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کرونا هنوز بساطش را جمع نکرده 
که بیماری جدیدی بر سر زبان ها افتاده 
است. »آبله میمون« بیماری جدید و در 
حال شیوعی است که پزشکان را نگران 
کرده است. هرچند بسیاری معتقدند 
این بیماری مانند کرونا فراگیر نمی شود 
و خطرناک نیست، اما سازمان جهانی 
بهداشت نسبت به شیوع این بیماری 

هشدار داده است. 
آبله میمون، هشدار جدید 

سازمان جهانی بهداشت
آبله میمون، یــک بیماری مرتبط 
با آبله اســت، بیماری کشــنده ای که 
در سال ۱۹۸۰ ریشــه کن شد؛ اما آبله 
میمون کشندگی کمتری به نسبت آبله 
دارد و نرخ مرگ ومیر در آن ۳ تا ۶ درصد 
است و بیشتر افراد ظرف ۳ تا چهار هفته 
بهبود می یابند. تا پیش از این آبله میمون 
در مناطق دورافتاده مرکز و غرب آفریقا 
شایع بوده اما حاال این بیماری در تمام 
دنیا در حال انتشار است. تاکنون نظام 
سالمت و بهداشت کشورهای بریتانیا، 
اسپانیا، پرتغال، آلمان، بلژیک، فرانسه، 
هلند، ایتالیا و سوئد شناسایی مواردی 

از ابتال را تایید کرده اند.
سازمان بهداشت جهانی در بیانیه ای 
که ۳۰ اردیبهشت منتشر کرد گفت که 
شیوع اخیر آبله میمون »غیرمعمول« 
است چون در کشورهایی اتفاق افتاده 
که بیماری در آنها بومی نبوده اســت. 
بسیاری از پزشــکان تا پیش از این بر 
این باور بودند که آبله میمون، چندان 
خطرناک نیست و ممکن نیست که هر 

کسی به آن دچار شود با این حال طبق 
آنچه پزشکان و سازمان جهانی بهداشت 
)WHO(  می گویند آبله میمون یک 
شیوع غیرمعمول و بی ســابقه است و 
دلیل غافلگیری دانشمندان این است که 
ویروس خود را تغییر داده و هر وقت یک 
ویروس خود را تغییر دهد، نگران کننده 
می شــود. حاال با گذشــت چند روز از 
هشدارهایی که جوامع پزشکی در مورد 
خطر شیوع آبله میمون داده اند سازمان 
جهانی بهداشــت گفته است که ۲۰۰ 
مورد ابتال در هفته های اخیر در خارج 
از مکان هایی که به طور معمول ویروس 
این بیماری در گردش است، می تواند 

آغاز ماجرا و نوک کوه یخ باشد.
به گفتــه مدیــر تیــم آمادگی و 
پیشگیری از همه گیری سازمان جهانی 

بهداشــت هنوز مشــخص نیست که 
این تعداد ابتال نوک کوه یخ اســت و آیا 
موارد ابتالی فراوانی وجود دارند که در 

کشور ها کشف نشده اند؟
به گفته این مقام ســازمان جهانی 
بهداشــت، شــیوع نامعمول ویروس 
می تواند با اقدامات صحیح مهار شود. 
این در حالی است که وزارت بهداشت 
اســپانیا روز جمعه اعالم کرد ۹۸ مورد 
ابتال تاکنــون در این کشــور به تایید 
رسیده است؛ این در حالی است که در 
انگلیس شمار موارد تایید شده در حال 
حاضر ۹۰ مورد گزارش  شده اند. مقامات 
بهداشتی کشور پرتغال نیز روز جمعه 
اعالم کردند ۷۴ مورد تایید شده ابتال را 
به ثبت رسانده اند. در آرژانتین نیز برای 
نخستین بار در آمریکای التین، دو مورد 
ابتال به آبله میمون به تایید رسیده است.

 تأمین کیت های غربالگری 
آبله میمونی در ایران 

چند روز پیش مینو محرز، متخصص 
بیماری های عفونی گفت که با توجه به 
ارتباطات گسترده جهانی، وقتی یک 
بیماری ویروسی در کشورهای جهان 
مشــاهده می شــود، »خیلی زود باید 
منتظر مشــاهده موارد ابتالی آن در 

ایران بود.«
محــرز همچنیــن به مســئوالن 
بهداشتی توصیه کرد که از همین حاال 
ســطح امکانات آزمایشگاهی کشور را 
برای تشخیص و توالی یابی ویروس آبله 
میمون افزایش دهنــد و پروتکل های 
الزم برای درمان ایــن بیماری را تهیه 

کنند. 
از سوی دیگر علیرضا ناجی، رئیس 
مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی تهران نیز 

گفته است که به زودی کارگروهی برای 
بیماریابی و شناسایی موارد احتمالی 
آبله میمون در وزارت بهداشت تشکیل 

می  شود.
روز گذشــته رئیــس انســتیتو 
پاســتور ایران هم از تأمین کیت های 
غربالگری آبله میمونی خبر داد و گفت: 
دانشــگاه های علوم پزشکی منتخب 
در صورت تشــخیص موارد مشکوک 
در آزمایش های غربالگری، نمونه ها را 
برای بررسی تکمیلی به انستیتو پاستور 

ارسال خواهند کرد.
رحیم ســروری در این باره گفت: با 
توجه به شــیوع بیماری آبله میمونی 
در کشــورهای مختلف و لزوم آمادگی 
شبکه آزمایشگاهی تشخیص مولکولی 
کشور جهت تشــخیص بهنگام موارد 
مشکوک احتمالی، انســتیتو پاستور 
ایران کیت غربالگری اولیه اورتوپاکس 
ویروس را طراحی کرده و آماده توزیع 
به آزمایشــگاه های منتخب شــبکه 

آزمایشگاهی کشور است.
پس از اینکه مســئوالن بهداشتی 
کشور در مورد شــیوع این بیماری در 
کشور صحبت کردند شایعاتی مبنی بر 
ابتالی چند نفر از هم وطنانمان به آبله 
میمون شنیده شد. در همین رابطه روز 
گذشته کمال حیدری، معاون بهداشت 
وزارت بهداشت گفت: ۹ مورد مشکوک 
آبله میمونی داشتیم که ۵ تا ۶ مورد منفی 
قطعی شــدند و برای بقیه هم منتظر 

پاسخ آزمایش هستیم. 
بر اســاس گفته پزشکان با توجه به 
اینکه این بیماری از انســان به انسان 
انتقال می یابد، عالئم این بیماری تب، 
سردرد شدید، درد عضالنی، کمردرد، 
تب و لرز، احســاس ضعف و بی حالی 

است. مهم ترین عالئم این بیماری تورم 
غدد لنفاوی است. موارد شدیدتر بثورات 
پوستی نیز اغلب روی صورت و اندام های 
بدن دیده می شــود که شبیه بثوراتی 
است که در آبله مرغان مشاهده می شود. 
ضایعات دردناک و خارش دار می توانند 
در سراسر بدن ظاهر شــود و درنهایت 
دلمه ببندند و بیفتند. بثورات پوستی 
روی صورت ۹۵ درصد، کف دســت ها 
۷۵ درصد، مخاط دهــان ۷۰ درصد و 
در چشم ۲۰ درصد احتمال دارد، وجود 
داشته باشد. آثار این بثورات روی پوست 
باقی نمی مانــد و به مرور زمــان بعد از 

بهبودی درمان می شود.
افراد مبتال به آبله میمونی معموالً 
هفت تا ۱۴ روز پــس از عفونت عالئم 
را نشــان می دهند. دوره نهفتگی بین 
عفونت و عالئم طوالنــی و از پنج تا ۲۱ 
روز متغیر است. انتقال ویروس از طریق 
مایعات بدن، ضایعات پوستی و قطرات 
تنفسی است و استفاده از ماسک برای 

این بیماران توصیه می شود.
 چهار سال هشدار 

درباره شیوع آبله میمون
آبله میمونی و خطرنــاک بودن آن 
اما چیز جدیدی نیست. دانشمندان از 
سال ۲۰۱۸ خطر احتمال سرایت آبله 
میمون از آفریقا به قســمت های دیگر 
دنیا را هشــدار داده بودند اما مسئوالن 
به این هشدارها اهمیتی ندادند. همان 
ســال بود که یک دانشمند بریتانیایی 
که در آزمایشگاه امنیت زیستی سطح 
چهار با ویروس هایی شبیه ویروس آبله 
کار می کرد، احتمال ســرایت پذیری 
این ویــروس را مطرح کــرده بود. این 
آزمایشگاه قباًل برای بررسی سالح های 

بیولوژیکی احتمالی فعالیت می کرد.
سال ۲۰۱۹، گروهی از متخصصان 
بریتانیایی و بین المللی تخمین زدند 
که حدود ۷۰درصــد از مردم جهان به 
دلیل اینکه واکسن آبله نزده اند، در برابر 
آبله میمون آسیب پذیر هستند. در واقع 
در بریتانیا بعد از اینکــه آبله حدود ۴۰ 
سال پیش ریشه کن شد، واکسیناسیون 
آن هم مدتی بعد متوقف شــد. آخرین 
واکسن های آبله در سال ۱۹۷۱ به مردم 
بریتانیا ارائه شــده است و این وضعیت 
جمعیت این کشــور و هر کس دیگر را 
که واکسن آبله دریافت نکرده، در برابر 
آبله میمون بدون ایمنی و شــکننده 

کرده است.
با این حال کارشناســان ســازمان 
جهانی بهداشت دو سال پیش در سال 
۲۰۲۰، از احتمال عالم گیری آبله میمون 
خبر داده بودند. بنا به گفته آن ها به دلیل 
فناوری های مدرن کشاورزی و افزایش 
جمعیت، احتمال انتقال ویروس آبله 
حیوانی به انسان به مراتب بیش از گذشته 
اســت. بنا به گفته این کارشناسان، در 

جمعیتی که ایمنی جمعــی آن ها در 
برابر گونه های ارتوپوکس ویروس )که 
پستانداران، انسان ها و بندپایان میزبان 
این ویروس هســتند( در حال کاهش 
است، امکان ابتال به آبله میمون  در آن ها 

افزایش می یابد.
محققان سازمان جهانی بهداشت 
پــس از انجــام مدل ســازی ریاضی 
دریافتند، مصونیت مــردم جمهوری 
دموکراتیک کنگو کــه منطقه بومی 
بیماری آبله میمون است، در برابر این 
بیماری از ۸۵ درصــد در اوایل دهه ۸۰ 
به ۶۰ درصد در ســال ۲۰۱۲ کاهش 
نشان داده اســت. در واقع از وقتی  که 
واکسیناسیون آبله در سال ۱۹۸۰ در 
کنگو به پایان رسید و متوقف شد، موارد 

ابتال به آبله میمون افزایش یافت.
امسال هم تیمی از محققان اروپایی 
و آمریکایی ۶۶ تحقیــق در مورد آبله 
میمون غرب آفریقا، که مسئول شیوع 
فعلی در کشــورهای دیگر اســت، و 
همین طــور نوع کشــنده تر آن که در 
آفریقای مرکزی وجود دارد را بررسی 
کردند. این محققــان دریافتند موارد 
ابتال به این نوع آبله از دهه ۱۹۷۰ تاکنون 
۱۰برابر شده است. این محققان به این 
نتیجه رســیده بودند کــه باید نگران 
گســترش آبلــه میمــون از آفریقا به 

کشورهای دیگر باشند.
تجربه کرونا تکرار نشود

همه گیری کرونا باعث شد تا تمام دنیا 
بیماری های ویروسی را جدی بگیرند 
و بر اهمیت واکسیناســیون عمومی 
افزوده شود. با توجه به شیوع این بیماری 
جدید و ارتباطات گســترده ای که در 
دنیا وجود دارد بعید نیســت ویروس 
آبله میمون به ایران هــم راه پیدا کند. 
باشد که تجربه اطالع رسانی دیرهنگام 
و واکسیناسیون عمومی با تأخیرکرونا 
در مورد این بیماری تکرار نشــود و از 
هم اکنون همان گونه که رئیس انستیتو 
پاستور ایران اشاره کرده است، تمهیدات 
الزم برای مقابله ضربتی با این بیماری 

اندیشیده شود. 

WHO از 200 مورد ابتال به آبله میمونی در سراسر جهان خبر داد؛

نوک کوه یخ یک همه گیری جدید؟

گفتوگو

رئیس سازمان نظام روانشناســی و مشاوره گفت: برخی 
افراد که هیچ مدرکی حتی در حوزه روانشناســی ندارند، در 
حال فعالیت هســتند و بعضاً این تخلفات از سوی این افراد 
صورت می گیرد. ما افرادی را کــه هیچ گونه مدرکی در این 
زمینه نداشــتند معرفی کردیم. این افراد غیر روانشــناس 
مشــکالت مردم را با اســتفاده از کلمات زیبا به مشکالت و 

اختالالت مزمن روانی تبدیل کردند. 
داشتن مدرک دلیل روانشناس بودن نیست

محمــد حاتمی گفــت: در همه جای دنیا هرکســی که 
می خواهد در حوزه سالمت روان فعالیت کند باید بر اساس 
قوانین آن کشور عمل کند و باید از فیلترهای تخصصی عبور 

کند.
او با اشاره به قانون سازمان روانشناسی در مجلس شورای 
اســالمی گفت: ۶۱ غیرروانشناس شناســایی شدند و افراد 

غیرمجاز دیگر در حیطه روانشناسی معرفی خواهند شد.
حاتمی بابیان اینکه روانشــناس کســی است که دارای 
مدرک فوق لیســانس باشد، گفت: لفظ روانشــناس بعد از 
دریافت مدرک به افراد اطالق نمی شود بلکه باید در سازمان 

نظام روانشناسی و مشاوره مراجعه کرده و مجوز دریافت کند 
بنابراین اگر کسی مدرک هم داشــته باشد اما مجوز نداشته 

باشد بر اساس قانون اجازه فعالیت ندارد.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشــاوره گفت: هیچ 
ارگانی حق نظارت بر روانشناســان را ندارد و صرفاً سازمان 
اجازه ورود به این حیطه را دارد. همیشه گالیه هایی از مردم 
درباره برخی افراد که به عنوان روانشناس فعالیت می کنند 
وجود داشته و وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم برخی افراد 
که هیچ مدرکی حتی در این حــوزه ندارند در حال فعالیت 
هستند و بعضاً این تخلفات از سوی این افراد صورت می گیرد. 
به طور مثال یکی از افراد با توجه به اینکه فوق دیپلم مکانیک 
داشت، اما در این زمینه فعالیت می کرد، از او شکایت کردیم 

اما متأسفانه تبرئه شد.
روانشناس هایی که بیمار بوده اند

او با اشاره به انتشار لیست اول گفت: در بسیاری از موارد 
افراد به ظاهر روانشناس خودشــان دارای مشکل و بیماری 
بودند و بعد از این که  تحت درمان قرار گرفتند همان مطالب را 
خودشان به عنوان روانشناس به مردم ارائه  می دهند و از این 

طریق از مردم کاله برداری می کردنــد. این افراد از نیازهای 
مردم سوءاســتفاده می کنند و ما در مقابل مردم مسئولیت 

داریم.
او با اشاره به انتشار لیست دوم افراد غیرروانشناس گفت: 
برخی افراد از سازمان ثبت شرکت ها یا برخی سازمان ها مجوز 
دریافت کرده اند اما تخصصی در این زمینه ندارند. متأسفانه 
برخی افراد کــه در زمینه روانشناســی تحصیالت دارند اما 
در زمینه ای که تخصصی ندارند و یا فاقد مجوز هســتند نیز 
معرفی خواهیم کرد. پس از انتشار لیست اول نیز برخی افراد 
روند کار خود را اصالح کردند و صفحــات خود را در فضای 

مجازی تغییر داده و دیگر فعالیتی در این زمینه ندارند.
35 میلیون نفر فالوئر روانشناس نماها

حاتمی ادامه داد: صفحات مجــازی ۱۰۰ نفر از این افراد 
که غیرمجاز فعالیت می کردند درمجموع ۳۵ میلیون فالوئر 

داشتند.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره گفت: افرادی 
هســتند که به عنوان حامیان ایــن افراد غیرروانشــناس 
تهدیدهایی علیه ما داشته اند. معرفی این افراد غیرمتخصص 

مطالبه مردم اســت و امیدواریــم به اعاده حقــوق مردم و 
روان شناسان دست پیدا کنیم.

او درباره دکتر هالکویی ادامه داد: ایشــان اعالم کرده اند 
که جامعه شناس هســتند و تخصصی در رشته روانشناسی 
ندارند و صرفاً یک دوره روانشناسی زوجین در خارج از کشور 
را طی کرده اند. آقای انوشه هم هیچ نوع مدرک روانشناسی 
ندارند و در سازمان نیز درگذشته تعهد داده بودند که در حوزه 

روانشناسی فعالیتی نداشته باشند.
او ادامه داد: چیزی به عنوان روانشناسی اسالمی نداریم 
بلکه خدمات روانشناسی و مشاوره باید در راستای فرهنگ 

ایرانی اسالمی ارائه شود.

رئیس سازمان نظام روانشناسی در گفت وگو با ایلنا؛

غیرروانشناسانمشکالتمردمرابهاختالالتمزمنروانیتبدیلکردهاند

با گذشت چند روز از 
هشدارهایی که جوامع 
پزشکی در مورد خطر 

شیوع آبله میمون داده اند، 
سازمان جهانی بهداشت 

گفته است که 200 مورد ابتال 
در هفته های اخیر در خارج 

از مکان هایی که به طور 
معمول ویروس این بیماری 

در گردش است، می تواند 
آغاز ماجرا و نوک کوه یخ 

باشد

رئیس انستیتو پاستور 
ایران: با توجه به شیوع 

بیماری آبله میمونی 
در کشورهای مختلف 
و لزوم آمادگی شبکه 

آزمایشگاهی تشخیص 
مولکولی کشور جهت 

تشخیص بهنگام موارد 
مشکوک احتمالی، 

انستیتو پاستور ایران 
کیت غربالگری اولیه 

اورتوپاکس ویروس را 
طراحی کرده و آماده توزیع 
به آزمایشگاه های منتخب 
شبکه آزمایشگاهی کشور 

است
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ریحانه جوالیی

 اولین آمار استانداری خوزستان
 از تعداد مفقودی ها

38نفردرمتروپل
مدفونومفقودند

استاندار خوزستان 
با اشــاره بــه آخرین 
وضعیت جست وجوی 
پیکرهــای مفقودان 
حادثه متروپل گفت: بر 
اساس آمار اولیه و بنا به اعالم خانواده ها، ۳۸ نفر به ما 

اعالم مفقودی شده است.
صادق خلیلیان اظهار کــرد: تاکنون پیکر ۲۹ 
نفر از زیر آوار خارج شده اســت. از این ۲۹ نفر، سه 
پیکر مجهول الهویه هســتند و همچنان در حال 

جست وجو برای پیدا کردن باقی پیکرها هستیم .
    

سرپرست سازمان آتش نشانی: 
لیستساختمانهایناایمن

تهرانرامنتشرمیکنیم
سرپرست سازمان 
آتش نشانی و خدمات 
ایمنــی شــهر تهران 
گفــت: بــا هماهنگی 
با دادســتانی لیســت 
۱۲۹ ساختمان  ناایمن تهران را منتشر می کنیم و 

دراین باره با هیچ فردی تعارف نداریم.
به گزارش ایسنا، قدرت اهلل محمدی بیان کرد: 
وقتی می دانیم تعداد زیادی از شهروندان ما روزانه 
وارد ساختمان های ناایمن می شوند نباید از انتشار 
اسامی آن ها بترسیم. حتماً لیست ساختمان های 
ناایمن را منتشــر می کنیم و باجان مردم معامله  

نخواهیم کرد.
    

یک برنامه تلویزیونی در ماه رمضان زمینه ساز شد 
کاهش۷5درصدی
اهدایعضودرکشور

 قائــم مقــام واحد 
فراهــم آوری اعضــا و 
نسوج پیوندی دانشگاه 
شهید بهشتی از کاهش 
۷۵درصدی اهدای عضو 
در کشــور خبر داد و گفت: موضوع تشخیص کما 
از مرگ مغزی موضوع مهمی اســت که باید به آن 
پرداخته شود. فریبا قربانی، با اشاره به پخش برنامه ای 
در ماه رمضان در تلویزیون اظهــار کرد: این برنامه 
باعث شد آمار رضایت خانواده ها برای اهدای عضو 
افت شدیدی داشته باشــد و با اینکه تالش ها چند 
برابر شد؛ اهدای ارگان ها به یک چهارم رسید.وی 
با بیان اینکه صدور کارت اهدای عضو تالشی است 
که افراد آمادگی خــود را در این زمینه اعالم کنند، 
خاطرنشان کرد: کارت اهدای عضو الزام قانونی ندارد 
و رضایت خانواده ضروری است، اما در شرایط سخت 
تصمیم گیری، می تواند تصمیم فرد مرگ مغزی 

شده را مشخص کند.
    

 معاون پرورشی و فرهنگی
 وزارت آموزش وپرورش:

آمارمصرفموادمخدردرمیان
دانشآموزاننگرانکنندهاست

معاون پرورشــی 
و فرهنگــی وزارت 
آموزش وپرورش گفت: 
آمار مصرف موادمخدر 
در بیــن دانش آموزان 
نگران کننده است.به گزارش مهر، اصغر باقرزاده اعالم 
کرد: آماری از دانش آمــوزان گرفتار به مواد مخدر 
نداریم، امامتأسفانه دسترسی به مواد مخدر آسان تر 
شده است و تشویق ها و توضیحاتی در فضای مجازی 

دانش آموزان را به این مسئله هدایت می کند.
    

ممنوعیتتوزیعداروهای
سقطجنیندرداروخانههای

غیربیمارستانی
رئیس دانشــگاه 
علوم پزشــکی شهید 
بهشــتی اعالم کرد: 
توزیع و فروش هرگونه 
داروی سقط جنین در 
داروخانه های غیربیمارستانی، غیرقانونی تلقی و با 

متخلفین برخورد می شود.
به گزارش تســنیم، علیرضا زالی اظهار کرد: بر 
اساس قانون، داروهای سقط جنین صرفاً با تشخیص 
پزشک معالج و تائید داروخانه بیمارستانی و ثبت 
دقیق آن ها در ســامانه قابل تجویز است و توزیع و 
فروش هرگونه دارویی که منجر به ســقط جنین 
می شوند در داروخانه های غیربیمارستانی و خارج 

از این مصوبه، غیرقانونی تلقی می شود.

ازگوشهوکنار


