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ویــروس HPV که در بیــن مردم 
به عنوان زگیل تناسلی شناخته می شود، 
در دنیا بسیار شایع و عامل ابتال به سرطان 
دهانه رحــم در زنان اســت، خبر خوب 
این که این ویــروس واکســن دارد، اما 
در کشــور ما به دلیل برخی مشــکالت 
ازجمله تحریم ها دسترسی به این واکسن 
برای عمــوم مردم با مشــکالت زیادی 
روبه روســت. به همین جهت کارزاری 
تحت عنوان درخواست واردات واکسن 
HPV متناسب با جمعیت جوان کشور 
راه اندازی شده که تاکنون بیش از 12 هزار 
نفر از آن حمایت کرده اند. در بخشی از این 
درخواست که خطاب به بهرام عین الهی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نوشته شــده، آمده اســت: »با توجه به 
باال رفتن آمار ابتال بــه ویروس HPV و 
سرطان دهانه  رحم و سایر سرطان های 
مرتبط با این ویروس چه در بانوان و چه 
در آقایان و با توجه به اینکه پیشگیری از 
بیماری ها بهتــر و کم هزینه تر از درمان 
اســت )هم برای خود فــرد و هم برای 
دولت ها( درخواست می شود شرایطی 
فراهم آید تا واردات واکسن این ویروس 
تسهیل شود. متأسفانه واکسن داخلی 
صرفاً ایمنی در مقابل دو نوع از این ویروس 
را پوشش می دهد، درحالی که در سطح 
جهانی افراد در حال تزریق نسل نهم این 
واکسن هستند، که ایمنی الزم در مقابل 
۹ نوع از این ویــروس را ایجاد می کند. 
جامعه جوان ایران نیازمند آن است که 
به روزترین نســخه  این واکسن، توسط 
شــرکت های مختلف دارویی و به تعداد 
فراوان وارد شــود، تا سالمت نسل آینده 
کشور تضمین و در کنار آن از سوءاستفاده  

سودجویان بازار سیاه دارو که با قیمت های 
گزاف این واکسن را در اختیار افراد قرار 
می دهند، جلوگیری شــود«.بر همین 
اســاس اتاقی در کالب هاوس با حضور 
منیژه دزفولی، متخصص بیماری های 
عفونی؛ نگار فاضلی، محقق علوم اعصاب 
و علی میالنی، ایمنی شناس تحت عنوان 
تبعات کمبود واکسن HPV در کشور 

برگزار شد. 
 ویروسی بیماری زا 

با تبعات روانی فراوان
در این نشست کالب هاوسی، منیژه 
دزفولی، متخصص بیماری های عفونی 
با بیان اینکه ویروس HPV یا پاپیلومای 
انسانی از راه مقاربت منتقل می شود و 
زمینه ساز سرطان دهانه رحم در زنان 
است، گفت: »انواع بدخیم این ویروس 
می تواند در ناحیــه دهانه رحم، مقعد، 
دهان، انتهای گلو و زبان موجب سرطان 
شود و هم می تواند زگیل های تناسلی 
ایجاد کند که از نظر بهداشت روانی افراد 
را بسیار مورد تأثیر قرار می دهد. از نظر 
بهداشت عمومی شاید جنبه سرطانی 
این بیماری بسیار مهم باشد، اما از نظر 
بهداشت روانی انواعی از HPV که زگیل 
تناسلی ایجاد می کند بسیار مهم است و 
بار روانی بسیاری دارد و بیماران بسیار 
وحشت زده و ناراحت می شوند«. دزفولی 
با بیان اینکه این ویروس به صورت عمده 
از طریق رابطه جنسی منتقل می شود، 
گفت: »چون رفتارهای مختلف جنسی 
در جامعه وجود دارد این واکســن هم 
برای زنان و هم برای مردان الزم است؛ 
حتی امکان انتقال این ویروس از مادر به 
فرزند هم وجود دارد اما با توجه به ماهیت 
ویروس بیماری خاصی برای نوزاد ایجاد 

نمی کند«.

 پیچیدگی واکسیناسیون 
در شرایط تحریم

دزفولی بــا تأکید بــر اینکه موافق 
واکسیناســیون در جمعیت وســیع 
است، گفت: »واکســن گارداسیل که 
معروف ترین برند واکسن HPV برای 
پیشگیری از ســرطان ها و زگیل های 
تناسلی ناشی از این ویروس در جهان 
است و در بسیاری از کشورها به عنوان 
واکسیناسیون رایج استفاده می شود 
برای نگهداری به زنجیره سرد نیاز دارد. 
با توجه به اینکه کشــور ما در شرایط 
تحریم قــرار دارد و نقل وانتقال به آن 
از طریق کشــور ثالث انجام می شود، 
این نگرانی هســت که در صورت عدم 
رعایت زنجیره ســرد میزان اثربخشی 
واکسن مبهم باشــد«.دزفولی توزیع 
رایگان واکسن گارداسیل را در شرایط 
اقتصادی کنونی به صرفه ندانســت و 
اظهار کرد: »انجمن عفونی سال هاست 
در مورد لزوم واردات این واکسن با مرکز 
مدیریت بیماری ها صحبت کرده اما در 
شــرایط حاضر که وزارت بهداشت زیر 
بار مالی بســیاری برای بیماری کووید 
قرار دارد، بودجه ای نیست تا در اختیار 

واردات واکسن گارداسیل قرار دهند و 
این واکسیناسیون در شرایط اقتصادی 
و پاندمی جز واکسیناسیون رایگان قرار 
نخواهد گرفت. این در حالی است که اکثر 
جوانانی که این واکسن را می خواهند هم 
حاضرند هزینــه آن را پرداخت کنند، 
اما متاســفانه همین هم دردسترس 

نیست«.
اجبار به استفاده از برند داخلی 

دزفولی با اشــاره به ســاخت نوع 
ایرانی واکســن HPV تحــت عنوان 
پاپیلوگارد بیان کرد: »گفته می شــود 
این واکسن چندین ســویه بدخیم و 
خوش خیم HPV را تحت پوشش قرار 
می دهد، اما به عنوان متخصص عفونی 
نمی توانــم در مورد این واکســن نظر 
قطعی بدهم چون واکسن گارداسیل 
20 سال تجربه استفاده در سطح جهان 
را در اختیار دارد اما این واکسن ایرانی 
کمتر از یک سال است که در گرماگرم 
کرونا وارد بازار شده اســت. با توجه به 
اینکه دسترسی به واکسن گارداسیل 
سخت اســت همان طور که پذیرفتیم 
واکســن ســینوفارم برای کرونا، بهتر 
است؛ برای جلوگیری از همه گیری این 
بیماری که شایع ترین بیماری مقاربتی 
و نوعی همه گیری خاموش است، پس 
بهتر است در دســترس ترین واکسن 
را استفاده کنیم و بگوییم بهتر از هیچ 
اســت«. وی اضافه کرد: »پافشــاری 
برای استفاده از یک نوع خاص واکسن 
می توانــد بیمــاری HPV را به یک 
بیماری دوقطبی برای اقشــار ضعیف 

و اقشار ثروتمند جامعه تبدیل کند«.
تنها 10 درصد واکسینه هستند

این متخصص بیماری های عفونی 
گفت: »104 نوع ویــروس HPV در 

انسان قابل انتقال است و ما تنها از ۹ مورد 
آن اطالع داریم و می دانیــم که از این 
تعداد 7 مورد بدخیم و دو مورد به زگیل 
تناسلی تبدیل می شوند اما به  طور قطع 
بین آن ها افتراقی نمی توان قائل شد و 
فردی که واکســن زده، می تواند مبتال 
شــده و ناقل انواع ویروس باشد، اما اگر 
ویروس به فرد واکســینه منتقل شود 
آن فرد در معرض سرطان نخواهد بود«.

دزفولی با بیان اینکه کمتر از 10 درصد 
جمعیت جوان کشور واکسینه هستند، 
بیان کرد: »اگر کســی مبتال به ویروس 
شود نباید وحشت زده شــود چون این 
ویروس به طور طبیعی برای ۹0 درصد 
کسانی که آلوده می شوند بعد از 2 سال از 
بدن حذف می شود و تنها 10 درصد باقی 
می ماند و باید این نوید را به بیماران داد که 
آلوده شدن با یک ویروس وخیم همیشه 
مساوی با سرطان نخواهد بود«.وی افزود: 
»فلسفه تزریق چند دوز واکسن این است 
که چند بار ایمنــی را تحریک کند و اگر 
فردی دو دوز واکسن 4 ظرفیتی تزریق 
کند می تواند برای دوز سوم از واکسن ۹ 
ظرفیتی استفاده کند و این عدم تطابق 
نه تنها هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، بلکه 
منجر به اثربخشی بیشتر می شود اما اگر 
فردی تنها دو دوز واکسن تزریق کند و 
روند واکسینه شدن را تکمیل نکند میزان 

اثربخشی آن کمتر می شود«.
 HPV در زمینه  

فاجعه ای در حال وقوع است
در ادامه این نشست در کالب هاوس 
نگار فاضلی، محقق علوم اعصاب با بیان 
اینکه اهمیت این واکسن غیرقابل انکار 
است، عنوان کرد: »نمی توانیم بگوییم 
لزوماً هرکسی که بخواهد از این واکسن 
اســتفاده کند باید پول آن را پرداخت 
کند. همان طور که بسیاری از کشورها 

این واکســن را به صورت مجانی برای 
بچه های ۹ تا 26 سال تزریق می کنند 
یا اینکه برای دانشجویان و دانش آموزان 
دبیرســتانی تســهیالت خوبی برای 
هزینه این واکسن تعلق می گیرد ما هم 

می توانیم این خدمات را ارائه دهیم«.
وی افــزود: »همه افــراد باید این 
واکسن را تزریق کنند چون واکسینه 
شــدن به صورت تقریبی سرطان های 
مقعد و آلت تناســلی زنانه و مردانه را 
به صفر می رســاند«.فاضلی با تأکید بر 
لزوم فرهنگ ســازی جامعه و آشنایی 
خانواده هــا با بیمــاری HPV گفت: 
»عــالوه بــر پرداخت تســهیالت به 
خانواده ها باید دالیل اهمیت تزریق این 
واکسن آموزش داده شود چون در زمینه 

HPV فاجعه ای در حال وقوع است«.
وی افزود: »بایــد واقع نگری اتفاق 
بیافتد. وقتــی با خانــواده ای صحبت 
می کنیم باید آمادگی بدهیم که برای 
دختر و پسر 12 ســاله واکسن تزریق 
شود نه برای آن لحظه بلکه برای آینده 
تا از بسیاری از بیماری ها و عذاب هایی 
که ممکن است سر راه آن ها قرار بگیرد 
پیشــگیری کنیم. بهترین بازه زمانی 
برای تزریق این واکســن ۹ تا 26 سال 
است و ضریب اطمینان افزایش می یابد 
اما تا 45 سال هم می شود این واکسن را 

تزریق کرد«.
 واکسن HPV در پیشگیری 

و درمان مؤثر است
در ادامه این نشســت علی میالنی، 
ایمنی شــناس با اشــاره به اثربخشی 
واکسن در پیشــگیری و درمان عنوان 
کرد: »با توجه به اینکه سیستم ایمنی 
بدن در مقابل این ویــروس غیرفعال 
می شــود و بدون اینکه شناسایی شود 
در بدن سالیان ســال باقی می ماند با 
تزریق این واکســن سیســتم ایمنی 
افرادی که درگیر این بیماری می شوند 
تحریک شــده و به واکنــش علیه این 
ویروس می پــردازد«.وی افــزود: »با 
توجه به اینکه این واکسن نقش بسیار 
برجسته ای در پیشــگیری از سرطان 
دهانه رحم دارد در بسیاری از کشورهای 
دنیا از واکســن های اجباری است و با 
توجه به نقش ویــروس HPV در بروز 
ســرطان ها الزم اســت تا این واکسن 
به پروتکل واکســن های کشور افزوده 
شود«.میالنی با اشاره به ساخت واکسن 
HPV ایرانی گفت: »این واکسن فاز سه 
کارآزمایی بالینی را پشت سر گذاشته 
اســت و تایید کمیته اخالق دانشگاه 
علوم پزشکی تهران را دارد به این معنا 
که می تواند با تبصره اســتفاده شود و 
از ســال 13۹7 کارآزمایی بالینی آن 
انجام  شده است«.صرف نظر از مباحث 
کارشناسی؛ مشاهدات میدانی نیز نشان 
می دهد که این بیماری مدتی است به 
طور جدی در جامعه رخ نموده و نیازمند 
آن است که نظام سالمت برای پیشگیری 
از گسترش بیشتر آن اقدامات عاجل و 
الزم را برای واردات واکسن تأیید شده و 
معتبر آن با توجه به توان پیشگیری در 
بروز برخی از انواع سرطان به عمل آورد. 

 HPV   شکل گیری کارزاری در کشور برای واردات واکسن

تحریم ها و بار روانی یک همه گیری خاموش

خبر

فرمانده انتظامی تهران بــزرگ از آغاز طرح 
ساماندهی و انضباط بخشی به تردد موتورسواران 
خبر داد و گفت که تنها در دو ساعت اول اجرای این 
طرح 560 موتورسیکلت ســوار متخلف در 103 

ایستگاه پیش بینی شده توقیف شده اند.
به گزارش ایسنا، حســین رحیمی در مراسم 
آغاز این طرح که دیروز در میدان انقالب برگزار شد 
با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در اجرای این 
طرح با 10 تخلف عمده شامل تخلف پالک، حمل 
بار غیرمتعارف، حمل بیش از حد ظرفیت مسافر، 
عبور از چراغ قرمز، حرکت خالف جهت، عبور از 

خط ویژه، نداشتن مدارک و... برخورد می شود.
وی یادآور شــد: اجرای این طرح در راستای 
مطالبه شهروندان و با تدبیر ســردار فرمانده کل 
انتظامی کشور انجام شــده و اجرای آن استمرار 
خواهد داشت.رحیمی افزود: در این طرح عالوه بر 
پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس های پیشگیری 

و یگان امداد نیز مشارکت دارند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه پلیس 

در اجرای این طرح نفع تمامــی کابران ترافیک از 
جمله همین موتورسیکلت ســواران را نیز در نظر 
گرفته اســت، گفت: طبق آمارهای پلیس تهران، 
حدود نیمی از مجروحان تصادفات در تهران مربوط 
به موتورسیکلت سواران است، همچنین 46 درصد از 
جانباختگان حوادث ترافیکی موتورسیکلت سواران 
هستند، موتورسیکلت سوارانی که به دلیل عدم 
همین قوانین و مقررات جان خود را از دست داده 
یا جان دیگر کاربران ترافیک را به خطر می اندازند. 
بنابراین ما در ازای این طرح حفاظت از ایمنی و جان 

موتورسیکلت سواران را نیز مد نظر داریم.
رحیمی دربــاره برخــورد صــورت گرفته 
بــا موتورسیکلت ســواران متخلف نیــز گفت: 
موتورسیکلت این افراد حداکثر به مدت 12 ساعت 
به صورت موقت توقیف خواهد شــد عالوه بر آن 
متخلفان باید جریمه تخلف ارتکابی و همچنین 

جرایم معوق خود را نیز بپردازند.
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ در پاســخ به 
پرسشی مبنی بر نتایج این طرح در ساعات اولیه 

اجرا گفت: این طرح به طور رسمی از ساعت ۸ صبح 
شنبه آغاز شده و آمارهای ما نشان می دهد که تا 
حوالی ساعت 10 صبح 560 موتورسیکلت سوار 
متخلف در 103 ایستگاه پیش بینی شده توقیف 
شده اند.وی افزود: بیشترین تخلف مرتکب شده 
از سوی این موتورسیکلت سواران تخلف مربوط به 
پالک یعنی نداشتن پالک یا پوشاندن و مخدوش 
کردن آن بوده است. پس از آن نیز حرکت در خالف 
جهت، حرکت در پیاده رو و خط ویژه و عبور از چراغ 

قرمز بیشترین تخلف صورت گرفته بوده است.
رحیمی افزود: نکته قابل توجه این است که در 
این طرح چند دستگاه موتورسیکلت مسروقه نیز 

کشف و سارقان آن دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به این 
پرسش که برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران 
چه میزان دغدغه مردم اســت، گفــت: عالوه بر 
نظرسنجی های انجام شده تنها در یک مورد به شما 
بگویم که پلیس 110 ما روزانه 34 هزار تماس در 
پایتخت دارد که حدود 10 هزار تماس آن عملیاتی 

شده و باقی تماس ها درخواست های مردم برای 
موارد مختلفی است که نظم و انضباط بخشی به 
موتورسیکلت سواران مهمترین و پرتکرارترین آن 
بوده است. ما در این طرح به دنبال قانون مدارکردن 
موتورسیکلت سواران و رعایت حقوق شهروندی 
هستیم.وی ادامه داد: پلیس هیچ مخالفتی با فعالیت 
موتورسیکلت ســواران ندارد و ما حامی این افراد 
هستیم اما از موتورسیکلت سواران قانونمند حمایت 

می کنیم.رحیمی در پایان از مردم خواست که در 
اجرای این طرح با پلیس همکاری کنند. همچنین 
از مسئوالن مختلف خواســت که از واکنش های 
احساســی پرهیز کرده و به وظایف خود در قبال 
ساماندهی موتورسیکلت ســواران توجه داشته 
باشند. وظایفی که بخشی از آن متوجه شرکت ها و 
موسسات به کارگیرنده این موتورسیکلت سواران 

است.

طرح انضباط بخشی به موتورسواران در تهران آغاز شد؛

توقیف ۵۶0 موتورسیکلت تنها در دو ساعت

در  کارزاری تحت عنوان 
درخواست واردات واکسن   
HPV   متناسب با جمعیت 

جوان کشور،خطاب به 
وزیر بهداشت، آمده است: 

»جامعه جوان ایران نیازمند 
آن است که به روزترین 

نسخه  این واکسن، توسط 
شرکت های مختلف دارویی 

و به تعداد فراوان وارد 
شود، تا از سوءاستفاده  

سودجویان بازار سیاه دارو 
که با قیمت های گزاف این 
واکسن را در اختیار افراد 
قرار می دهند، جلوگیری 

شود«.

در حالی که گفته می شود 
واکسن داخلی HPV صرفًا 

ایمنی در مقابل دو نوع از 
ویروس را پوشش می دهد، 

واکسن های روز دنیا، 
که نسل نهم این واکسن 
هستند، ایمنی الزم در 

مقابل ۹ نوع از این ویروس 
را ایجاد می کند
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بار دیگر در سراسر کشور برگزار شد؛
  تجمع معلمان در اعتراض

 به اجرا نشدن طرح رتبه بندی 
معلمان سراســر 
کشــور دیروز بار دیگر 
در اعتــراض بــه اجرا 
نشدن طرح رتبه بندی 
در شهرهای مختلف 
تجمع کردند.این تجمع، در برخی شهرها از جمله 
تهران، یزد، کرمان، اندیمشک، گچساران، زاهدان، 
مریوان، شیراز، اهواز، آمل، خرم آباد، اصفهان، سقز، 
اردبیل و مشهد برگزار شد. در تهران معلمان معترض، 
در اعتراض به وضعیت معیشتی مقابل ساختمان 

مجلس تجمع کردند.
    

 افزایش شمار فوتی های 
روزانه کرونا به 191 نفر

بنابر اعــالم وزارت 
بهداشت، دیروز 1۹1 
بیمار کوویــد 1۹ در 
کشــور جان خود را از 
دست دادند. بر اساس 
این گــزارش دیروز 12 هــزار و 5۸ بیمــار جدید 
شناســایی و دو هزار و 62 نفر از آنها بستری شدند.

در حال حاضر 337 شهرســتان در وضعیت قرمز، 
64 شهرستان در وضعیت نارنجی، 47 شهرستان در 
وضعیت زرد و 0 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

    
 افزایش چاقی و اضافه وزن

 در دانش آموزان
معاون سالمت وزارت آموزش و پرورش گفت: 
طی هشت سال گذشته نرخ چاقی دانش آموزان رشد 
داشته و به ازای هر چهار دانش آموز یک دانش آموز 
مبتال به چاقی و اضافه وزن است و در این میان بیش 
از 65 درصــد مادران مبتال به چاقــی و اضافه وزن 
هستند.به گزارش ایسنا، صادق ستاری فرد گفت: 
طی 20 تا 30 ســال آینده 20 تا 30 درصد جامعه 
ما سالمند می شــوند و جوانان با سرعت بیشتری 
مبتال به چاقی می شوند و بر اســاس مطالعات در 
آینده جامعه ای را خواهیم داشــت که 75 درصد 
دچار معضالت چاقی و اضافه وزن خواهند بود و یا در 

معرض خطر قرار دارند.
    

 افزایش سه برابری
 ماموریت های کرونایی اورژانس 
معاون فنی و عملیاتی مرکــز اورژانس تهران از 
افزایش بیش از سه برابر ماموریت های مرتبط با کرونا 
در پیک ششم خبر داد.پژمان آقازاده گفت: می توان 
گفت که پیش از رســیدن به پیک ششم ویروس 
کووید1۹ در تهران، اورژانس به صورت روزانه حدود 
6 هزار و 500 تماس داشت. پس از آغاز پیک ششم 
کرونا، تعداد تماس هایی که با اورژانس تهران گرفته 
می شود به حدود ۹ هزار تماس در روز رسیده است. 

    
 ممنوعت فروش 

جانوران وحشی در آستانه نوروز
سرپرست حفاظت 
محیط زیست خراسان 
جنوبــی از برخــورد 
قاطع و قانونی با عرضه 
کنندگان و فروشندگان 
غیرقانونی گونه های جانوری و گیاهی وحشی در 
استان خبر داد.اســداهلل حاتمی به ایسنا گفت: با 
توجه به فرارسیدن روزهای پایانی سال و افزایش 
خرید و فروش برخی حیوانات وحشی در این ایام، 
متأسفانه عده ای افراد فرصت طلب و سودجو در کنار 
فروش ماهی قرمز، اقدام به عرضه و فروش غیرمجاز 
گونه های جانوری از جمله سمندر لرستانی، الک 
پشت، مار و برخی گونه های گیاهی مهاجم مانند 
سنبل آبی می کنند. با توجه به ممنوعیت قانونی 
نگهداری، حمل، عرضه، خرید، فــروش و صدور 
جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها، در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف در این جهت، ضمن توقیف 
حیوانات و رهاسازی آنها در طبیعت، با افراد خاطی 
بر اساس قوانین و مقررات به شدت برخورد می شود.

    
 زمان قرنطینه امیکرون

 چقدر باشد؟
بنابر اعالم سازمان جهانی بهداشت، سیاست 
5 روز قرنطینه برای امیکرون اشــتباه است و در 
مناطق با شیوع باال، قرنطینه باید 14 روز باشد. اگر 
فرد عالمت نداشته باشد، می تواند بعد از هفت روز 
با تســت منفی و البته با رعایت .اگر امکان گرفتن 
تست نیست، بیمار بعد از 10 روز به شرط بی عالمت 
بودن با رعایت کامل موارد بهداشتی مثل استفاده 
از دو ماســک، رعایت فاصله و در مکان سربسته با 

تهویه خوب و... در محل کار حاضر شود.

از گوشه و کنار


