
يادداشت مهمان

شايعات واکسن آنفلوآنزا در 
فضای مجازی حقیقت ندارد

از آمدن فصل سرد و زیاد شدن  هر سال قبل 
بيماری هاي ویژه این فصل، توصيه هایی مبني بر 
تزریق واكسن آنفلوانزا براي گروه هاي در معرض 
خطر و افرادي كه سيستم ایمني ضعيف تري دارند 
مانند سالمندان و كودكان داشتيم، اما گویا مدتي 
است در فضاي مجازي بحث هایی در مورد عوارض 
واكسن آنفلوانزا مطرح شده و حتي شنيدم افرادی از 
طریق به اشتراك گذاری شرح حال فرزندان خود كه 
پس از تزریق واكسن دچار عوارض جانبی خاص 
شده اند، باعث شده اند متقاضيان تزریق واكسن دچار 
سردرگمي و دلهره شوند. بسياری از والدین مانده اند 
بين نگراني از عوارضي كه تزریق نکردن واكسن 
براي بچه ها دارد و این متن هایي كه صحتش معلوم 
نيست. با این یادداشت قصد دارم به والدین آرامش 
بدهم تا صحبت هاي بي پایه و غيرعلمي، آنها را در 
شرایطي قرار ندهد كه برخالف توصيه پزشکان 
خود عمل كنند و سالمت كودكانشان را به خطر 
بيندازند. وقتی واكسن آنفلوانزا تازه به بازار آمده 
بود، گزارش هایي مي شنيدیم مبنی بر اینکه برخی 
افراد پس از تزریق واكسن دچار عوارض عصبی 
شده اند اما این عوارض آنقدر نادر است كه در 
مقایسه با سودي كه از تزریق واكسن عاید بچه ها 
یا بزرگ ترها مي شود، ناچيز است. اما حتي در آن 
گزارش ها هم عوارض نورولوژیک نادری مانند 
بيماري ميلر فيشر كه اخيرا درباره این واكسن در 
فضای مجازی منتشر شده، ندیدم و فقط مواردي 
مانند نشانگان گيلن باره )اختالل نادر در دستگاه 
عصبی( گزارش شده بود. این عارضه آنقدر نادر 
است كه من در طول سال هاي طبابتم نه دیده ام، نه 
شنيده ام. عقل و منطق حکم مي كند طبق توصيه هاي 
سازمان جهاني و معتبر عمل كنيم؛ یعنی به بچه هاي 
زیر ٦ ماه واكسن نزنيم ولی واكسن در فاصله 
٦ماهگی تا 5سالگی ضروري است و از 5 سالگی 
تا مرز 50 سالگی نيز خوب است تجویز شود. 
براي افراد باالي 50 سال هم تزریق این واكسن 
ضروري تلقی می شود، جز در موارد خاصی كه 

پزشکان تزریق این واكسن را منع می كنند.
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حلقه انسانی ديابت
هفته جهانی دیابت با برگزاری برنامه های 
متعددی برای اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
در خصوص این بيماری همراه بوده است. 
هدف این برنامه ها كه در تهران، اصفهان، كرمان، 
كاشان، مشهد و... برگزار شده، غربالگری و 
اطالع رسانی در زمينه دیابت از طریق انجام 
توجه عموم  و جلب  نمادین  حركت های 
مردم به این بيماری بوده است. در شهر تهران، 
كميته تخصصی سالمت عمومی )اسکوف( 
زیرمجموعه  انجمن دانشجویان پزشکی ایران، 
با همکاری مركز پژوهش های علمی دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، اقدام به اجرای 
پروژه در بخش های متعدد كرد؛ از جمله اینکه 
با همکاری شهرداری منطقه٦ تهران در بلوار 
كشاورز دوچرخه سواری نمادین دانشجویان، 
غربالگری افراد از نظر قند خون، پياده روی 
نمادین با در دست داشتن پالكاردهای مربوط 
به دیابت و آموزش چهره به چهره افراد توسط 
دانشجویان آموزش دیده صورت گرفت. در 
شهر اصفهان، تشکيل حلقه انسانی آبی )نماد 
بيماری دیابت در سازمان جهانی بهداشت( و 
غربالگری و آگاهی بخشی در 5 ميدان اصلی 
شهر، جزو برنامه های شاخص بود. اجرای این 
پروژه در كرمان با برگزاری جشنی برای كودكان 
مبتال به دیابت و آموزش به آنها، دوچرخه 
سواری نمادین، تشکيل حلقه انسانی آبی و 
غربالگری در 5 نقطه شهر همراه بوده است. 
در شهر كاشان، كمپين اطالع رسانی در مدارس 
راهنمایی دخترانه و پسرانه با هدف آموزش 
كنترل و پيشگيری دیابت انجام شده است. 
فوتباليست ها نيز برای مبارزه با دیابت آستين باال 
زده اند. گزارش تصویری این مسابقه فوتبال را 
كه در روز جهانی دیابت برگزار شده، می توانيد 

در صفحه 14 ببينيد.

داروخانه شبانه روزی
دکتر ترکمان بوترابی

•داروهایتخصصیوفوقتخصصی
•ساختداروهایترکیبیباکیفیتباال
•محصوالتآرایشی،بهداشتی،ارتوپدی

تلفن دارويی: 74 37 23 22
تلفن آرايشی: 40 43 67 22

تلفکس: 23 51 69 22

شمیران، چیذر، میدان امامزاده

طرف قرارداد با کلیه بیمه ها

داروخانه شبانه روزی آفریقا

بلوار آفریقا )جردن(، نرسیده به اتوبان مدرس، روبروی مرکز 
خرید الهیه 

تلفن: 22041414-22010452

 داروهای تخصصی

ساخت داروهای ترکیبی

لوازم آرایشی و بهداشتی و پوستی

لوازم ارتوپدی

احمد مس��جدجامعی با انتش��ار فراخوانی، برای دومین سال اهل هرن و ادبیات و نیز 
مردم را برای حضور در کتابفروش��ی ها همزمان با آخرین روز هفته کتاب دعوت کرده 
است. وزیر سابق فرهنگ و ارشاد و عضو شورای شهر تهران طی فراخوانی از هرنمندان 
و م��ردم دعوت کرده تا در آخرین روز از هفته کتاب به کتابفروش��ی ها بروند و کتاب 
بخرند. در منت این فراخوان آمده اس��ت: »راه رونق صنعت نرش یا از قفسه کتابخانه ها 
میگذرد یا از قفسه کتابفروشی ها. امروز دریافته ایم که اهمیت کتابفروشی اگر از نرش 
بیش��رت نباشد، کمرت نیست. برای اصالح وضعیت کتاب و برای تبلیغ و ترویج کتاب باید 
تالش کنیم مراجعه به کتابفروش��ی ها افزایش یابد. مراجعه به کتابفروش��ی ها حتی اگر 
منجر به خرید کتاب نش��ود، یک فعالیت متعالی و ارزش��مند است. امروزه تحقیقات 
بین املللی نشان داده است که بچه هایی که در معرض کتاب قرار می گیرند، به رصف در 
معرض کتاب قرار گرفنت در کسب علم و دانش از دیگران موفقرتند. با این همه متاسفانه 
ما با پدیده تعطیلی کتابفروشی ها روبه رو هستیم. اگر کتابفروشی ها کمرونق شود همه 
زیان میبینیم. کل کش��ور زیان میبیند. آینده ما در گرو رونق امروز کتابفروشیهاس��ت. 
امس��ال هم به پیش��نهاد برخی از عزیزان این دعوت را تکرار می کنیم و از همه کسانی 
که نزد مردم احرتام دارند می خواهیم که به این حرکت بپیوندند و با هر وس��یلهای که 
در اختی��ار دارند، از مردم برای رفنت به کتابفروش��ی دعوت کنند، دعوت عام برای رفنت 
به کتابفروش��ی ها در همه روزهای س��ال و دعوت اختصاصی برای روز پنجش��نبه 28 
آب��ان آخرین روز هفته کتاب. از مردم دعوت میکنیم در این روز به کتابفروش��ی های 
ش��هرهایامن رس بزنیم و کتاب بخریم و از آنان به خاطر اش��تغال به این ش��غل رشیف 
قدردانی کنیم و برای آینده کشورمان کاری کنیم که این شغل رونق بگیرد. امیدوارم که 
این حرکتهای منادین توجه همه را به اهمیت کتاب و کتابخوانی جلب کند و کمک کند 

که بار دیگر رونق به کتابفروشی های ایران بازگردد.«

پنجشنبه با کتاب
28 آبان در رسارس کشور به کتاب فروشی ها برویم


