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قاسم صفايی نژاد

پرونده ويژه

پشت پرده ی بيماری خوک ها !
قاسم صفايی نژاد
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ــی (Swine flu) يك  ــزاى خوک  آنفلوان
ــى خوك ها است که توسط  بيمارى تنفس
ــوع H1N1 ايجاد  ــزای ن ــروس آنفلوان وي
ــود. البته فکر نکنيد که اين بيماری  می ش
ــان  ــط از راه خوک قابل انتقال به انس فق
می باشد؛ بايد بدانيم که شيوع اين بيماری 

از طريق انتقال انسان به انسان است.
ــيم، پاييز  ــت بيشتر مراقب باش بهتر اس
ــال از لحاظ آنفلوانزای خوكی بسيار  امس
هولناك خواهد بود. حداقل ٢ سال گرفتار 
آنفلوانزای خوكی خواهيم بود که طی آن، 
ــای مختلف بيماری بروز می كند و  موج ه
هر موج ٦ تا ٨ هفته طول می کشد. دستان 
خود را مرتب بشوييد، مانند الزام شستن 

مداوم دست ها توسط يک جراح!



تاريخچه ی آنفلوانزای خوکی
ــال ١٩١٨ و ١٩١٩ ميالدی، در حالی که  بيماری آنفلوانزای خوکی در س
ــد.  دنيا درگير جنگ جهانی اول بود، برای اولين بار در جهان گزارش ش
ــپانيا ديده شد ولی اين ويروس به  ــکوک بيماری، ابتدا در اس موارد مش
ــور ٥٠٠ قربانی گرفت. بعد از آن تا  ــد و در آن  کش آمريکا نيز وارد ش
سال ها از اين ويروس خبری نبود تا اين که در سال ۱۹۷۶ ميالدی، ميان 

سربازان آمريکايی، نمونه ای از اپيدمی آنفلوانزای خوکی مشاهده شد.
٤ نمونه عکس سينه با استفاده از اشعه ی ايکس از آن زمان باقی مانده 
ــرباز تأييد می کند و يک مورد  ــينه  پهلو را در حداقل ۴ س که ابتال به س
مرگ نيز در آن به ثبت رسيده است. طبق مدارک همه ی اين بيماران 
قبلًا سالم بودند؛ ويروس بيماری در يك محيط كارآموزی باعث آلودگی 
يک سرباز شد و به نظر می رسد با پخش محدود در بين سربازان انتشار 

يافته و پس از يک ماه، بيماری ناپديد شده است .
در سال ١٩٨٨ ميالدی نيز ٢ مورد آنفلوانزای خوکی در آمريکا کشف 
شد ولی اين موارد همه گير نشدند و فقط منجر به آلودگی چند نفر شدند 

که به سرعت اين ويروس از بين رفت.
ــتين ساعات روز شنبه، ٥ ارديبهشت ١٣٨٨ بود  اما پس از آن در نخس
ــانه ها راه پيدا كرد؛ واژه ای كه در  ــه واژه ی «آنفلوانزای خوكی» به رس ك
روزهای اخير تبديل به سرخط اصلی اخبار شده است. اين بار اين ويروس 
مانند ٨٠ سال پيش و حتی بيشتر از آن همه گير شده است. ابتدا ويروس 
ــد و پس از آن در ايالت های  ــاهده ش آنفلوانزای خوكی در مكزيك مش
جنوبی آمريکا، موارد مشابهی گزارش شد. تعداد كشته شدگان و مبتاليان 
اين بيماری در مكزيك در فاصله ی کوتاهی به هزاران نفر رسيد و بانك 
ــون دالر در اختيار دولت  ــی برای مقابله با اين بيماری، ٢٢٥ ميلي جهان

مكزيك قرار داد.

ــت  ــياری بر اثر بيماری های مختلف، جان خود را از دس ــال افراد بس هر س
ــی و حوادث مختلف از  می دهند که در اين ميان بيماری های قلبی و گوارش
ــتند. بيماری هايی نيز وجود دارند که علی رغم مسری  بقيه خطرناک تر هس
ــان ها کمتر خطرناک هستند، کمتر در  بودن، به علت اين که برای جان انس
ــاری آنفلوانزا يکی از اين بيماری ها  ــرض توجه جدی قرار دارند که بيم مع
ــواع آنفلوانزاها مانند نوع خوکی که اخيرًا در اکثر  ــت. اما در برخی از ان اس

مناطق دنيا گسترش يافته است، اوضاع متفاوت است. 
ــان، به علت  ــان، ميکروب ها و ويروس های بيماری زا در انس ــت زم با گذش
ــوند و  تغييرات و جهش های ژنتيکی در مقابل داروهای موجود، مقاوم می ش
حتی ممکن است يک بيماری جديد ايجاد شود. برخی از بيماری ها بين انسان 
و حيوان مشترک هستند و از هر کدام به طرف مقابل سرايت می کنند. اين 
ــان و حيوان به  ــری بودن و در تماس بودن انس گونه بيماری ها به علت مس

مراتب خطرناک تر هستند.
ــری و  ــوع خوکی دارای ويژگی های يک بيماری مس ــاری آنفلوانزا از ن بيم
خطرناک است که هنوز داروی مؤثری برای پيشگيری يا درمان قطعی آن 
ــدارد. بنابراين آنفلوانزا از حالت يک بيماری معمولی با درجه خطر  وجود ن
ــده و موجب نگرانی جدی  پايين به يک بيماری مرگبار و همه گير تبديل ش
ــت و  تمامی مردم، دولت ها و نهادهای ملی و بين المللی در زمينه ی بهداش

سالمت شده است.
آنفلوانزای خوکی (Swine flu) يك بيماری تنفسی خوك ها است که توسط 
ــود. اين نوع آنفلوانزا معمولًا در  ويروس آنفلوانزای نوع H1N1  ايجاد می ش
ــدت بيمار می کند. اما به جز خوک ها،  خوك ها بروز می کند و آن ها را به ش
ــت مرغ ها و انسان ها نيز به اين ويروس آلوده شوند. ويروس های  ممکن اس

تعريف آنفلوانزای خوکی

ت
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راه های انتقال و شيوع
آنفلوانزای خوکی يک بيماری مجاری تنفسی است و از راه دهان و بينی 
منتقل می شود. با اين وجود دانشمندان هنوز نمی دانند که گونه ی تازه ی 

H1N1 که از مکزيک شروع شد، چگونه به انسان انتقال يافته است.

ويروس آنفلوانزای خوکی می تواند به طور مستقيم از خوك ها به انسان ها 
سرايت کند. آلودگی انسان با ويروس های آنفلوانزای خوكی، هنگامی که 

انسان ها در کنار خوک ها قرار می گيرند، اتفاق می افتد.
هم چنين انتقال انسان به انسان آنفلوانزای خوكی نيز می تواند اتفاق بيفتد. 
ــت. يعنی در  ــان ها اس ــن انتقال به همان طريق آنفلوانزای فصلی انس اي
ــيله ی سرفه كردن يا عطسه ی انسان های  مجاورت های رو در رو و به وس

آلوده با ويروس آنفلوانزا، بيماری سرايت می کند .
مردم با دست زدن به چيزهايی که با ويروس های آنفلوانزای خوکی آلوده 

است و سپس دست زدن به دهانشان، ممكن است آلوده شوند.
ــت جهانی به تازگی برآورد خود مبنی بر سهولت انتقال  سازمان بهداش
ــان ها را منتشر کرده است. اگر با کسی در تماس  اين ويروس ميان انس
ــت ندهيد و روبوسی نکنيد.  ــرماخوردگی دارد، با او دس ــتيد که س هس
ويروس آنفلوانزا در اماکن عمومی وجود دارد و تماس با سطوحی مانند 
دستگيره ی اتوبوس و صفحه کليد کامپيوتر به راحتی شما را آلوده می کند. 
اگر دستان خود را به دستگيره ی در يا اتوبوس زده ايد، آن را به دهان و 

بينی خود نزديک نکنيد.
ويروس يادشده می تواند از راه مسافران به ديگر كشورها نيز منتقل شود. 
ــت بدانيد بر اساس اعالم بزرگ ترين مركز پيشگيری از  ضمنًا بهتر اس

بيماری های واگير، آنفلوانزای خوكی از راه مواد غذايی منتقل نمی شود.
ــه عکس اين قضيه هم  ــکل می دهند. البت ــزای خوكی دايمًا تغيير ش آنفلوان
می تواند رخ دهد؛ يعنی خوك ها به وسيله ی آنفلوانزای مرغی می توانند آلوده 
شوند، اگر چه به اندازه ی نوع خوکی در اين حيوانات، مهاجم نيست. ويروس  
آنفلوانزا وقتی از خوک آلوده به خوک ديگری منتقل می شود، می تواند تغيير 
ــر دهد. توانايی ويروس ها و هم چنين  ــکل داده و نوع رفتارش را نيز تغيي ش
ــانی اين خطر  ميزبانی خوک برای هر ٣ نوع آنفلوانزای خوکی، مرغی و انس
را ايجاد می کند که ويروس های جديد كه مخلوط انواع خوك، انسان و نوع 
ويروس های آنفلوانزای مرغی می باشند، پديدار شوند. به همين دليل در طی 

سال ها انواع متفاوت ويروس های آنفلوانزای خوكی کشف شده اند.
اما چه چيزی ويروس كنونی را خطرناك كرده است؟

ــر، خود را تغيير می دهد.  ــروس خوكی نيز مانند تمام ويروس های ديگ  وي
ــانی يا  اگر خوك های مبتال به آنفلوانزای خوكی هم زمان به آنفلوانزای انس
ــند، اين ويروس ها می توانند در بدن حيوان، ژن های  پرندگان نيز مبتال باش
ــود را تعويض كنند. بدين ترتيب نوعی جديد از ويروس به وجود می آيد  خ
كه هم ژن های انسان و هم ژن های حيوان را در خود دارد. اين همان اتفاقی 

است كه در مورد ويروس كنونی افتاده است.
خطر اصلی اين ويروس جديد، آشنا نبودن سيستم ايمنی بدن موجود زنده با 

عامل بيماری زا است که می تواند عوارض وخيمی ايجاد کند. 
ــت و  قدرت بيماري زايي اين ويروس ۳ برابر ويروس آنفلوانزاي معمولي اس
بيشترين شيوع آن در فصل سرد مي باشد. انتقال آن از انسان به انسان است و 
معمولًا قسمت فوقاني سيستم تنفسي را درگير مي کند و تنها در ۱ تا ۲ درصد 

مي تواند منجر به مرگ شود كه داليل آن را در ادامه خواهيد خواند.
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عاليم و نشانه ها

تب از نشانه های آنفلوانزای خوکی است.
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 كه ماسك 
شواهد علمی كافی وجود ندارد كه تأييد كند

به ياد داشته باشيد که از عطسه كردن در كف دست به شدت خودداری کنيد.
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اگر برای مراقبت از خودتان يا نزديکانتان 
می خواهيد از نشانه های آنفلوانزای خوکی بيشتر بدانيد، بهتر 
ــانه های قابل انتظار آنفلوانزای خوكی در  ــت به خاطر داشته باشيد که نش اس
انسان ها مانند نشانه های آنفلوانزای فصلی انسان است؛ يعنی حمله ی ناگهانی 
تب، بی حالی، در خود فرو رفتن، بی اشتهايی و سرفه كردن. هم چنين تعدادی از 
افراد آلوده با آنفلوانزای خوكی دچار سردرد، سرماخوردگی، گلودرد، کوفتگی 
و درد مفصل، عطسه ، ناراحتی تنفسی، سرخ شدن يا التهاب و آبريزش بينی 

می شوند. در مواردی نيز تهوع، استفراغ و اسهال نيز گزارش شده است.
چه افرادي بيشتر در معرض خطر اين بيماري مي باشند؟

۴ گروه از مردم در گروه خطر مي باشند:
 ١. افراد مسن ۶۴ سال به باال

٢. كودكان با سن كمتر از ۵ سال
 ٣. زنان باردار 

٤. افراد با بيماري هاي مزمن و طوالنی مدت مانند آسم، ديابت، بيماري هاي 
قلبي و ريوي و كساني كه به داليلی مثل جراحي وسيع يا شيمي درماني، 

سيستم ايمني بدن آن ها در شرايط مساعدي نمي باشد.
ــال،   در عين حال با وجود آنتي بادي ضد اين ويروس در بدن افراد ميانس
ــال، بدن  ــن باالي ۶۰ س ــوم از افراد مس ــالم و حتي در يك س جوان و س
ــود. بنابراين الزم است بدانيم  آن ها در مقابل اين ويروس محافظت مي ش
بسياري از افراد در ابتالي به اين بيماري، نيازي به درمان ويژه به استثنای 

ــتراحت و اقامت ۷ روزه در منزل و استفاده از داروهای معمولی  اس
جهت تسکين درد، به اقدام ديگری نياز ندارند؛ زيرا 

مكانيزم دفاعي مناسب بدن ويروس را 
سركوب و نابود مي نمايد.
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راه های تشخيص
برای تشخيص دادن آنفلوانزای خوکی 
ــی احتياج است. يك  عمومًا نمونه ی تنفس
شخص وقتی آلوده است، ويروس را به احتمال 
زياد به اطراف پراکنده می کند. نمونه ها در ۴ تا ۵ 
روز اول بيماری بايد جمع گردد. با اين وجود، تعدای 
از اشخاص آلوده مخصوصًا کودکان، ويروس را برای ۱۰ 

روز  يا بيشتر ممكن است انتقال دهند.
راه های پيشگيری

پزشکان در مورد اين که هر فرد چطور می تواند از خود و خانواده اش 
در برابر اين بيماری مراقبت كند، توصيه هايی دارند. 

• احتياط های معمول برای آنفلوانزا را انجام دهيد كه شامل پوشاندن جلوی 
ــه و سرفه كردن با يك دستمال كاغذی است  دهان و بينی به هنگام عطس
ــود. به ياد داشته باشيد که از  كه بايد پس از مصرف حتمًا دور انداخته ش

عطسه كردن در كف دست به شدت خودداری کنيد.
• دست هايتان را بايد مرتب بشوييد و در صورت نبودن آب و صابون از ژل 

پاك كننده استفاده کنيد. 
• اگر بيمار شده ايد، در خانه بمانيد.

ــياری در برابر آلودگی برای پيشگيری از ابتالی شما و  • همان طور که هوش
خانواده تان به بيماری ضروری است، در صورتی که خود مشکوک به ابتال 
به آنفلوانزا هستيد، حتمًا هنگام عطسه و سرفه جلوی دهان و بينی خود را 
بگيريد. اگر دستمال به همراه نداريد، هنگام عطسه يا سرفه، قسمت داخلی 

آرنج خود را در برابر دهان و بينی بگيريد تا دستانتان آلوده نشوند. 
• در مورد استفاده از ماسک برای پيشگيری از ابتال و جلوگيری از شيوع اين 
بيماری، شواهد علمی كافی وجود ندارد كه تأييد كند كه ماسك واقعًا در 

خارج از تأسيسات مراقبت های بهداشتی كاربرد دارد.
• صورت خود را لمس نکنيد. دست های خود را از غشاهای مخاطی (چشم، 
دهان و بينی) دور نگه داريد؛ چون ويروس از اين راه ها وارد بدن می شود.

• از افراد بيمار دوری کنيد.
دوره ی اين بيماری چقدر طول می کشد؟

ــخص يك روز پس از ابتال به اين  ــان می دهد كه ش اطالعات نش
ــن ويروس پس از  ــود. يعني اي ويروس دچار عاليم مي ش

ــخص، در روز اول هيچ گونه عاليمي  ابتالي ش
ــًا دوره ی  اصطالح و  ــدارد  ن

نهفته ی آن يك روز است.
دوره ی بيماري در افراد با مكانيزم دفاعي نرمال و طبيعي ۷ روز مي باشد. ولي 
ــن و زنان باردار و افردا با بيماري هاي ديگر  اين دوره در كودكان، افراد مس
متفاوت و طوالني تر است. ضمنًا طي اين مدت (۷ روز) شخص بيمار منبع 

انتقال بيماري به افراد ديگر نيز مي باشد.
آيا ترس و اضطراب از اين بيماری در تشديد عاليم نقش دارد؟

قبل از اين که پاسخ اين سؤال را بدهيم، می خواهيم کمی بيشتر راجع به ميزان 
خطرناک بودن اين ويروس صحبت کنيم. 

ــی از اين بيماری، از ميان بيش از ١٠٠ هزار نفر، کمتر  آمار مرگ و مير ناش
از ۲ درصد بوده که بيشتر اين مرگ و مير هم در زمانی بوده که بسياری 

از مراکز درمانی و بهداشتی هيچ گونه راهکار منسجم و مشخصی برای 
مبارزه، درمان و پيشگيری از اين بيماری نداشته اند. در حالی که اکنون 

تمام مراکز درمانی دنيا، به خصوص در کشور عزيزمان ايران، به 
همت و تالش همه ی گروه های پزشکی، درمانی و بهداشتی تمام 

شرايط آماده و مهيا برای مبارزه با اين بيماری می باشد. بهتر 
ــت بدانيم که دنيای پزشکی امروز با ٨٠ سال پيش  اس

بسيار متفاوت است و با اين که سرعت انتشار بيماری 
امسال، ٤ برابر ٨٠ سال پيش می باشد، اما خطرات 

ــان ها را تهديد می  کند.  به مراتب کمتری انس
توجه داشته باشيم که ترس از بيماری باعث 

ــديد عاليم می شود و سيستم ايمنی  تش
قدرتمند بدن را ضعيف می کند؛ پس 

به جای ترس بهتر است راه های 
پيشگيری از بيماری را به دقت 

انجام دهيم تا خطری ما را 
تهديد نکند.

چگونه درمان 
شويم؟

ــکان برای  ــر رعايت نکردن توصيه های پزش ــت در اث ممکن اس
پيشگيری، به آنفلوانزای خوکی دچار شويم. اما وقتی بيمار شديم 
ــت که روحيه  هم جای نگرانی و ترس وجود ندارد. فقط کافی اس

خود را حفظ کنيم و به راهکارهای درمان بيانديشيم.



راهکارهای درمان
ــتفاده در دنيا، برای  ــه برای اس ــاوت وجود دارد ك ــروس متف ــد وي ٤ داروی ض
معالجه ی آنفلوانزا، دارای پروانه هستند: آمانتادين (Amantadine)، ريمانتادين 
ــر (Zanamivir). اما  ــلتامي وير (Oseltamivir) و زانامي وي (Rimantadine)، اس
ويروس های آنفلوانزای خوکی که جديدًا شايع شده اند، به آمانتادين و ريمانتادين 

مقاوم هستند و فقط از ٢ داروی ديگر می توان استفاده کرد. 
ــلتامی وير (Oseltamivir ) و زانامی وير  ــی اس ــور ما هم اين ٢ دارو، يعن در کش
 (Relenza) و رلنزا (Tamiflu) که به ترتيب با نام های تجاری تاميفلو ( Zanamivir)
ــكال قرص، مايع و اسپري، توليد مي شود. اين داروها در  شناخته می شوند، با اش
ــگيري مؤثر بوده و به خصوص با نظر پزشك معالج در موارد شديد ابتال به  پيش
بيماري نيز مصرف آن ضروري مي باشد. اين دارو شدت و دوره ی بيماري را كم 
و كوتاه مي کند و هم چنين از پيشرفت بيماري جلوگيري مي نمايد و امكان سرايت 
آن را به ديگران كاهش می دهد. پيشنهاد شده اين داروها جهت پيشگيري فقط 
ــد، استفاده شود و در ساير بيماران استراحت،  در ۴ گروه پرخطر كه قبلًا ذكر ش
ــّكن هاي تجويز  مصرف مايعات فراوان و اقدامات درماني، حمايتي و مصرف مس

شده از سوي پزشك كافي مي باشد. 
ــال های گذشته برای درمان انواع قوی آنفلوانزا توليد شده اند،  داروهايی که در س
ــی دارند. در حقيقت  ــه مبتاليان به آنفلوانزای خوک ــی خوبی برای کمک ب تواناي
همه گيری جهانی بيماری هايی مانند آنفلوانزای مرغی و سارس در سال های گذشته، 

آمادگی مراجع درمانی را برای مقابله با همه گيری های جديد افزايش داده است.
ــتفاده زياد از داروهای  ــت که برخی از پزشکان معتقدند كه اس اين در حالی اس

ضدويروسی می تواند ميكروب ها را به اين داروها مقاوم كند.
بهترين داروی موجود و نحوه ی مصرف آن چگونه است؟

تاميفلو (Tamifl u) بهترين داروی موجود است که کپسول آن ۷۵ ميلی گرمی می باشد 
و در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه ی سانتی گراد بايد نگهداری شود. نحوه ی مصرف برای 
بزرگساالن از ۱۳ سال به باال، ۲ عدد کپسول در روز به مدت ۵ تا ۷ روز است و در 
کودکان از يک سال به باال با وزن ۱۵ کيلوگرم تا ۴۰ کيلوگرم از ۳۰ ميلی گرم تا ۷۵ 
ميلی  گرم می باشد. البته بسياری از پزشکان ضرر اين دارو را برای کودکان، بيشتر از 
سود آن می دانند. مطمئنًا پزشک معالجتان، شما را بهتر راهنمايی می کند و ممکن 

است بر حسب شرايط بيماری شما، دستوراتی کمتر يا بيشتر از اين داشته باشد.
آيا واکسن بيماری کشف شده است؟

آخرين اخبار حاکی از آن است که اولين واکسن مهر ماه امسال عرضه خواهد شد. 
گروه های دريافت کننده ی اوليه که در اولويت واکسيناسيون هستند، عبارتند از:

١. زنان باردار.
٢. نگهدارنده ی اطفال زير ٦ ماه ( مادر يا هر فرد ديگری)؛ زيرا کودکان زير ۶ ماه 

مجاز به دريافت اين واکسن نمی باشند.
 ٣. پرسنل مراکز درمانی و بهداشتی.

ــال، به علت حضور و فعاليت بيش از اندازه در  ــنی بين ۶ ماه تا ۲۴ س  ٤. گروه س
عرصه ی اجتماع در اولويت بعدی هستند. گروه سنی ۱۹ تا ۲۴ سال به خاطر جنب 
ــوش بيش از حد، می توانند عالوه بر آن که بزرگ ترين گروه گيرنده ی ويروس  و ج
باشند، خود مهم ترين منبع توزيع و انتشار بيماری به ديگران نيز باشند؛ به خصوص که 

گاهی به دليل توان جسمی باال، بيماری می تواند در آن ها شکل نهفته داشته باشد.
 ۵. افراد با بيماری زمينه ای و مزمن و اشخاص باالی ۶۵ سال.

 ۶. کسانی که قصد مسافرت به خارج از کشور دارند.

پرونده ويژه
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وضعيت کودکان و نوجوانان
همان طور که می دانيد بيماری آنفلوانزای خوکی در تمامی سنين شيوع يافته است. 
ــتم ايمنی بدن کودکان و نوجوانان و  اما اين بيماری به دليل ضعيف بودن سيس
ــابقه ی بيماری های حاد را دارند، کمی خطرناک تر است.  هم چنين افرادی که س
با اين که هيچ مدرکی وجود ندارد که اثبات کند آنفلوانزای خوکی در کودکان و 
نوجوانان کشنده تر است، اما طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، ميزان شيوع 
ــورهای کانادا، شيلی، ژاپن، انگليس و آمريکا در ميان  اين بيماری طبق آمار کش

افراد نوجوان ١٢ تا ١٧ سال بسيار بيشتر است. 
ــان پايين بيايد،  ــاری برای نوجوان ــک اين بيم ــرای اين که ميزان خطر و ريس ب
ــک در صورت مشاهده ی اولين  ــريع به پزش مراقبت هايی از قبيل مراجعه ی س
عاليم آنفوانزای خوکی و يا باال رفتن دمای بدن کودکان به باالتر از ٣٨ درجه ی 

سانتی گراد، اکيدًا توصيه شده است.
ــد، بايد در منزل بماند و مراقبت هايی  هم چنين اگر کودکی به آنفلوانزا مبتال ش
ــاير آنفلوانزاها با وی صورت گيرد. يعنی بايد مقدار زيادی  همانند برخورد با س
ــتور پزشک داروهايی  ــتراحت کامل به سر برد و با دس ــد، در اس مايعات بنوش
ــودکان تنها در صورتی مؤثر  ــه مصرف آنتی ويروس برای ک ــرف کند. البت مص
ــاعت از شروع عاليم اوليه ی بيماری گذشته باشد. از  خواهد بود که فقط ٤٨ س
آن جايی که آنتی ويروس ها دارای عوارض جانبی هستند، فقط در صورت تجويز 

پزشک بايد به کودکان داده شود.
جدی ترين نکاتی که همه ی مردم بايد به آن توجه کنند

٢ نکته ی مهم را بايد به خاطر بسپاريم:
ــت. در فصل سرما هم  ــتگاه بيماری ويروسی اس ــرما که خاس  ۱. آغاز فصل س
آمادگی پذيرش ويروس در بدن زيادتر می شود و هم سرعت انتشار ويروس 

بيشتر می گردد.
ــروع مدارس که مطمئنًا با اوج آنفلوانزای  ــدن فصل سرما با ش  ۲. مصادف ش
ــال  خوکی در اين دوره مواجه خواهيم بود. تماس نزديک دانش آموزان خردس
ــت. سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنترل و  با يکديگر غيرقابل اجتناب اس
پيشگيری بيماری ها هشدار می دهند بيشترين مبتاليان از گروه سنی کودکان و 
نوجوانان می باشند. بنابراين آيا برنامه ی مدون و منسجمی برای آموزش آنان 

توسط متوليان آموزش و پرورش و اوليای دانش آموزان داريم؟ 
برخی ها از تعطيلی مدارس در مهر ماه امسال می گويند و بعضی ديگر از آموزش 
نوجوانان برای کنترل اين بيماری صحبت می کنند. اما خبر اميدوارکننده اين که 
ــالمت وزير بهداشت، گفته است با توافق آموزش  دکتر امامی رضوی، معاون س
ــگيری از شيوع آنفلوانزای خوکی، دستورالعمل  هايی در حال  و پرورش برای پيش
تدوين است. در اين دستورالعمل ها مشخص شده است که مثلًا تا چه تعداد ابتال 
در يک کالس، منجر به تعطيلی آن کالس می شود که در اين زمينه کشورهای 

مختلف دستورالعمل های مختلفی را به اجرا گذاشته اند. 
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ــورها و سازمان های ملی و بين المللی، به ويژه  کش
در زمينه ی بهداشت، در ماه های اخير تالش های 
ــاری به صورت  ــياری برای مقابله با اين بيم بس
ــراد مبتال به  ــالم و درمان اف ــگيری افراد س پيش
ــورها  اين بيماری انجام داده اند. در برخی از کش
ــته شده اند و به  مدارس، موزه ها و کتابخانه ها بس
مردم توصيه شده است با يکديگر دست ندهند و 

ظروف خود را مشترکًا استفاده نکنند.
ــت کشور ما  در اين ميان اقدامات وزارت بهداش
درخور تحسين است. کشور ما از معدود كشورهايی 
است كه ماده ی اوليه ی داروی مؤثر بر آنفلوانزای 
ــل توليد می كند. هزينه ی تمام  خوکی را در داخ
ــده ی اين دارو يك سوم نوع وارداتی آن است.  ش
البته وزير بهداشت اعالم کرده است که: «برخی 

شيوع آنفلوانزای خوکی 
در ايران 

ــت، ويروس  ــازمان جهانی بهداش طبق اعالم س
ــور رسيده است و  آنفلوانزای خوکی به ١٦٠ کش
هنوز در مراحل ابتدايی است. تعداد مبتاليان به 
اين بيماری در طی ٢ سال آينده، حدود ٢ ميليارد 
نفر تخمين زده شده است! البته وضعيت در ايران 

تا به امروز، زياد نگران کننده نبوده است. 
اواخر خرداد ماه امسال بود که اولين مورد ابتال به 
آنفلوانزای خوکی در ايران تأييد شد. يک نوجوان 
ــه همراه خانواده اش به  ايرانی مقيم آمريکا که ب
ــور مورد  ــران آمده بود، به هنگام ورود به کش اي
ــس از انجام  ــش قرار گرفت. پ ــه و آزماي معاين
آزمايش، آلودگی اين نوجوان ١٦ ساله به ويروس 
H1N1 قطعی تشخيص داده شد و بالفاصله درمان 

آغاز شد.
ــت از ابتالی ٢٣  پس از چند هفته وزارت بهداش
ــزای خوکی خبر داد. چند روز بعد  نفر به آنفلوان
ــاردار در بندرعباس به علت  ــرگ يک خانم ب م
آنفلوانزای خوکی در سايت ها و روزنامه ها منتشر 
ــی مشخص شد  ــد که پس از تحقيق و بررس ش
ــت، نه  ــن خانم بر اثر ذات الريه فوت کرده اس اي
ــوردی از مرگ به  ــزای خوکی. تاکنون م آنفلوان
ــده است.  علت اين بيماری در ايران گزارش نش
ــورمان ٢٣٨  ــمی در کش طبق آخرين اعالم رس
ــده اند که ٥٣ درصد  نفر به اين ويروس مبتال ش
ــفر حج به كشور  از مبتاليان به اين بيماري از س
ــاني هستند كه در تماس با  بازگشته اند و يا كس
زائرين از حج برگشته بوده اند.                  �

 

ــورها از اين داروها برای پيشگيری از اين  از كش
ــون با بحران  ــتفاده كرده اند و هم اكن بيماری اس
مقاومت به دارو مواجه شده اند؛ از اين رو تأكيد ما 
بر مصرف دارو تحت پروتكل درمانی است. البته 
ــام «رلنزا» هم به مقادير  ــومی به ن داروی رده س

مورد نياز سفارش داده  شده است.»
ــتم  ــازی سيس اقدامات ديگری از قبيل آماده س
ــای مراقبت ويژه و  ــتی – درمانی، تخت ه بهداش
اتاق های ايزوله نيز برای بيماران احتمالی آنفلوآنزای 

خوکی در كشور در نظر گرفته شده است.
ــت در  ــوراي معاونان وزارت بهداش هم چنين ش
جلسه ای با حضور وزير بهداشت تصويب كرد تا 

شنيده ها از     

اقدامات ايران برای مقابله با 
آنفلوانزای خوکی   

در بسياری از فرودگاه های جهان مسافران از زير دروازه های 
ــد تا هرگونه مورد  ــاس به دمای بدن عبور می کنن حس

ــود. در اين ميان سود  ــکوکی به دقت بررسی ش مش
کالنی نصيب کارخانه های ماسک سازی تايوان شده 

ــتخدام نيروی کار اضافی، توليد  است که با اس
خود را افزايش داده اند. در شهر مکزيکوسيتی 
ــره ی زندگی را کاملًا  ــيوع اين بيماری چه ش
ــت. رستوران های مکزيک به  تغيير داده اس
حالت تعطيلی درآمده اند و عدم بازگشايی 
مدرسه ها موجب شده مادران با کودکانشان 
ــوند. قيمت آب  در محيط کار حاضر ش
ــدت افزايش  ــواد غذايی اصلی به ش و م
يافته و مردم معتقدند فروشندگان، پول 

ترس از مرگ را روی قيمت کاالهايشان 
ــيده اند. صابون در فروشگاه های اين  کش
ــد چند قلم  ــور تنها در صورت خري کش

ــتريان عرضه می شود.  جنس ديگر به مش
ــادی انبار  ــی داروی زي ــای مکزيک خانواده ه

ــورت ابتالی اعضای خانواده،  می کنند تا در ص
ــظ کنند. پليس تاکنون ١٣  بتوانند جان او را حف
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ــی با عنوان آنفلوانزای خوکی در انستيتو  همايش
پاستور ايران برگزار شد. دكتر گويا، رييس مركز 
مديريت بيماری های واگيردار وزارت بهداشت، 
در اين همايش اعالم کرد طبق برآوردها طی ٢ 
سال، احتمالًا حدود ١٠ ميليون و ٥٠٠ هزار تا ٢٤ 
ميليون نفر در كشورمان به اين نوع آنفلوانزا مبتال 
می شوند که از اين تعداد ٥٢٥ هزار تا ١ ميليون 
و ٢٢٥ هزار نفر نياز به بستری دارند و برآورد 
می شود حدود ١٠٥ هزار تا ٢٤٥ هزار نفر جان 

خود را از دست بدهند.
ــری  دليلی ندارد برای وقوع پاندمی (بيماری مس
ــيم. در مجموع  ــتان باش ــر زمس ــی) منتظ جهان
ــن زمان بروز پاندمی در پاييز خواهد بود  ديرتري
اما در زمان پاندمی اين بيماری، حدود ٩٨ درصد 
افراد بيمار، خدمات بهداشتی درمانی را از خارج 
از بيمارستان ها دريافت خواهند كرد و پيش بينی 
می شود حدود ٥ درصد مبتاليان نياز به بستری 
ــته باشند. همچنين حدود ١ تا ٢ درصد كل  داش
افراد مبتال فوت خواهند كرد و اين در حالی است 
ــدت بيماری و ارائه ی  ــته به ش كه اين عدد بس

خدمات متغير خواهد بود.
شايع ترين عارضه ی آنفلوانزای خوكی ذات الريه 
ــت. به اين منظور موارد ذات الريه را در تمام  اس
ــتان های كشور بررسی می كنيم. از طرف  بيمارس
ــت آنفلوانزای  ــواردی در دنيا كه به عل ديگر م
ــتر با  ــت داده اند، بيش خوكی جان خود را از دس
نارسايی شديد تنفسی و نارسايی كليوی و شوك 
ــت داده اند. هم چنين اكثريت  جان خود را از دس
ــاری در گروه های خاص  ــديد اين بيم موارد ش
ــراد دارای بيماری های زمينه ای بوده  از جمله اف

است.

اقدامات الزم براي خريد، ذخيره و توليد داروي 
آنفلوانزا در كشور با ورود مواد اوليه و فرموالسيون 
ــود تا براي بدترين وضع  ــور انجام ش آن در كش
ممكن نيز آمادگي براي تأمين دارو در كشور باشد. 
ــد كه با توجه به خطر  ــه مصوب ش در اين جلس
شيوع بيشتر اين بيماري در فصل سرما، وزارت 
بهداشت با همكاري ساير دستگاه ها، دستورالعمل 
كنترل اين بيماري در اماكن پر ترّدد مثل مترو، 
ــي و نيز دستورالعمل  ــابقات ورزش اتوبوس، مس
تعطيل شدن احتمالي مدارس و اماكن آموزشي را 
تدوين كند. هم چنين دستورالعمل آموزش مردم و 
جامعه ی پزشكي براي كنترل اين بيماري تصويب 

ــگاه هاي علوم  ــانه ها، دانش و و به رس پزشكي 
ساير دستگاه هاي مرتبط ابالغ شد؛ ضمن اين كه 
دستورالعمل گنجاندن اين آموزش ها در دوره هاي 

آموزش مداوم پزشكان تصويب شد.
وزارت بهداشت پس از اطالع رساني درباره ی اين 
ــاري به علما و مراجع تقليد، از آنان درباره ی  بيم
حج امسال و محدوديت هاي الزم از جمله استفاده 
از ماسك در زمان احرام استفتا کرد. فعلًا تصميم 
ــد که حج عمره ی ماه رمضان به دليل  گرفته ش
ازدحام بيش از حد جمعيت و هم چنين طوالنی تر 

بودن مدت زمان اقامت زائران برگزار نشود.
ــيوع  ــگيري از ش ــراي پيش ــت ب وزارت بهداش

ــور، نسبت به  ويروس آنفلوانزاي خوکی در كش
ــافران ورودي از فرودگاه ها و  تشديد كنترل مس
ــت. اين وزارتخانه  مرزهاي زميني اقدام كرده اس
با ايجاد واحد قرنطينه در فرودگاه هاي بين المللي 
ــور، تالش كرده نسبت  و هم چنين مرزهاي كش
به شناسايي مسافران مبتال به اين بيماري تدابير 

الزم را بيانديشد.

منابع:
سايت وزارت بهداشت

سايت پزشکان بدون مرز

         آنفلوانزای خوکی 

نفر را به جرم ايجاد بازار سياه ماسک های بهداشتی دستگير و 
حزب سبز اين کشور، از اين بيماری به عنوان ابزار انتخاباتی 
استفاده کرده است. مردم آمريکا که پيش از شيوع اين 
ــی جدی تر از  بيماری نيز درگير بحران بودند با ترس
ــتگی و بی خانمانی روبه رو شدند. به دنبال  ورشکس
اظهارات وزير بهداشت رژيم صهيونيستی مبنی 
ــنهاد  بر حرام بودن خوک برای يهودی ها و پيش
ــن بيماری به آنفلوانزای  وی برای تغيير نام اي
مکزيکی، سفير مکزيک از اين کشور شکايت 
ــا به بهانه ی حفاظت از  کرد. اما آمريکايی ه
ــنهاد طرفداری کردند.  خوک ها از اين پيش
اين در حالی است که نه تنها ٤ هزار مدرسه 
ــور تعطيل شدند بلکه نگرانی ها  در اين کش
ــور باال  درباره ابتالی رييس جمهور اين کش
گرفته است! زيرا اوباما تنها چند روز پيش از 
اعالم دولتی شيوع آنفلوانزای خوکی از سفر 
مکزيک بازگشته بود. اگرچه مقامات کاخ سفيد 
ــالمت وی خبر دادند اما يکی از همراهان  از س

اوباما در سفر مکزيک تحت مداوا است! 
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