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پزشکی

 شماره 1199
 شنبه  9آذر 1398

در جلسه راهبردی پیرامون بیماری آنفلوآنزا و پدیده پدیکولوز مطرح شد:

| عکسها :مجید شبستری |

هجوم همهجانبه
آنفلوآنزا به کشور

 در سیرجان چند مورد مرگ مشکوک به آنفلوآنزا داشتهایم و هم اکنون
 26نفر ،مشکوک به این بیماری  ،بستری شدهاند

فاطمه آبکار

بیش از س��ه هفته از
ش��یوع آنفلوآن��زا در
کشور میگذرد و در
همین مدت کوت��اه ،بیش از  15نفر در اثر
ابتال به این بیماری جان خود را از دس��ت
دادهاند .بیش از یک هزار بیمار مش��کوک
ب��ه آنفلوآنزا نیز در اس��تانهای مختلف به
بیمارس��تانها مراجع��ه کرده و براس��اس
آماری که وزارت بهداشت این هفته منتشر
کرد اس��تانهای قزوین ،آذربایجان شرقی،
کرمانشاه ،تهران ،اصفهان ،آذربایجان غربی،
مازندران و گلستان بیشترین آمار شیوع را
داشتهاند.
در ای��ن آمار اگر چه نامی از اس��تان کرمان
نیس��ت اما کرمانیها هم از این بیماری در
امان نبودن��د بهطوریکه در س��یرجان دو
م��ورد فوتی گزارش ش��د و دهها نفر نیز به
دلیل ابتال به همین بیماری بس��تری شده
ک��ه حال چند نفر از آنها نامطلوب گزارش
شده اس��ت .دکتر موقری معاون بهداشتی
دانشکده علوم پزشکی سیرجان در گزارش
روز سهش��نبه خود به رسانهها به گوشهای
از ای��ن آم��ار اش��اره کرد و گف��ت چنانچه
شهروندان در این رابطه دقت کنند میتوان
از گس��ترش آن جلوگیری کرد .رئیس اداره
کنترل بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت
گفته که بیش��ترین آمار فوتیه��ا را تهران،
مازندران و آذربایجانشرقی داشتهاند و تمام
افرادی که ف��وت کردهاند ابتدا تحت درمان
قرار داشتند ولی متأسفانه درمان آنها پاسخ
نداده است .گفته میش��ود بیماری امسال

چند هفته زودتر از س��ال گذشته در کشور
شیوع یافت و در همین مدت کم به سرعت
پخش شد و مرگ و میر باالیی داشت .درباره
اینکه این بیم��اری از کجا آم��ده نظرهای
متفاوتی وجود دارد از جمله آنکه گفته شده
آنفلوآنزا را زائران اربعی��ن از عراق آوردهاند.
جاییکه زوار دیگر کش��ورها با هم برخورد
داشته و موجب تسری آن شدهاند .در کنار
شایعه پخش آنفلوآنزای پرندگان میان مردم
از س��وی کاربران فضای مجازی نیز برخی
معتقدند که آنفلوآنزا در کشور عراق به شکل
وسیع منتشر شده و تعدادی از زائران اربعین
در عراق به آنفلوآنزا مبتال شدهاند و از طریق
آنها ویروس به داخل کش��ور رسیده است.
این درحالی است که دکتر محمداسماعیل
مطلق ،سرپرس��ت دفت��ر مدیریت کاهش
بالیا نظر دیگری دارد و میگوید که ش��یوع
آنفلوآنزا ربطی به زائران اربعین ندارد.
  جلسه کاربردی در سیرجان
در همین رابطه روز دوشنبه بنا به ضرورت،
همایشی در تاالر حکیم سیرجان برگزارشد.
در این همایش که برخی مدیران و مسئوالن
بهداشتی ،گروهی از مسئوالن آموزشگاهها و
مدیران مهدهای کودک و پیشدبستانیها
حضور داش��تند راجع ب��ه دو مقوله مهم از
جمل��ه «آنفلوآن��زا» و پدی��ده «پدیکولوز»
(همان شپش َسر که این روزها بیشتر از قبل،
بهداش��ت مدارس را تهدید میکند) بحث
ش��د .در این نشست ،دکتر مهتاب حسینی
رییس اداره بهزیستی شهرستان با بیان این
مورد که ما باید تمام مسایل بهداشتی را در
آموزش��گاهها به خص��وص مهدهای کودک

و پیشدبس��تانیها رعایت کنی��م گفت :از
مسئوالن این آموزشگاهها میخواهم اولویت
اولش��ان بهداشت باش��د بهخصوص برای
بچههایی که ممکن است دچار این مشکل
باشند .او گفت :ما بنابه وظیفه این موضوع را
رصد میکنیم و آموزشگاهها و مهدهایی که
مدیرانشان در این رابطه کوتاهی کنند مورد
بازخواست قرار خواهند گرفت .در ادامه این
همایش مدیر گروه بیماریهای دانش��کده
علوم پزش��کی نیز به ای��ن دو مقولهی مهم
پرداخ��ت و در مورد پدیکولوز گفت 10:الی
 15درصد دانشآموزان مدارس در مهدهای
کودک ،پیشدبس��تانیها و مدارس ابتدایی
به آن دچار هس��تند .اکبر اس��دی با تأکید
ب��ر روی موضوع رعایت بهداش��ت در تمام
جنبهها در این آموزش��گاهها عنوان کرد :در
 3س��ال گذشته مش��کل پدیکولوز در تمام
کش��ورهای دنیا چه اروپایی و چه آمریکایی
ش��یوع بس��یار زیادی پیداکرده و ایران نیز
از این قاعده مس��تثنا نبوده و متأس��فانه بر
اس��اس ناآگاهی مدیران مهدها و مربیان و
در نهایت خانوادهها شیوع آن رو به افزایش
است بهطوریکه در سیرجان از ابتدای فصل
تابستان بهطور متوسط هرماه  250تا 300
نفر به گروه بیماریهای معاونت بهداش��ت
جهت دریافت ش��امپوی مخص��وص برای
درمان مراجعه کردهاند که در سامانه حوزهی
بیماریها به صورت محرمانه ثبتشده است.
او افزود :س��رپوش گذاشتن مدیران مهدها
و ی��ا مادران ب��ر روی این قضی��ه منجر به
حاد ش��دن مسئله ش��ده به صورتی که در
سال گذش��ته از تمام مدیران مجتمعهای
پیشدبس��تانی ،مهدهای کودک و مدارس

| دکتر محمد موقری پور|

| دکتر مهتاب حسینی|

| اکبر اسدی|

مقطع ابتدایی برای همکاری دعوت کردیم
و آمادگ��ی خودمان را ب��رای ارائه خدمات
رایگان اعالم نمودیم ولی از این تعداد کمتر
از انگش��تان دست حاضر به همکاری شدند
که جای تأسف دارد.
مدی��ر گ��روه بیماریهای دانش��کده علوم
پزش��کی ضمن تقدیر از حمایت مسئوالن
آموزش و پرورش در این رابطه ،پس از ذکر
نکاتی چند از مسائل آموزشی و کاربردی در
این زمینه ،هش��دار داد چنانچه از این پس،
از ه��ر مهدکودک و یا مدرس��های که مورد
ابتال اعالم شود درصورتیکه مطمئن شویم
آموزشگاه مربوطه نکات اعالمشده را رعایت
نکرده بدون هیچ چشمپوشی نام مدرسه و
یا مهد را از طریق جراید رسمی شهر اعالم
خواهی��م کرد .وی بهخانوادهه��ا نیز در این
رابط��ه تذکر داد و گفت انتظار ما قبل از هر
چیز رعایت بهداش��ت فرزندانشان در خانه
است تا باعث نشوند این بیماری به مدارس
منتقل شود.

پزش��کی در ادامه در این همایش گفت:
موض��وع مهم دیگری که باید اینجا به آن
اشاره و بر روی مراقبت بر روی آن تأکید
کنم مس��ئله آنفلوآنزا اس��ت که امسال با
سرد ش��دن هوا یک ماه زودتر شیوع آن
رواج پیداکرده است .اسدی گفت :آنفلوآنزا
ک��ه در اصطالح محلی ب��ه آن «موفک»
میگویی��م با س��رماخوردگی تفاوتهای
عمدهای دارد از جمله در آنفلوآنزا گلودرد
ش��دید ،تب بسیار زیاد،دردهای عضالنی
بس��یار زیاد است و س��رفههای پیدرپی
وج��ود دارد ک��ه در س��رماخوردگی این
نش��انهها نیس��ت .وی گفت :باید به این
نکتهی مه��م اش��ارهکنم که بر اس��اس
گفتهی دکتر گویا (رئیس مرکز مدیریت
و کنترل بیماریهای واگیر وزارت کشور)
از ابتدای شیوع آنفلوآنزا تاکنون در کشور
بیش از  15مورد فوتی اعالمشده که
یک مورد آن در سیرجان در اثر آنفلوآنزای
 H1N1بوده است .ما همچنین در اینجا
ب��ا  3مورد مرگ مش��کوک از میان افراد
در معرض خطر (س��ن باال) روبرو شدیم
ک��ه منتظر جواب آزمایش��گاه هس��تیم.

همچنین  26نفر مشکوک به آنفلوآنزا در
دو بیمارس��تان غرضی و امام رضا بستری
هستند.
وی اف��زود :بای��د عنوان کنم که ش��یوع
آنفلوانزا H1N1زودتر از موعد و همچنین
چرخهی ش��یوع آن نیز گستره بیشتری
نس��بت به قبل داشته اس��ت لذا افراد در
معرض خط��ر از جمله «ک��ودکان ،زنان
باردار ،افراد مس��ن ،افرادی که عمل قلب
بازنمودهاند ،دیالیزیها و شیمیدرمانیها»
باید مراقبتهای بیش��تری داشته باشند
ازجمل��ه داش��تن پوش��ش مناس��ب در
زمس��تان،ق��راردادن ظ��رف آب بر روی
سیس��تمهای گرمایش��ی در منزل و در
صورتی ک��ه این اف��راد به ای��ن بیماری
مشکوک شدند سریعاً به پزشک مراجعه
کنند تا تحت درمان قرار گیرند .اس��دی
افزود :مورد دیگری که باید به آن اش��اره
کنم این است که در آنفلوآنزا فقط یک نوع
آنتی بیویک جوابگو است که آن هم باید
متخصص صورت
از طریق تجویز پزشک
ّ
گیرد .این طور نیس��ت که ما خودس��رانه
دارو تهی��ه و مص��رف کنیم و مش��کل را

  مراقبت کنید
مدیر گ��روه بیماریهای دانش��کده علوم
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بدینوسیله به اطالع صنعتگران سهامدار مستقر در شهرک
صنعتی شماره یک سیرجان میرساند جلسه مجمع عمومی
فوقالعاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره یک
سیرجان به شماره ثبت  3297و شناسه ملی 14003221820
رأس ساعت  11مورخ  98/9/20در محل سالن اجتماعات
هاللاحمر (خیابان وحید) با دستور کار ذیل برگزار میگردد:

 -1افزایش سرمایه
 -2تصویب اساسنامه جدید

هیأت مدیره شرکت خدماتی
شهرک صنعتی شماره یک سیرجان

دعوت به همکاری

شرکت آرش�ام گهر جهت تکمیل نیروی خود در
نظر دارد از رانندگان پایه یک با شرایط و مدارک
زیر نیرو جذب نماید.

 -1داش�تن گواهینامه پایه یک ک�ه حداقل 3
سال از تاریخ اخذ گواهینامه گذشته باشد.
 -2گواهی عدم سوء پیشینه
جهت تحویل مدارک با شماره

 09140329011تماس گرفته شود.

دعوت به همکاری
یک ش�رکت پیمانکاری در معدن گلگهر جهت
انبارگردان�ی نی�از به  50نفر نی�روی کار ( 40نفر
فوقدیپلم و  10نفر لیسانس) بصورت موقت دارد.
جهت اطالعات بیش�تر با ش�مارههای زیر تماس
حاصل نمایید.

42280844 - 09135844605

بیشتر نماییم.
وی دوره درم��ان این بیماری را بین  5تا
 7روز اع�لام کرد و گف��ت :دانشآموزانی
ک��ه مبتال به آن ش��وند باید یک هفته از
رفتن به مدرس��ه منع ش��وند ت��ا بقیه را
گرفت��ار آن نکنن��د .وی از مراجعه تعداد
کثیری افراد مشکوک به بیماری آنفلوآنزا
به مراکز درمان��ی خبر داد و گفت :از این
تعداد  ۹مورد واجد ش��رایط نمونهگیری
آنفلوآنزا طبق دس��تورالعمل قرار گرفتند
که خوشبختانه بهبود یافتند هر چند که
دو سه مورد از افراد حال مناسبی ندارند و
تحت درمان و مراقبت قرار دارند.
  برای مبتال نشدن چه کنیم؟
رعایت نکات بهداش��تی را هرگز و هرگز
فراموش نکنی��د .این توصی��ه به معنای
شستوش��وی م��دام دس��تها و رعایت
آداب تنفسی است ،یعنی حتماً دستمال
به همراه خود داش��ته باشید و اگر عطسه
یا س��رفه کردید دستمال را جلوی دهان
خود گرفته و بعد از مصرف هم دستمال را
در سطل زباله بیندازید .چای گرم و آش
گرم را هرگز فراموش نکنید .اس��تراحت،
اصلیترین و بهترین راه برای درمان است.
اگر خدای نکرده آنفلوآنزا گرفتید حتماً بعد
از مراجعه به پزش��ک و دریافت داروهای
جدی بگیرید.
الزم ،استراحت در منزل را ّ
افراد باالی  65س��ال ،زنان باردار ،بیماران
ریوی ،بیماران مبتال به ناراحتیهای قلبی
و افراد مبتال به سرطان در حال درمان از
جمله افرادی هستند که به آنها توصیه
میشود واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.
خوش��بختانه با تمهی��دات صورتگرفته
واکسن آنفلوآنزا به مقدار کافی وارد کشور
شده و میتوان آن را از مراکز درمانی مجاز
تهیه کرد .دیگر اینکه در صورت داش��تن
عالئم این بیم��اری دگزامت��ازون تزریق
نکنید .دگزامتازون هرچند عالئم التهاب
را کاهش میدهد ،اما ممکن اس��ت باعث
کاهش قوای سیستم ایمنی فرد مبتال به
آنفلوآنزا شده و وضعیت بیمار را وخیمتر
کند .کس��انی که عالئم��ی چون آبریزش
ن درد و ...دارند ،از رفتن
بینی ،ت��ب ،ب��د 
به محل کار یا فرس��تادن ک��ودک دارای
این عالئم به مدرس��ه ،برای چند روز جدا ً
خودداری کنند.
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بدینوسیله به اطالع صنعتگران سهامدار مستقر در شهرک
صنعتی شماره یک سیرجان میرساند جلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوقالعاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره
یک سیرجان به شماره ثبت  3297و شناسه ملی 14003221820
رأس ساعت  9صبح مورخ  98/9/20در محل سالن اجتماعات
هاللاحمر (خیابان وحید) با دستور کار ذیل برگزار میگردد:
 -1انتخاب بازرس (حسابرس قانونی)
 -2انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -3تصویب صورتهای مالی منتهی به اسفند 96
 -4تعیین حقالزحمه بازرس قانونی

هیأت مدیره شرکت خدماتی
شهرک صنعتی شماره یک سیرجان

دعوت به همکاری

یک ش�رکت معتب�ر معدنی در شهرس�تان
س�یرجان "بخش بلورد" به تع�دادی نیروی
ماهر در س�نگ شکن به ش�رح زیر نیازمند
میباشد.
عالقمن�دان میتوانن�د ه�ر چه س�ریعتر با
شمارهی زیر تماس حاصل نمایند.
 -1اپراتور سنگشکن با  5سال سابقه کار
 -2مکانیک سنگشکن با  3سال سابقه کار
 -3نیروی ساده با  5سال سابقه کار در سنگشکن

شماره تماس09129620987 :

دعوت به همکاری

ی�ک ش�رکت معتب�ر معدنی در شهرس�تان
س�یرجان "منطقه بلورد" به افراد مش�روحه
ذیل نیازمند می باشد.
راننده جرثقیل با داشتن گواهینامه ویژه
و راننده پایه یک

09137125088

