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جهان با چالش هایی هولناک مواجه است
بهداشت اعالم کرد: »جهان  سازمان جهانی 
همه گیری  همچون  بزرگی  چالش های  با 
کووید-1۹، آبله میمونی و جنگ و درگیری 

مواجه است.«
جهانی  سازمان  دبیرکل  سپید،  گزارش  به 
بهداشت گفت که جهان با چالش های »هولناک« 
از جمله کووید-1۹، جنگ در اوکراین و آبله 

میمونی مواجه است.
تدروس آدهانوم در سخنرانی خود در ژنو، 
جایی که کارشناسان آژانس بهداشت سازمان 
ملل درباره شیوع آبله میمونی در ده ها کشور 
در حال بحث و تبادل نظر بودند، این مسائل 

را مطرح کرد.

وی افزود: »همه گیری کووید-1۹ تنها بحران 
در جهان ما نیست. در حالیکه ما اینجا در حال 
بحث و تبادل نظر هستیم، همکاران ما در سراسر 
جهان در حال واکنش به شیوع ابوال در جمهوری 
دموکراتیک کنگو، آبله میمون و هپاتیت حاد با 
منشا ناشناخته و بحران های پیچیده بشردوستانه 
در افغانستان، اتیوپی، سومالی، سودان جنوبی، 

سوریه، اوکراین و یمن هستند.«
به گزارش بی بی سی، دبیر کل سازمان جهانی 
بهداشت اظهار داشت: »ما با همگرایی شدید 
بیماری، خشکسالی، قحطی و جنگ مواجه 
تغییرات آب و هوایی،  از  ناشی  هستیم که 

نابرابری و رقابت ژئوپلیتیکی است.«ایسنا

بلژیک اولین کشوری است که قرنطینه اجباری به خاطر آبله میمونی 
را مطرح کرد.

کشوری  اولین  بلژیک  که  کردند  گزارش  رسانه ها  سپید،  گزارش  به 
است که قرنطینه 21 روزه و اجباری آبله میمونی را مطرح کرده است 
چرا که اکنون 14 کشور شیوع این بیماری ویروسی را تایید کرده اند و 
پزشکان درباره افزایش قابل توجه موارد ابتال در انگلیس هشدار داده اند.
مقامات بهداشت بلژیک اعالم کردند: »پس از ثبت سه مورد ابتال در 
این کشور، افرادی که به این ویروس مبتال شده اند، باید به مدت سه 

هفته خود را ایزوله کنند.«
اولین مورد عفونت روز جمعه در بلژیک ثبت شد.

قرنطینه اجباری آبله میمونی در بلژیک در حالی مطرح شده که پزشکان 
انگلیسی نسبت به افزایش قابل توجه موارد ابتال هشدار داده و واکنش 
دولت برای مهار شیوع آن بسیار حیاتی است. 11 نفر دیگر در این 
کشور به این ویروس مبتال شدند و مجموع آنها به 20 نفر رسیده است.
این عفونت ویروسی نادر که معموال در مناطق گرمسیری غرب و مرکز 
آفریقا مشاهده می شود، می تواند از طریق تماس بسیار نزدیک با فرد 
آلوده منتقل شود. آبله میمونی معموال خفیف است و اکثر بیماران طی 

چند هفته بدون درمان بهبود پیدا می کنند.
بار در میمون ها  اولین  بیماری که  این  استاندارد،  بیزینس  به گزارش 
یافت شد، از طریق تماس فیزیکی نزدیک از فردی به فرد دیگر منتقل 

می شود.ایسنا

اعالم  دستورالعملی  در  انگلیس  مقامات 
باالترین  کردند: »هر فردی که در معرض 
خطر ابتال به آبله میمونی قرار دارد باید به 

مدت 21 روز ایزوله شود.«
به گزارش سپید، توصیه های آژانس امنیت 
سالمت انگلیس )UKHSA( برای هر فردی 
که در تماس مستقیم با بیماری است یا از 
اعضای خانواده فرد مبتالست، اعمال می شود.
به مخاطبین این دستورالعمل توصیه می شود 
اطالعات خود را برای ردیابی ارتباط با افراد 
ارائه دهند، از سفر صرف نظر و از  دیگر 

تماس با افراد دارای نقص سیستم ایمنی، زنان 
باردار و کودکان زیر 12 سال خودداری کنند.
انگلیس تاکنون 20 مورد ابتال به آبله میمونی 
را تایید کرده است. همچنین بیش از ۸0 مورد 
ابتال در سراسر اروپا، ایاالت متحده، رژیم 
صهیونیستی و استرالیا گزارش شده است.

یک  میمونی  آبله  سی،  بی بی  گزارش  به 
در  بیشتر  که  است  نادر  ویروسی  عفونت 
مناطق دورافتاده مرکز و غرب آفریقا شایع 
است. این بیماری که ابتدا در میمون ها یافت 
شد، به آسان بین افراد گسترش پیدا نمی کند 

اما می تواند از طریق تماس 
منتقل  نزدیک  فیزیکی 
بیماری  این  عالئم  شود. 
و  درد  باال،  تب  شامل 
است  پوستی  بثورات 
تبدیل  تاول  به  بعدا  که 
بیماری  عالئم  می شود، 
و  هستند  معموال خفیف 
برای اکثر افراد در مدت 
بین  از  هفته  تا چهار  دو 

می روند.ایسنا

قرنطینه اجباری آبله میمونی در بلژیک

دستورالعمل مقامات انگلیس برای کنترل آبله میمونی


