
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه 
»انتقال  گفت:  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 
ویروس آبله میمون از طریق تماس نزدیک 

انسان به انسان انجام می شود.«
به گزارش سپید، علیرضا ناجی با عنوان این 
مطلب که ویروس آبله میمون هیچ ربطی به 
میمون ندارد و این حیوان یک میزبان تصادفی 
این ویروس است، گفت: »در سال ۱۹۷۰ اولین 
مورد آبله میمون در یک بچه شناسایی شد 
و بیشتر در مناطق آفریقای مرکزی و غربی 
مشاهده شده و افرادی هم بوده اند که سابقه 

مسافرت به آن مناطق را داشته اند.«
وی افزود: »شیوع جدید یک مقدار متفاوت 
است و دلیل آن نیز این است که اکثر افراد 
مبتال، سابقه مسافرت به کشورهای آفریقایی 

را نداشته اند و به نظر می رسد انتقال درون 
جامعه ای اتفاق می افتد.«

ناجی در ارتباط با راه های انتقال این ویروس 

گفت: »در مورد انتقال انسان به انسان، به شکل 
تنفسی از طریق قطرات خیلی بزرگ اتفاق 
می افتد که به صورت چهره به چهره منتقل 

می شود.«
وی همچنین به انتقال ویروس از طریق ارتباط 
جنسی اشاره کرد و افزود: »احتماالً ویروس 
یک راه جدید به دست آورده و مطالعه ای که 
در انگلستان و آمریکا انجام شده، نشان می دهد 
در بیشتر افرادی که تماس جنسی داشته اند، 

ویروس منتقل شده است.«
تحقیقات  مرکز  رئیس  مهر،  گزارش  به 
ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی تاکید کرد: »این ویروس دو سویه مختلف 
دارد که سویه آفریقای مرکزی تا ۱۰ درصد 
کشندگی دارد و سویه دیگر که آفریقای غربی 
است، ضعیف تر است و تا کنون کشته نداشته 
است، اما اینکه بگوییم مرگ و میر ندارد، درست 

نیست و ممکن است کشته هم داشته باشد.«.

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

انتقال درون جامعه ای ویروس آبله میمون اتفاق افتاده است 

7 شماره 22۰۷ 3 خرداد ۱4۰۱

آمادگی زیرساخت های بهداشتی ایران برای مقابله با هرنوع تهدید ویروسی
موردی از ابتال به آبله میمون در کشور نداشته ایم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 
بیان اینکه نگرانی از بابت بیماری آبله میمون 
نداریم، گفت: »هنوز موردی از ابتالی قطعی 

در ایران تشخیص داده نشده است.«
به گزارش سپید، بهرام عین اللهی در حاشیه 
هفتاد و پنجمین مجمع بهداشت جهانی در 
خصوص بیماری آبله میمون گفت: »مجمع 
بهداشت جهانی هنوز وارد مسئله بیماری 
آبله میمون نشده است اما چیزی که مسلم 
و  هم  با  کشورها  ارتباط  خاطر  به  است؛ 
رفت و آمد مسافران، به همکارانمان آماده 

باش داده ایم.«
وی با بیان اینکه در حال مطالعه و بررسی 
بیماری آبله میمون در کشور هستیم، افزود: 
»فعال خیلی ما در کشور نگرانی از این بابت 
نداریم و هنوز موردی از ابتالی قطعی در 

ایران تشخیص داده نشده است.«
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
تصریح کرد: »زیرساخت های بومی مهیا شده 
برای تولید واکسن کرونا در کشور می تواند 
در مقابل دیگر تهدیدات بهداشتی نیز به کار 

آید از جمله بیماری آبله میمون.«وبدا

وزیر بهداشت در حاشیه مجمع جهانی سالمت تاکید کردوزیر بهداشت در حاشیه مجمع جهانی سالمت تاکید کرد

سازمان غذا و دارو دستور جمع آوری ۸ سری 
ساخت از فرآورده های شرکت نیک اختر آریا 

را صادر کرد.
به گزارش سپید به نقل از تسنیم، سازمان غذا 
و دارو دستور جمع آوری ۸ سری ساخت از 
فرآورده های شرکت نیک اختر آریا را صادر 
کرد. براساس گزارشات اداره کل آزمایشگاه های 
مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی مبنی 
بر غیرقابل قبول بودن نتایج آزمایش هشت 
فرآورده شرکت نیک اختر آریا، فرآورده های 
مذکور از شرکت های پخش و سطح عرضه جمع 
آوری می شود.جدول فراورده های ریکال شده 

این شرکت به شرح جدول است.

جمع آوری ۸ مکمل شرکت »نیک اختر آریا«

مردم این مکمل های »هلث اید« را مصرف نکنند


