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 بر اساس اعالم شركت كنترل كيفيت هواى تهران به تدريج با افزايش سرعت باد و رشــد ناپايدارى جوى طى امروز (9 آذرماه) انتظار مى رود از غلظت آالينده ها كاسته شود و به تبع آن در بيشتر مناطق بهبود موقتى كيفيت هوا را 
شاهد باشيم. پيش بينى هاى انجام شده در شركت كنترل كيفيت هوا حاكى از آن است كه در صبح امروز (9 آذرماه) با برقرارى جو نسبتاً آرام همراه با غبار صبحگاهى و ازدياد تردد خودروها در نخستين روز هفته، غلظت ذرات معلق در برخى 

مناطق افزايش مى يابد و موجب كاهش كيفيت هوا خواهد شد.

بهبود موقتی کیفیت هوای پایتخت 

جنجال ناتمام »ایدز«
 بيش از سه دهه از اولين بارى كه ايدز به ايران پاى گذاشت، مى گذرد و با وجود تاكيد 
متخصصان مبنى بر زندگى عادى مبتاليان و شانس صفر انتقال بيمارى در صورت پيگيرى روند 
درمان، اما هنوز اين بيمارى ترسناك است و پر هياهو.نخستين پاسخ مثبت ايدز در ايران به سال 
1366 برمى گردد؛  زمانى كه مشخص شد يك كودك شش ساله مبتال به بيمارى هموفيلى، 
فراورده هاى خونى آلوده وارداتى از فرانسه را دريافت كرده است. از همان سال بود كه پاى ويروس 
اچ آى وى به ايران باز شد و ساليان سال اعتياد تزريقى از طريق سرنگ آلوده و مشترك مهمترين 
راه انتقال اين بيمارى در كشــورمان بود. به اذعان مسووالن، در حال حاضر حدود 200 هزار 
معتاد تزريقى در كشور زندگى مى كنند و هر كدام از اين افراد مى توانند كانون انتقال اين عفونت 
باشند. البته به مرور زمان اقداماتى در راستاى كاهش انتقال اچ آى وى از طريق اعتياد تزريقى 
انجام شد، اما حاال ايدز روش انتقالش را تغيير داده و انتقال جنسى آن رو به افزايش است. در 
عين حال طبق اعالم وزارت بهداشتى ها با وجود دهه ها كار در حوزه ايدز، همچنان بيماريابى در 
حوزه اچ آى وى چالش جدى نظام سالمت كشور است؛ به طورى كه وزارت بهداشتى ها تخمين 
مى زنند كه 60 هزار مبتال به اچ آى وى در ايران وجود داشه باشد. اين درحاليست كه به گفته 
دكتر پروين افسر كازرونى- رئيس اداره پيشگيرى از ايدز و كنترل بيمارى هاى آميزشى وزارت 

بهداشت كل موارد ثبت شده اين بيمارى از ابتدا تا كنون حدود 40 هزار نفر مى شوند.

برنامه 90-90-90
بر همين اساس مسووالن بهداشتى كشور، بر برنامه هاى بيماريابِى اچ آى وى متمركز شدند 
و همگام با اهداف سازمان جهانى بهداشت براى شناسايى مبتاليان به اين بيمارى، آغاز درمان 
آنها و ارائه درمان موثر سياست گذارى كردند. به طورى كه برنامه اى را تحت عنوان 90، 90، 
90 تدوين كردند تا  90 درصد افراد مبتال را شناســايى كرده، 90 درصد افراد شناسايى شده 
را تحت پوشش درمانى قرار داده و سطح ويروس را در 90 درصد افرادى كه تحت درمان قرار 
گرفته اند، كنترل كنند. در عين حال  وزارت بهداشــت چند گروه هدف شــامل افرادى كه 
داوطلبان انجام تست اچ آى وى، افراد تحت پوشش مراكز MMT، مادران باردار و زندانيان را در 
حوزه پيشگيرى از HIV تعريف و اعالم كرد كه  اگر بتوانيم به طور جدى اين گروه ها را ارزيابى 
كنيم به احتمال زياد درصد بيماريابى مان كه در حال حاضر زير 50 درصد است، افزايش مى يابد. 
دكتر عليرضا رييســى – معاون بهداشتى وزارت بهداشــت در اين زمينه به ايسنا، مى گويد: 
سازمان جهانى بهداشت برنامه اى با عنوان 90، 90، 90 در حوزه اچ آى وى دارد كه به اين معنى 
اســت كه بتوانيم 90 درصد بيماران مبتال به اچ آى وى را شناسايى كنيم، 90 درصدشان را به 
درمان وصل كنيم و در نهايت در 90 درصد افراد درمان شده، شاهد كاهش بار ويروسى بوده و 

بيمارى شان را كنترل كنيم.

بیماریابی؛ چالش ایدز در ایران
وى مى افزايد: بر همين اساس وزارت بهداشت  ايران هم اين برنامه را در پيش گرفت. در حال 
حاضر هم  توانسته ايم در دو بخش درمان و كاهش سطح ويروسى موفق عمل كنيم؛ به طورى 
كه بيمارانى را كه شناســايى مى كنيم، تحت درمان قرار داده و درمان موثر هم برايشان انجام 
مى دهيم، اما مشكل كشور در حوزه اچ آى وى، مربوط به بخش اول برنامه يعنى بيماريابى است.

جنجال ناتمام ایدز
رييسى ادامه مى دهد: در حال حاضر تمركزمان در برنامه هاى مربوط به اچ آى وى در حوزه 
بيماريابى است. متاسفانه انگى كه در حوزه اچ آى وى وجود دارد، اجازه نمى دهد كه به راحتى 
بتوانيم بيماريابى كرده و درباره بيمارى ايدز اطالع رسانى كنيم. در جايى هم كه تعدادى بيمار 
مبتال به اچ آى وى را شناسايى مى كنيم، فورا جنجال ايجاد شده و مشكل ايجاد مى شود. بنابراين 
اكيدا توصيه مى كنيم كه در بسترى آرام تر و با همدلى بهتر بايد در جهت بيماريابى اقدام كنيم.

مهم ترین راه پیشگیری از اچ آی وی
وى با بيان اينكه مهم ترين راه پيشــگيرى از اچ آى وى يافتن افراد مبتال به اچ آى وى است، 
مى گويد: چراكه اگر بيمــاران مبتال به اچ آى وى را پيدا كرده و تحــت درمان قرار دهيم، هم 
بيماران مى توانند زندگى طبيعى داشــته باشند و هم شــانس انتقال بيمارى از سوى آنها به 

ديگران به صفر مى رسد.

  فصل ســرما و زمستان با بيمارى هاى 
مختص بــه ايــن فصل گــره خورده اســت. 
سرماخوردگى و آنفوالنزا بيمارى است كه اسم 
آن در شــش ماهه دوم ســال بيش از هر زمان 
ديگر شنيده مى شود، آنفوالنزا به ظاهر بيمارى 
ساده اى است، اما خبرهاى منتشر شده از مرگ 
بيماران به دليل ابتال به اين بيمارى خبر مى دهد. 
آمارها از مرگ 19 نفر بــه دليل ابتال به بيمارى 
آنفلوآنزا خبرمى دهند؛ افرادى كه گفته  مى شود 
بيشترشــان يا بيمارى هاى زمينه اى داشتند يا 
سن شان باالى 65 سال بوده است؛ بيمارى هاى 
قلبى و  ريوى، سرطان ها، بيمارى هاى تنفسى و 
كليوى و … در گروه بيمارى هاى زمينه اى قرار 
مى گيرند.   معاون بهداشت وزير بهداشت ضمن 
اشاره به موارد بروز و همچنين فوتى ها ناشى از 
انفلوآنزا طى هفته گذشته و تاكيد بر لزوم رعايت 
موازين بهداشــتى، در عين حال گفت: اين موج 
از بيمارى، حدود دو هفته ديگر ادامه مى يابد و 
ممكن است طى اين مدت شديدتر هم شود، اما 

بعد از دو هفته فروكش خواهد كرد.

2۷3 نفر مبتال به آنفلوآنزا
دكتر عليرضا رئيسى در حاشــيه مراسم روز 
جهانى ايدز، درباره آخرين وضعيت بروز و درمان 
آنفلوانزا در كشور، گفت: طبق آخرين گزارشى 
كه به دست ما رســيده، طى يك هفته از دوم تا 
هشتم آذرماه، 273 نفر به دليل ابتال به آنفلوآنزا 
در بيمارستان بسترى شده اند. همچنين 1300 
نفر به دليل بيمارى هاى تنفسى به مراكز بسترى 
و سرپايى مراجعه كرده اند. وى افزود: متاسفانه 
طى ايــن يك هفتــه 19 نفر به دليــل ابتال به 
آنفلوآنزا فوت شــده اند كه البته همه افراد فوتى 
يا بسترى شده، مبتال به بيمارى زمينه اى اعم از 

بيمارى هاى تنفسى، قلبى، سرطان و... بوده اند.

داروی آنفلوآنزا تامین است
وى درباره وضعيت تامين داروى آنفلوآنزا نيز 
گفت: از نظر تامين دارو هيچ مشــكلى در سطح 
كشــور نداريم. در عين حال چهارشــنبه هفته 
گذشته دستورى را به سراسر كشور صادر كردم 
مبنى بر اينكه حتى بيمارســتان هاى خصوصى 
كه بيمار مبتال به آنفلوانزا دارند، با معاونت هاى 
بهداشــتى دانشــگاه هاى علوم پزشكى ارتباط 
گرفته و دارو در اختيارشــان قــرار گيرد. يعنى 
عالوه بر توزيع دارو در بيمارســتان هاى دولتى، 
در اين بيمارستان هاى خصوصى هم دارو توزيع 
مى كنيم. معاون وزير بهداشــت با تاكيد بر لزوم 
پيشگيرى و رعايت بهداشــت گفت: افراد مبتال 
از دست دادن، روبوسى كردن و حضور در جمع 
بپرهيزند. همچنين شست و شوى مداوم دست ها 

بسيار مورد تاكيد است.

ادامه این موج آنفلوآنزا تا دو هفته آینده
رئيســى همچنين گفت: اين مــوج حدود دو 
هفته ديگــر ادامه مى يابد و  ممكن اســت طى 
اين مدت شديدتر هم شــود، اما بعد از دو هفته 

فروكش خواهد كرد.

آنفوالنزا چیست
آنفوالنزا يا گريــپ (Grippe) يــك بيمارى 
ويروسى اســت كه بخش هاى بااليى مجراهاى 
تنفســى را درگير مى كند. اين نــوع ويروس ها 
در پرندگان و پســتانداران اثــر مى گذارند. اين 
بيمــارى باعث عفونت حاد دســتگاه تنفســى 
مى شود كه با سردرد ناگهانى، درد ماهيچه، تب 
و ضعف، بى حالى شــديد، از دست دادن اشتها، 

سرفه خشــك و گلوى دردناك يا خشك نمايان 
مى شــود. در موارد حاد اين بيمارى به خصوص 
در خردساالن ممكن است باعث سينه پهلو شود.

عالئم آنفوالنزا
اكنون كــه بيمارى آنفوالنزا به كشــور هجوم 
آورده است، نياز به اطالع رســانى در زمينه اين 
بيمارى بيش از هر زمان ديگرى احساس مى شود. 
كارشناسان بهداشــتى مى گويند قبل از اين كه 
سراغ درمان برويد، بايد بدانيد آنفوالنزا داريد يا 
اين كه نه، سرما خورده ايد. هر عطسه، گلودرد، 
گرفتگى بينى و آبريزشــى نشانه سرماخوردگى 
نيست. عالئم آنفوالنزا سريع و ناگهانى سراغتان 
مى آيد. اگر تا شــب قبل، حالتــان خوب بوده و 
در صحت و ســالمت به سر مى برديد، ولى صبح 
يك باره حالتان بد شــد، اين يعنــى به احتمال 
زياد، شما آنفوالنزا گرفته ايد. گلو درد، بدن درد 
و تب شديد، نشــانه آنفوالنزا است؛ عالئمى كه 
بعد از چند ســاعت از بروز بيمارى، رو به بهبود 
مى رود. درباره ســرماخوردگى اما همه چيز به 
شكل ديگرى است. بيمارى با آبريزش و گرفتگى 
بينى شروع مى شود و بعد با سرفه و گلودرد ادامه 
 پيدا مى كند تا زمانى كه بيمارى تشــديد شود.

آنفوالنزا بيشتر چه كسانى را تهديد مى كند؟
سالمندان و كودكان بيشتر در معرض عوارض 
جدى آنفوالنزا –بســترى شدن در بيمارستان و 
مرگ- هستند. سالمندان به دليل بيمارى هاى 
زمينه اى، سيستم ايمنى ضعيفى دارند و بيشتر 
در معرض ابتال به عفونت هاى ثانويه هســتند. 
در مورد كودكان مســاله به گونه ديگرى است؛ 
پاســخ سيســتم ايمنى آنها به ويروس سنگين 
اســت چون ممكن اســت اولين بار باشد كه در 
 معرض چنين گونه تهاجمى خاص قرار گرفته اند.
 H3N2 مثال امسال -2018- ويروس آنفوالنزاى
شيوع بيشترى داشته و چند سالى بود كه ديده 
نمى شد. حال كودكانى كه پس از آخرين بار كه 
H3N2 ويروس غالب بوده اســت متولد شوند، 
آنتى بادى هاى از پيش تشكيل شده را در بدنشان 
نخواهند داشــت؛ پس ويروس راحت تر به آنها 

حمله مى كند
پيشگيرى از آنفوالنزا با رعايت نكات بهداشتى

كارشناســان حوزه بهداشــت مى گويند افراد 
در معرض خطر به بيمــارى آنفوالنزا حتماً بايد 
به پزشــك مراجعه كنند و تحــت درمان هاى 
ضد ويروســى اختصاصى قرار بگيرند. در حال 
حاضر كه اين بيمارى به كشــور يــورش آورده 
است و على رغم گذشتن از زمان معمول تزريق 
واكسن آنفلونزا، تزريق آن را براى افراد در معرض 
خطرى كه تاكنون اقــدام به تزريق نكردند موثر 
دانســت. مبتاليان به بيمارى هاى تنفســى از 
منزل خارج نشوند و با اســتفاده از ماسك هاى 
جراحى و معمولى ديگــران را از ابتال به بيمارى 
تنفسى مطلع كنند و به شــدت از ديده بوسى، 
دســت دادن، در آغوش گرفتن ديگران اجتناب 
كنند. شستن مرتب دســت ها با آب و صابون و 
محلول ضد عفونى كننده و داشــتن استراحت 
كافى و استفاده از دستمال يكبار مصرف و توجه 
به دفع مناسب آن ها از ديگر توصيه هاى است كه 
پزشكان متخصص براى پيشگيرى از انتشار اين 

بيمارى توصيه مى كنند.

تاریخچه آنفوالنزا
در قرن بيستم ويروس آنفوالنزا در سال 1918 
شــيوع پيدا كرد و تا امروز آمار مرگ و مير يك 
سير نزولى را طى كرده است. به اين صورت كه در 
آغاز فعاليت اين ويروس مرگ هاى دسته جمعى 
حتى 40 ميليون نفر در يكســال گزارش شده 
است اما به مرور كاهش يافت. امروزه گونه هاى 
جديدتر اين ويــروس مانند آنفوالنزاى پرندگان 
يا آنفوالنزاى خوكى نيز ظهور كرده اند. سيستم 
ايمنــى هركس و روش پاســخ آن بــه ويروس 
آنفوالنزا با ديگران فرق مى كند. اگرچه در طول 
سال هاى گذشــته درك ما از ويروس آنفوالنزا 
بيشتر شده است، اما هنوز چيزهاى بسيارى است 

كه ناشناخته مانده است.

آنفوالنزا بیماری جهانی است
البته بيمــارى آنفوالنزا محدود بــه مرزهاى 
داخلى كشور نيست و يك تهديد جهانى است. 
كارشناســان مى گويند شــيوع احتمالى تيره 
خطرناك ويروس آنفوالنزا مى تواند در سراســر 
جهان بيش از شــصت ميليون قربانى بگيرد. به 
گفته دانشمندان اگر بيمارى آنفوالنزا از آن نوع 
كه در سال 1918 در جهان شايع شد، و بار ديگر 
ويروس آن به شــكلى محدود در ســال 2004 
پيدا شد، جهانگير شــود، 62 ميليون قربانى در 
سراســر جهان خواهد گرفت. دانشمندانى كه 

اين هشدار را مى دهند مى گويند اكثريت بسيار 
بزرگ قربانيان چنان مــرگ وميرى را، مردمان 
فقير در كشــورهاى در حال توســعه تشــكيل 
خواهند داد. دكتر نيل فرگوسن از كالج سلطنتى 
لندن معتقد اســت بايد دسترســى همگانى به 
واكسن، ضدويروس و آنتى بيوتيك به ويژه براى 
آســيب پذيرترين بخش جمعيت را فراهم كرد. 
به گفته دكتر فرگوسن، بستن مدرسه ها، ايجاد 
قرنطينه، و استفاده از ماســك از جمله راه هاى 
كم هزينه تر براى كشورهايى است كه به واكسن 
و دارو و مراقبت هــاى پزشــكى الزم درهرحال 
دسترســى ندارند. تا به حال بيش از 200 نوع 
ويروس ســرماخوردگى شناســايى شده اند كه 
تعداد آنها هر ســاله نيز افزايش مــى يابد. اين 
ويروس ها همگى ســرما دوست هستند و اغلب 
نيز در مجارى تنفسى به صورت غيرفعال زندگى 
مى كنند. زمانى كه زمينه مناســب مثل ســرد 
شدن هوا فراهم شود ويروس ها فعال مى شوند. 
از آنجايى كه درمان خاصى براى سرماخوردگى و 
آنفلوانزا وجود ندارد، «پيشگيرى» بهترين سالح 
براى مقابله با اين عوامل ويروسى است.شستن 
دست ها و لمس نكردن صورت، راه هاى ساده اما 

مؤثر براى جلوگيرى هستند.
رييس مركز مديريت بيمارى هاى واگير وزارت 
بهداشــت گفت: متاســفانه ما نمى توانيم آمار 
دقيقى از ابتال به بيمــارى آنفوالنزا ارائه بدهيم. 
اكثر مبتاليان يا به پزشــك مراجعه نمى كنند 
يا عمدتا به پزشــكان عمومى مراجعه مى كنند. 
ارجاعات به پزشــك عمومــى را نمى توانيم به 
شــكل دقيق ثبت كنيم؛ بنابراين تعداد دقيق 
مبتاليان معلوم نمى شــود. محمد مهدى گويا 
رييس مركز مديريت بيمارى هاى واگير وزارت 
بهداشت در ارتباط با شــيوع بيمارى آنفوالنزا 
در كشــور گفت: در حقيقت بايد گفت كه ما در 
وسط يك اپيدمى آنفوالنزا قرار گرفته ايم و موارد 
اين بيمارى در سراسر كشور افزايش پيدا كرده 
است.  وى با اشاره به اينكه شيوع آنفوالنزايى كه 
از آن صحبت مى كنيم، موج اول آنفوالنزا است، 
گفت: متاسفانه امسال شــدت ويروس بيمارى 
آنفوالنزا نســبت به سال گذشــته بيشتر است 
و اينكه اين مــوج چه زمانى به پايان مى رســد 
نيز قابل پيش بينى نيســت.  گويا در ارتباط با 
موجود بودن دارو براى كنترل ويروس آنفوالنزا، 
گفت: داروى ضد آنفوالنزا براى موارد معمولى 
و سرپائى استفاده نمى شــود. اين دارو مربوط 
به آنفوالنزاهاى شديد اســت و به عبارتى دارو 
مختص به بيمارانى اســت كه به مرحله بسترى 

رسيده اند.

خبر روز  »آنفوالنزا« قربانی می گیرد 

شیوع ویروس مرگ 

گلو درد، بدن درد و تب شدید، نشانه 
آنفوالنزا است؛ عالئمی که بعد از چند 

ساعت از بروز بیماری، رو به بهبود 
می رود. درباره سرماخوردگی اما همه 

چیز به شکل دیگری است


