  می شود 
اما،  داشت  نخواهد  تکرار هم  به  نیازی  که  کند 
در مورد آنفلوانزا طول مدت ایجاد ایمنی کوتاه 
و در بهترین حالت تقریبا بین ۸ تا ۱2 ماه است. 
البته همین مدت زمان ذکر شده در افراد مختلف، 
متفاوت است؛ مثال در گروه های پرخطر که نقص 
سیستم ایمنی دارند یا سالمندان ممکن است طول 

مدت ایمنی 6 ماه باشد.

ثابت  آنفلوانزا  ویروس  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نیست و هرساله تغییر می کند، تصریح کرد: نوع 
اساس  بر  سال  هر  تولیدی  آنفلوانزای  واکسن 
است  شایعی  ویروس های  بر  جهانی  برآورد 
با  داشتند،  وجود  آنفلوانزا  قبلی  دوره  در  که 
انتخاب شده از ویروس، واکسن  انواع  انتخاب 
البته ممکن است سال  تولید می شود.  آنها  علیه 
که  باشد  آمده  وجود  به  جدیدی  ویروس  بعد 
همین  به  باشد.  متفاوت  قبل  سالیان  ویروس  با 
دلیل میزان مصونیت حاصل از واکسن آنفلوانزا 

نیست. واکسن ها  مانند سایر 
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
به  توصیه  »علت  داد:  ادامه  بهداشت،  وزارت 
آنجا  از  پرخطر  گروه های  در  واکسن  تزریق 
ابتال  شدت  واکسن  زدن  با  که  می گیرد  نشات 
آن  بستری  موارد  و  گروه  این  در  آنفلوانزا  به 
به  آنفلوانزا  واکسن  زدن  البته  می یابد.  کاهش 
که  کند  ایجاد  را  تصور  این  نباید  عنوان  هیچ 
بهداشتی  دستورالعمل های  نیست  الزم  دیگر 
را رعایت کنیم؛ تمام اقدامات پیشگیری کننده 

شود« گرفته  نظر  در  باید 

چرا واکسن آنفلوانزا 
هر سال تغییر می کند؟

یادداشت


