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 یاسر مختاری
سـرانجام آبلـه میمونـی وارد ایـران شـد، 
امـری کـه از مدت هـا قبـل قابـل پیشـبینی 
بـود. بـا ایـن حـال پـس از چندمـاه اولیـن 
مـورد مثبـت آن در کشـور مشـاهده شـد. 
اگرچـه ایـن بیمـاری، دیرتـر از بسـیاری 
نقـاط دیگـر جهـان وارد ایـران شـد امـا 
در حال حاضر از سـوی سـازمان جهانی 
بهداشـت بـه عنـوان »یـک مورد اضطراری 

بهداشـتی« شـناخته شـده اسـت.
شـامگاه روز سه شـنبه بود که خبر ابتالی 
اولیـن شـهروند ایرانـی بـه آبلـه میمـون از 
سـوی پدرام پاک آیین سـخنگوی وزارت 
بهداشـت اعـالم شـد. مبتـال، یـک خانـم 
سـاکن اهواز بود و 34 سـال سـن داشـت. 
سـاعتی بعـد کمـال حیـدری معـاون وزیـر 
بهداشـت اطالعـات بیشـتری در رابطـه بـا 
اولیـن مـورد مبتـال بـه آبلـه میمـون در ایران 
ارائـه داد. بـه گفتـه او ایـن بیمـاری نـه از 
مرزهـای زمینـی کـه از طریـق مرزهـای 

هوایی وارد ایران شـده اسـت.

کانادامبدأورودویروسآبله
میمونبهایران

حیـدری در ایـن رابطـه اظهـار کـرد: »ایـن 
خانـم مبتـال ویـروس را از همسـرش کـه 
اخیـرا بـه کانـادا سـفر کـرده بـود و در 
آخرین روزهای ابتالی  او به این بیماری 

دریافـت کـرده اسـت.«
آبلـه  انتقـال  راه  »مهمتریـن  افـزود:  وی 
میمـون، تمـاس نزدیـک پوسـتی اسـت، 
بـا  بیمـاری  ایـن  انتقـال  اساسـا  یعنـی 
تماس هـای خیلـی نزدیـک انجـام می شـود 
و برخـالف کرونـا، بـه راحتـی و از طریـق 
قطـرات تنفسـی بیـن افـراد مختلـف انتقال 

پیـدا نمی کنـد.«
وی افـزود: »اطرافیـان ایـن زن و شـوهر 
هنـوز بـه آبلـه میمـون مبتـال نشـده اند و 
خوشـبختانه مـا آموزش هـای الزم دربـاره 
نحـوه انتقـال ایـن بیمـاری را بـه آنهـا ارائـه 
داده ایـم تـا از خطـر شـیوع گسـترده ایـن 

ویـروس جلوگیـری کنیـم.«
حیدری در پاسـخ به این موضوع که چرا 
بـا وجـود مراقبـت هـای مـرزی مامـوران 
بهداشـتی که پیش از این مقامات وزارت 
بهداشـت بـر روی آن تاکیـد می کردنـد، 
ویـروس آبلـه میمـون وارد ایـران شـد، 
تصریـح کـرد: »مراقبت هـای مـرزی الزمـه 
پیشـگیری از ورود یک بیماری به کشـور 

است و ما در ماه های اخیر این مراقبت ها 
را تشـدید کـرده بویـم، امـا بـا توجـه بـه 
این که میزان تردد از کشـورهای مختلف 
بـه ایـران باالسـت، مراقبت هـای مـرزی 
نمی توانـد بـرای همیشـه مانـع ورود یـک 

بیمـاری واگیـر بـه کشـور مـا شـود.«
معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت ادامـه 
داد: »آبلـه میمـون تنهـا از طریـق روابـط 
جنسـی منتقل نمی شـود و تماس نزدیک 
پوسـتی عامـل اصلـی انتقـال ایـن بیمـاری 
اسـت، امـا در سـطح جهـان ایـن بیمـاری 
بیشـتر از طریـق روابـط جنسـی منتقـل 

شـده است.«
بـه گفتـه حیـدری آبلـه میمـون از نظـر 
احتمال ابتال بین زن و مرد تفاوتی ندارد، 
اما تا کنون در سطح جهان موارد مشاهده 
شـده آبله میمون در مردان از زنان بیشـتر 
بـوده اسـت. همچنیـن تـا کنـون میانسـاالن 
بیـش از سـایر گروه هـای سـنی بـه آبلـه 

میمـون مبتـال شـده اند.
وی همچنیـن گفـت: »بـا توجـه بـه میـزان 
نگرانـی  میمـون،  آبلـه  پاییـن  سـرایت 
زیـادی از شـیوع گسـترده ایـن بیمـاری 
در کشـورمان نداریـم. امـا بـا توجـه بـه این 
که اساسـا میزان تردد مسـافران بین ایران 
و کشـورهای دیگر باالسـت و این بیماری 
در بسـیاری از کشـورهای جهان از جمله 

کشـورهای همسـایه ما شـایع شـده اسـت، 
مـا بایـد آمادگـی خـود را بـرای جلوگیـری 
از ورود سـایر موارد این بیماری به ایران 
بـاال ببریـم. همـواره وقتـی یـک بیمـاری 
واگیـر وارد کشـور مـی شـود، مـا آمادگـی 
همکاران بهداشـتی مسـتقر در مرزها برای 
جلوگیری از ورود موارد بیشتر آن بیماری 
بـه ایـران را افزایـش می دهیـم. اکنـون هـم 
عـالوه بـر مراقبت هـای مـرزی معمـول 
شامل خوداظهاری، تب سنجی و بررسی 
عالیم مشکوک در افراد، در فرودگاه های 
کشـور دوربین های حرارتی نصب کرده 
ایـم. مـا بـا ایـن دوربیـن هـا متوجـه مـی 
شـویم کـه از هـر جمعـی کـه وارد کشـور 
مـی شـود، کـدام فـرد دچـار تـب اسـت 
و بـه ایـن شـکل مـی توانیـم آن فـرد را 
جـدا کنیـم و عالیـم او را بررسـی کنیـم.« 

برنامه ای برای خرید واکسن آبله میمونی نیستبرنامه ای برای خرید واکسن آبله میمونی نیست
حیدری، معاون وزیر بهداشت: مراقبت های مرزی نمی تواند برای همیشه مانع

 ورود یک بیماری واگیر به کشور شود
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الزمه  مرزی  مراقبت های   : حیدری 
به  بیماری  یک  ورود  از  پیشگیری 
این  اخیر  ماه های  ما در  کشور است و 
با  اما  بویم،  کرده  تشدید  را  مراقبت ها 
توجه به این که میزان تردد از کشورهای 
مراقبت های  باالست،  ایران  به  مختلف 
مرزی نمی تواند برای همیشه مانع ورود 
شود. ما  کشور  به  واگیر  بیماری  یک 
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