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گسترش دامنه ویروس آنفلو انزا

عوارض واکسن
از شایعه تا واقعیت

گـروه حـوادث :فصـل ،فصـل
آنفلوآنزاسـت و در حالـی که میتوان
گفـت کرونـا نفسهـای آخـرش را
میکشـد و آمـار ابتلا و مرگومیـر
ناشـی از ایـن ویـروس در کشـور هر
روز کمتر میشـود ،امـا درمانگاههای
سـطح شـهرها با تجمع افـراد زیادی
با عالیم سـرماخوردگی مواجه اسـت
کـه بـه گفتـه متخصصـان بیمـاری
شـایع ایـن روزهـا آنفلوآنزاسـت ،نـه
کرونا.
بـه گـزارش «شـهروند آنالیـن»
رئیـس مرکـز مدیریـت بیماریهای
واگیـر وزارت بهداشـت هفتـه
گذشـته بـا بیـان اینکـه حـدود 30
مـورد مرگومیـر آنفلوآنـزا از ابتـدای
امسـال تاکنـون داشـتهایم ،اعلام
کـرد با وجـود اینکه امسـال شـیوع
آنفلوآنـزای نـوع  Aزودتر از گذشـته
رخ داده همچنـان انتظـار میرود که
ن یـا اسـفندماه ادامه داشـته
تـا بهم 
باشـد .یکـی از بهتریـن راههـا بـرای
جدی
محافظت در برابـر این بیماری ّ
فصلی ،تزریق واکسـن آنفلوآنزاسـت.
امـا اگـر شـما یـا یکـی از عزیزانتان
واکنش و عوارض واکسـن آنفلوآنزا را
تجربه کرده باشـید ،ممکن است این
سـوال برایتان مطرح شـود کـه «آیا
ممکن اسـت با زدن واکسـن آنفلوآنزا
بیمار شـوید؟» .واکسـن را باید زمانی
تزریـق کنید که هیـچ عالیم بیماری
در شـما وجود نـدارد.
خانمـی با صدای گرفته و سـرفههای
شـدید از تجربـه واکسـن آنفلوآنـزا و
ابتلا به بیمـاری در فاصله یک هفته
بعـد از آن میگوید«:مـن واکسـن را

کـه زدم هیـچ عالیم سـرماخوردگی
نداشـتم ،حتـی دو سـه روز بعـدش
هـم همـه چیـز عـادی بـود و عالیم
نداشـتم .ولـی از یـک هفتـه بعـد
عالیم بیماری شـروع شـد با بدندرد
شـدید ،سـرفه و گلـودرد هـم بـه آن
اضافـه شـد ».او ادامـه میدهد وقتی
بـه دکتـر مراجعه کردم بـه من گفت
آنفلوآنـزای خفیف گرفتـهای و تصور
اینکـه با زدن واکسـن بـدن در برابر
ایـن ویـروس ایمن میشـود ،اشـتباه
اسـت .همـان واکسـن باعـث شـد
بیمـاریام چندان شـدید نباشـد.
بـا ایـن حـال پزشـک متخصـص
دیگـری از تجربـه شـخصی خـودش
بـه من گفت«:بعـد از تزریق واکسـن
آنفلوآنـزا ،به آنفلوآنزای شـدید مبتال
شـده و حتـی مدتـی در بیمارسـتان
بسـتری شـده اسـت».

 واکسـن نمیتوانـد عامـل
بیماری باشـد
یـک متخصـص بیماریهـای عفونی
بـه صراحـت عنـوان میکنـد کـه
واکسـن ،ویـروس زنـده نیسـت و
عامـل بـروز عالیـم بیمـاری نخواهد
بـود« .واکسـن آنفلوآنـزا دقیقـاً
مثـل واکسـن کروناسـت و ویـروس
بسـیار ضعیـف و غیرفعـال وارد بدن
میشـود .بـه همیـن دلیـل تصـور
اینکـه افـراد بـا زدن واکسـن مریض
میشـوند ،اشـتباه اسـت».
ایـن متخصـص بیماریهـای عفونی
یـادآور میشـود واکسـنها پوشـش
صددرصـدی در برابـر ابتلا ندارنـد و
نبایـد انتظـار داشـت بعد از واکسـن

دیگـر بیماری سـراغ آدمهـا نمیآید.
دکتـر یونسـیان تأکیـد میکنـد:
«همزمانـی ابتال به بیمـاری و تزریق
واکسـن تصادفـی اسـت و ایمنـی
ناشـی از واکسـن برای تشکیلشـدن
در بـدن ،بـه مـدت زمـان دو هفتـه
تـا یـک ماهـه نیـاز دارد و آنتیبادی
سـریع تولیـد نمیشـود».

 چالـش مهدها و مـدارس با
پیـک آنفلوانزا
اصـوالً ویروسهایـی مثـل کرونـا
یـا آنفلوانـزا در مـدارس و یـا مهدهـا
بیشـتر از جاهـای دیگـر انتشـار
مییابـد و لـذا از ایـن رو مدیـران
مـدارس و مهدها و مربیان بهداشـت
مـدارس (اگر مربی بهداشـت داشـته
باشـند) برای رعایت مسائل بهداشتی
و وادار کـردن دانشآموزانشـان برای
این امر ،بیشـتر از دیگران مسـوولیت
دارنـد .از طرفـی خانوادههایـی کـه
فرزنـد یـا فرزندانشـان گرفتـار ایـن
ویـروس هسـتند در ایـن هفتههـا
کـه آنفلوانـزا بیـش از سـایر ماههای
سـال زمینـه انتشـار دارد چنانچـه
عالیـم این ویـروس را دارند به خاطر
بچههـای مـردم آنها را چنـد روزی
به مدرسـه نفرسـتند.
 واکسـنزده و نـزده فـرق
چندانـی نـدارد
جـدی متخصصـان کـودک،
توصیـه ّ
تزریـق واکسـن آنفلوانـزا بـه کودکان
زیـر  6سـال اسـت تـا ایمنی نسـبی
در برابـر ویروسهـای فصلـی در
بدنشـان تشـکیل شـود .بـا ایـن
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مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران خبر داد:

احتمال قطع گاز در صورت مصرف زیاد

حـال در برخـی از مـوارد قبـل از
اینکـه واکسـن بخواهـد آنتیبـادی
ایمنسـاز بـدن را شـکل بدهـد،
بسـیاری از کودکانـی کـه حتـی
واکسـن آنفلوانـزا را دریافت میکنند،
عالیم سـرماخوردگی پیـدا میکنند.
ایـن اتفـاق میتوانـد تصادفی باشـد،
امـا زمانـی کـه مـوارد در ماههـای
شـیوع بیمـاری فصلی زیاد میشـود،
ایـن سـوال را مطـرح میکنـد که آیا
عوارض واکسـن میتوانـد عامل بروز
بیمـاری شـدید در کـودکان شـود؟
متخصص بیماریهـای عفونی اطفال
در واکنـش بـه این احتمال یا شـبهه
آن میگویـد« :این که واکسـن باعث
بـروز بیمـاری بهویژه بیماری شـدید
شـود ،گـزارش نشـده و منطقـی هم
نیسـت .کسـی کـه واکسـن میزنـد
ممکـن اسـت درد در محـل تزریـق
داشـته باشـد یـا کمـی درد عضالنی
پیـدا کنـد ،امـا اینکه واکسـن عامل
بروز بیماری شـدید شـود ،احتمالش
بسـیار ضعیف اسـت».
وی ایـن همزمانی را تصادفی میداند
و میگویـد« :شـاید ایـن افـراد در
آسـتانه بیمـاری بودنـد و واکسـن
را زدنـد ،یعنـی اگـر واکسـن هـم
نمیزدنـد عالیـم بیمـاری در آنهـا
مشـاهده میشـد .بـه طـور کلـی در
فصل شـیوع بیمـاری آنفلوانـزا ،دیگر
تفـاوت چندانـی بیـن واکسـنزده

و نـزده وجـود نـدارد و همـه در
معـرض ابتال قـرار دارند .بـا این حال
کسـانی کـه واکسـن زدهانـد بیماری
خفیفتـری را تجربـه میکننـد.
وقتـی افراد واکسـن میزننـد حداقل
دو هفتـه طـول میکشـد تـا بـدن
شـروع بـه تشـکیل آنتیبـادی کنـد
و ایـن خودایمنـی ماههـا بعـد کامل
میشـود .بـه گفتـه رحمانـی وقتـی
کـودکان و بزرگسـاالن اوایـل پاییـز
واکسـن آنفلوانـزا میزنند ،بدنشـان
در اواخر پاییز و در طول زمسـتان در
برابـر ایـن ویـروس ایمن میشـود».
 چـرا واکسـن آنفلوانزا مهم
ا ست ؟
ِ
محافظت
واکسـن آنفلوانزا بهتریـن
در دسـترس همـه در برابـر بیماری
آنفلوانزاسـت .اگرچه گونههای غالب
آنفلوانـزا بهطور مـداوم هر سـال در
حـال تغییـر هسـتند ،امـا دریافـت
واکسـن آنفلوانـزا همچنـان خطـر
ابتلا بـه بیمـاری شـدید ناشـی از
هرگونـه آنفلوانـزا را کاهش میدهد.
بـه همین دلیـل ،کارشناسـان مرکز
کنتـرل و پیشـگیری از بیماریهای
آمریکا ( )CDCواکسـن آنفلوانزای
سـاالنه را بـرای همـه افـراد  6ماهه
بـه بـاال توصیـه میکننـد تـا خطر
ابتلا بـه بیمـاری را کاهـش داده و
از سـرایت آن به دیگـران جلوگیری

کنـد .برخـی از افـراد ممکـن اسـت
واکنـش آلرژیک واقعـی به ترکیبات
واکسـن آنفلوانـزا را تجربه کنند که
با عـوارض جانبی معمولـی متفاوت
اسـت .در مـورد آلـرژی بـه واکسـن
آنفلوانـزا ،چند عالمت خـاص وجود
دارد کـه بایـد مراقـب آنهـا بـود،
بـه خصـوص اگـر شـما یـا یکـی از
عزیزانتـان ً
قبلا واکسـن آنفلوانزا را
دریافـت نکـرده باشـید :ضربان قلب
تند ،دشـواری در تنفس ،سـرگیجه،
گرفتگـی صدا ،رنگپریدگـی و تورم
اطـراف چشـم یا لب .هر یـک از این
عالیـم ممکـن اسـت نشـاندهنده
واکنـش آلرژیک به واکسـن آنفلوانزا
بـوده و نیـاز بـه مراقبـت فـوری
پزشـکی داشـته باشـد .کسـانی
کـه بـه تخممـرغ آلـرژی دارنـد یـا
بـه برخـی مـواد دیگـر موجـود در
واکسـن ،بیشـتر احتمـال دارد کـه
نسـبت بـه تزریق آن واکنش نشـان
دهند.
ایـن مقالـه تأکیـد میکند بـه طور
خـاص ،عدم تزریق واکسـن آنفلوانزا
خطـر ابتلا بـه بیمـاری شـدیدتر،
بستریشـدن در بیمارستان و مرگ
را در مـوارد نـادر افزایـش میدهـد.
ایـن مسـأله بهویـژه در افـرادی کـه
سیسـتم ایمنـی ضعیفـی دارنـد،
ماننـد زنـان بـاردار و افـراد مسـن
بیشـتر صادق اسـت.

گـروه حـوادث :مدیـر دیسـپچینگ شـرکت ملـی گاز ایـران گفـت :در
صـورت عـدم کاهش مصـرف گاز خانگی و تجاری احتمـال قطع گاز صنایع
و اعمـال محدودیت بیشـتر برای نیروگاههای کشـور وجـود دارد .به گزارش
ایسـنا ،محمدرضـا جوالیـی با بیان اینکـه از  ۱۰روز گذشـته تاکنون میزان
مصـرف بخـش خانگـی و تجـاری  1/5برابـر افزایـش یافتـه اسـت ،اظهـار
کـرد :طبیعتـاً ایـن میـزان کسـری بایـد از جـای دیگـری جبران شـود چرا
کـه تولیـد دیگـری وجـود ندارد لـذا باید بـا اعمـال محدودیت ،راهـی برای
تأمیـن سـوخت کشـور لحـاظ کـرد .وی با بیـان اینکـه جبران ایـن میزان
کسـری گاز بایـد از طریقی انجام شـود ،گفت :اکنون مقـداری از این کمبود
را از طریـق مدیریت تأمین گاز صنعت سـیمان جبـران میکنیم ،بهگونهای
کـه سـوخت دوم کـه مـازوت اسـت را بـه ایـن بخـش تحویـل دادهایـم تـا
تولیـد متوقف نشـود ،مقـدار دیگـر را از طریـق مدیریت میـزان مصرف گاز
نیروگاههـا کنتـرل میکنیم.
مدیـر دیسـپچینگ شـرکت ملـی گاز ایـران افـزود :اگـر بازهـم نیاز شـود،
مقـداری را از طریـق ذخیـره خطوط لولـه تأمین میکنیـم و در صورت نیاز
بیشـتر ،بایـد روی مصـارف واحدهـای صنعتی مدیریت داشـته باشـیم .وی
گفـت :میزان اعمال محدودیت بسـتگی به افزایش مصـرف خانگی و تجاری
دارد ،پیشبینیهـا نیـز حکایـت از ایـن دارد کـه طـی یک هفتـه آینده هوا
سـردتر شـود و در قبال این سـرد شـدن اگر مصرف افزایشـی باشـد شـروع
محدودیتهـا اسـتارت میخورد.

فرمانده انتظامی استان کرمان:

زیرساختها برای جمعآوری
معتادین متجاهر متناسب نیست

فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان گفـت :متأسـفانه زیرسـاختها بـرای
ً
اصلا متناسـب نیسـت و تنهـا دو
جمـعآوری و درمـان معتادیـن متجاهـر
کمـپ مرکـز مـاده  ۱۶و اردوگاه کرامـت را داریـم کـه جوابگـو نیسـت.
بـه گزارش ایسـنا ،سـردارعبدالرضا ناظـری روز پنجشـنبه در دیـدار معاون
سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر کشـور اظهار کـرد :در اسـتان کرمـان حضور
معتادین متجاهر و سـرریز این افراد را از اسـتانهای دیگر داریم .وی افزود:
سـتاد مبـارزه با مواد مخـدر اعتبـار الزم را تأمین کرده تا بخشـی از اردوگاه
کبوترخـان بـرای نگهداری معتادیـن متجاهر بهرهبرداری شـود و با این کار،
میتوانیـم  ۲۰۰۰نفـر را نگهـداری کنیم.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمان گفـت :حلقه مفقـوده در درمـان معتادین
متجاهـر ایـن اسـت کـه بعـد از درمـان رهـا میشـوند و چرخـه معیوبـی
داریـم.وی تصریـح کـرد :باید با همکاری سـازمانهای دیگـر از جمله فنی و
حرفـهای ،اداره کار ،صنایـع و معـادن بـرای بازگرداندن این افـراد به زندگی
اقدامـات الزم صـورت بگیـرد .ناظری اظهـار کرد :عمده سـرقتهای ما خرد
اسـت که توسـط معتادیـن متجاهـر و افاغنه صـورت میگیـرد و امیدواریم
سـفر معـاون سـتاد مبـارزه با مـواد مخدر به اسـتان کرمـان دسـتاوردهای
خوبـی بـرای این حوزه داشـته باشـد.

