
شماره هفتصدوشصت وپنج   بیست ونه شهریور نودونه2 سالمت در ایران  و جهان

هشدار WHO به کشورهای اروپایی با افزایش موارد ابتال به کووید۱۹

سازمان جهانی بهداشت )WHO( با هشدار نسبت به افزایش موارد ابتال به کووید-۱۹ در 
کشورهای اروپایی، اعالم کرد که اکنون زمان تصمیم گیری اروپا برای مقابله با این بیماری است.
به گزارش سالمت به نقل از  ایسنا، سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: همزمان با افزایش موارد 
ابتال به بیماری کووید-۱۹ در اروپا، حضور یافتن کودکان در مدارس و پایان یافتن تابستان، زمان 

آن است تا کشورهای اروپایی برای مقابله با کروناویروس تصمیم گیری کنند.

دکتر »مایک رایان« - رئیس فوریت های پزشکی سازمان جهانی بهداشت گفت: »اکنون زمان 
بهانه جویی نیست و الزم است برای حفاظت از جان افراد آسیب پذیر و تداوم فرایند آموزش 

دانش آموزان تصمیم درستی اتخاذ کرد.«
وی افزود: »اروپا با زمان تصمیم گیری در این رابطه مواجه شده؛ چرا که کشورهای اروپایی وارد 
فصلی می شوند که مردم بیشتر در محیط های بسته حضور خواهند داشت. بدون تردید فشار 
شیوع کرونا بیشتر خواهد شد.« اکنون این پرسش مطرح است که چگونه می توان در کنار حفظ 

افراد آسیب پذیر در برابر مرگ، کودکان را نیز روانه کالس های درس کرد؟

رئیس فوریت های پزشکی سازمان جهانی بهداشت 
در اظهاراتی گفت: »پاسخ به این پرسش آسان نیست، 
اما الزم است تعادل را حفظ کرد تا به افراد جوان و 

مسن در جامعه کمک کرد.«
 به نقل از مدیکال اکسپرس، به گفته وی، تنها راه این 
است که بزرگساالن به میزان کافی فاصله را رعایت 

کنند تا انتقال بیماری روند کاهشی را طی کند.

خبــر

آموزش  اختصاصی  نرم افزار 
 و پرورش یا همان »شاد« که 
حاال قرار است آموزش های 
مجازی دانش آموزان صرفا در 
این فضا ارائه شود، مدتی است رونمایی شده و 
آموزش وپرورش تمام مدارس و معلمان را ملزم به 

ارائه آموزش ها در بستر شاد کرده است.
به گزارش هفته نامه »سالمت«، این پیام رسان که 
در نقطه شروع کار قرار دارد مشکل هم کم ندارد، 
اما مسووالن آموزش وپرورش می گویند در مسیر 
حرکت حضور معلمان و دانش آموزان در این فضا 
و تشکیل کالس های درس، مشکالت را شناسایی 

و رفع خواهند کرد.
البته سال هاست کارشناسان از ضرورت حرکت 
آموزش وپرورش در مسیر آموزش های مجازی 
تاخیر  سال ها  از  پس  حاال  و  می گویند  سخن 
وزارت  مدارس،  کرونایی  شرایط  به  توجه  با 
آموزش وپرورش در حال تجربه فضایی متفاوت 
از آموزش های سنتی در چارچوب فضای مدرسه 
است. تجربه ای که برای نخستین بار در این وسعت 
در حال اجراست و اشکاالت در بخش های مختلف 
ازجمله زیرساخت های فنی، پاسخگویی اینترنت 
و عدم آشنایی با تدریس مجازی بسیار زیاد است.
تمام  کنار  در  باورند  این  بر  کارشناسان  برخی 
مشکالت شاد که باید با برنامه ریزی دقیق هرچه 
سریع تر رفع شود، شرایط فعلی بهترین فرصت 
برای شکل گیری جریان آموزش مجازی است 
و اگر این سامانه همه گیر نشود قطعا هیچ زمان 

دیگری نمی توان به آموزش مجازی فکر کرد.
اما کنار تمام این واقعیت ها باید پذیرفت که شبکه 
»شاد« با مشکالتی هم همراه است و خانواده ها و 
معلمان را در این روزهای کرونایی تحت تاثیر 
قرار داده است؛ حاال این ابهام مطرح است که چرا 
به جای تسهیل جریان آموزش مجازی و یادگیری 
دانش آموزان، شرایط را با الزام به تدریس در سامانه 
»شاد« دشوار کرده اند، سامانه ای که به اذعان جامعه 
هدفش هنوز برای تدریس مجازی به طور کامل 
آماده نشده است، ولی آموزش وپرورش اصرار دارد 
تمام دانش آموزان و معلمان را عضو این شبکه کند.
این سوال نیز مطرح است که آیا الزام مدارس به 
تشکیل کالس های درس در شبکه شاد و غیبت 
نیافتن  حضور  صورت  در  دانش آموز  خوردن 
دوش  بر  مضاعفی  بار  شاد،  درس  کالس  در 
خانواده هایی که تلفن همراه هوشمند ندارند یا 
اینکه تلفن همراه دارند، اما در ساعات تشکیل 
کالس درس مادر و پدر سرکار هستند، نخواهد 
بود؟ در این گزارش به برخی مشکالت آموزش در 
بستر فضای مجازی از نگاه معلمان و کارشناسان 
می پردازیم تا شاید در تسهیل شرایط موثر باشد.

روایت یک معلم
معلمان حرف های بسیاری درباره برنامه »شاد« 
دارند. مهم ترین نقد آنها به زیرساخت های فنی 

این اپلیکشین به ویژه سرعت پایین آن است که 
عمال جریان آموزش مجازی را با مشکل مواجه 
کرده است؛ آنها می گویند ارسال هر فایل زمانی 
طوالنی می برد و در برخی مواقع آنقدر طوالنی 
آقای  را سرریز می کند.  معلم  می شود که صبر 
بهنام محسنی، دبیر جامعه شناسی در شهرستان 
شاهین شهر استان اصفهان یکی از چند میلیون 
معلمی است که در حال تدریس در مدارس کشور 
است. به اعتقاد او این نوع آموزش بازدهی قبل را 
ندارد زیرا یادگیری حضوری بسیار اثرگذارتر از 

یادگیری از طرق فضای مجازی است.
وی با اشاره به اینکه روند آموزش در سال قبل 
بهتر از امسال بود، اظهار می کند: »در سال تحصیلی 
گذشته دودستگی در حضور و عدم حضور در 
مدارس وجود نداشت و همه دانش آموزان فرایند 
یادگیری را از طریق نرم افزار دنبال می کردند، اما 
امسال بخشی از بچه ها در روزهای مشخصی در 
مدرسه حضور دارند و بخش دیگر فرایند را از 
طریق فضای مجازی دنبال می کنند؛ بنابراین آنها 
که حضور فیزیکی دارند عمال در حاشیه قرار 
می گیرند زیرا ما مجبور هستیم همه تمرکز خود 
را بر روی بچه هایی که از طریق فضای مجازی 
درس را دنبال می کنند بگذاریم چراکه تعداد نفرات 
بیشتری از این طریق آموزش را دنبال می کنند.«

محسنی در ادامه به یکی از مشکالت برنامه شاد 
اشاره کرده و می افزاید: »این نرم افزار روی همه 
سیستم های عامل تلفن همراه قابل نصب نیست 
و حتی آنها هم که امکان نصب دارند به دلیل 
سرعت پایین اینترنت به کندی کار را پیش می برند.«
وی در ادامه به برنامه حضوری دانش آموزان در 
مدارس اشاره کرده و می گوید: »بر اساس ابالغ 
آموزش وپرورش شهرستان دانش آموزانی که امکان 

حضور دارند بین ساعت 8 تا ۱0/30 در مدرسه 
حضور خواهند داشت و از این ساعت تا ساعت 
۱3 آموزش ها در فضای مجازی دنبال می شود. 
البته مدارس برنامه آموزشی را بر اساس اقتضائات 
محیطی تغییر داده اند تا قدری روند تسهیل شود.«
محسنی با بیان اینکه در روند فعلی کار معلمان 
تقریبا دو برابر شده است، ادامه می دهد: »متاسفانه 
آموزش وپرورش از فرصت تابستان برای آموزش 
معلمانی که با تدریس در فضای مجازی مشکل 
دارند استفاده نکرد. حتی تا لحظه آخر که قرار 
بود از روز ۱5 شهریور مدارس بازگشایی شود ما 
اطالع از برنامه مدرسه نداشتیم و حتی مسووالن 
هم در این خصوص اطالعی نداشتند که این نشان 

از ضعف مدیریت در آموزش وپرورش دارد.«
وی به هزینه اینترنت هم اشاره  کرده و می گوید: 
»بر اساس اعالم مسووالن قرار بود استفاده از این 
نرم افزار رایگان باشد، اما متاسفانه به دلیل سرعت 
پایین اینترنت مدارس که ما در زمان حضور از 
آن استفاده می کنیم عمال امکانی برای استفاده از 
آن وجود ندارد و ما مجبور هستیم از اینترنت 
خطوط تلفن همراه خودمان استفاده کنیم که این 

هم هزینه زیادی برای ما دارد.«
این دبیر جامعه شناسی در ادامه به راهکارهایی برای 
برون رفت از مشکالت اشاره می کند و می گوید: 
»در وضعیت فعلی نمی توان به شرایط ایدئال فکر 
کرد، اما می شود از کشورهای دیگر الگو گرفت. 
برای مثال برخی کشورها حتی آموزش را شروع 
نکردند و منتظر بهبود شرایط شدند و بهتر بود 
در کشور ما هم این روند طی می شد، اما حال که 
این روند در کشور ما شروع شده است می توان با 
انجام برخی کارها همچون تقویت زیرساخت های 
اینترنتی روند آموزش را بهتر کرد. همچنین می توان 

از برنامه های دیگر چه داخلی و چه خارجی برای 
آموزش استفاده کرد. امروز یکی از مشکالت ما در 
استفاده از نرم افزار شاد از بین رفتن حریم خصوصی 
و درز اطالعات در فضای مجازی است. امروز 
همه دانش آموزان و حتی بسیاری دیگر از افراد 
شماره تلفن های همراه ما را دارند که این بر ای 

ما خوشایند نیست.« 
محسنی به مشکل والدین برای استفاده از تلفن 
همراه برای دانش آموزان هم اشاره کرده می گوید: 
»برای نمونه امروز یکی از دانش آموزان پایه ۱2 
تلفن همراه نداشت و زمانی هم که از او علت 
را جویا شدم گفت که خانواده اجازه استفاده از 
تلفن را به او تا قبل از گرفتن دیپلم نمی دهند 
که این هم یکی دیگر از مشکالت ما در فرایند 

یادگیری است.«
وی در پایان به افت تحصیلی دانش آموزان در نتیجه 
آموزش در فضای مجازی هم اشاره کرده و می  افزاید: 
»ما در کالس حضوری شاهد بودیم که دانش آموزان 
بارها و بارها سواالت خود را مطرح می کردند و 
هیچ محدودیتی در این خصوص وجود نداشت، اما 
در فضای مجازی اگر دانش آموزشی یک موضوع 
را دو بار بپرسد بار سوم با تمسخر همکالسی ها 
مواجه می شود و یا اینکه قطعی بیش ازحد اینترنت 

هم این اجازه را به دانش آموزان نمی دهد.«

روایت یک کارشناس
احمد بنی اسدی، دانشجوی دکترای علوم تربیتی 
با اشاره به مشکالت آموزش وپرورش برای ارائه 
آموزش در بستر فضای مجازی گفت: »در وضعیت 
فعلی آموزش وپرورش واقعا شرایط سختی را 
تجربه می کند و امکانات کافی هم ندارد، این 
موضوع را نمی توان کتمان کرد، اما نمی توانیم 

بپذیریم شناخت کافی هم وجود نداشته باشد. در 
شرایط حساس فعلی نیاز است گزارش دقیقی از 
میزان دسترسی ها به شبکه »شاد« حداقل تا آن میزانی 
که جامعه احساس ناامیدی نمی کند منتشر شود.«

وی معتقد است: »آموزش وپرورش در وضعیت 
بحرانی حاضر باید به حداقل ها اتکا کند و نمی تواند 
آرمانی بیندیشد، یعنی بر اساس توانمندی هایی 
که دارد در حوزه های مختلف سرمایه گذاری و 

بین آنها نسبتی ایجاد کند.«
او این موضوع را هم مطرح می کند که می توان 
و  نظارت  که در بحث  داد  آموزش  را  والدین  
باشند؛  آموزش وپرورش  کمک حال  ارزیابی 
زیرا امروز بخش قابل توجهی از والدین باسواد 
هستند و می توان با آموزش مناسب از آنها برای 
نظارت و ارزیابی فرزندان استفاده کرد. عالوه بر 
این در این شرایط معلم فرصت نمی کند تمام 
دانش آموزان را رصد کند، اما والدین می توانند 
رصد و پیگیری داشته باشند که فرزندشان مباحث 
آموزشی را جدی گرفته و از آموزش جا نماند؛ 
همچنین اطالعات دانش آموزان به صورت کامل در 
سامانه »شاد« وجود دارد و بر اساس اطالعاتی که 
موجود است می توان دریافت که به عنوان مثال 30 
درصد والدین تحصیالت لیسانس و باالتر دارند 
و می توانند با فرزندان خود در خانه دروس را 
تمرین کنند و می توان تکرار و تمرین آموزش ها را 
به آنها سپرد. بنی اسدی می گوید: »در این شرایط 
دسته بندی مخاطبان یک نیاز ضروری است و به 
این موضوع کمک می کند که آموزش وپرورش 
متوجه شود از هر ظرفیت چگونه استفاده کند 
اما شاهدیم، تمرکز و توان این وزارتخانه صرف 
شبکه شاد می شود که درصدی از خانواده ها به 
دالیلی همچون نداشتن به تلفن همراه هوشمند 

یا اینترنت از حضور در این فضا جا می مانند.«
این دانشجوی دکترای علوم تربیتی بیان می کند: 
»شاد طرح خوبی است و ظرفیت های مختلفی 
دارد، اما نمی توان افرادی را که به آن دسترسی 
ندارند نادیده گرفت. برای مثال حتی اگر فرض 
کنیم 85 درصد دانش آموزان امکان دسترسی به 
شاد دارند برای ۱5 درصد باقی مانده که از آن محرم 
هستند چه برنامه ای داریم آیا باید آنها را کنار 
گذاشت؟« بنی اسدی در پایان تلویزیون را ابزاری 
دانست که بیشترین مخاطب را دارد و دسترسی 
آموزش وپرورش  بنابراین  است؛  بیشتر  آن  به 
آموزش  برای  را  بیشتری  شبکه های  می تواند 

دانش آموزان درگیر کند.
اگرچه در شرایط فعلی تصمیم گیران وزارت 
آموزش وپرورش گریزی از آموزش تلویزیونی 
و آموزش در بستر فضای مجازی ندارند، اما 
شبکه »شاد« هنوز با مشکالت مختلفی به لحاظ 
فنی و زیرساختی مواجه است و تا زمانی که 
به  نسبت  آموزش وپرورش  مخاطبان  جامعه 
پذیرش آموزش در این بستر توجیه نشوند قطعا 

با مشکالتی مواجه خواهند شد.

 علی 
ابراهیمی

گفت وگوی هفته نامه »سالمت« با یک معلم و یک کارشناس آموزشی درباره فرایند یادگیری در فضای مجازی

چالش » شـاد « در مدارس
آموزش 

مجازی ازجمله 
چالش های 

جدی آموزش 
رسمی پیش 

روی خانواده ها 
و نظام آموزشی 

است.
چطور باید 
بچه ها را 

تشویق به 
درس خواندن 

کرد؟ به جز 
آموزش، آیا 

بخش پرورشی 
را هم می توان 

به دست فضای 
مجازی سپرد؟

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت گفت: »بانک رفاه کارگران در بسیج ملی 
مبارزه با کرونا و ارائه تسهیالت و اقدامات حمایتی 
از کادر درمان و کارکنان نظام سالمت کشور 
بسیار خوب عمل کرده و شایسته تقدیر است.«

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 
به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، دکتر کیانوش جهانپور، رئیس مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در حاشیه دیدار با 
للـه گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران با بیان 
این مطلب اظهار داشت: »متأسفانه شیوع ویروس 
کرونا نه  تنها کشور عزیزمان بلکه سراسر جهان را 
با دشواری های عدیده ای مواجه کرده و هزینه های 
بسیاری را به کشورها، جوامع و از جمله ایران 
تحمیل کرده است.« وی با اشاره به جانفشانی های 
کارکنان نظام سالمت و کادر درمانی کشور در 
مبارزه با کرونا و ابتال و شهادت تعدادی از پزشکان، 
پرستاران و پیراپزشکان، خاطر نشان کرد: »نظام 
بانکی و به ویژه بانک رفاه کارگران در این مسیر 
دشوار همواره حامی و یاور ما بوده اند و دوشادوش 
نظام سالمت و مدافعان سالمت گام برداشته اند.« 
للـه گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز با 
قدردانی از حوزه سالمت و تمامی کادر بهداشتی 
و درمانی کشور که در مسیر مبارزه با ویروس 
کرونا متعهدانه و صبورانه ایفای نقش می کنند، 
گفت: »بانک رفاه کارگران به عنوان بانک سالمت 
محور و در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی 
و همچنین تعهدات و رسالت حرفه ای خود از 
نخستین روزهای شیوع ویروس منحوس کرونا 
همراه با کادر نظام سالمت کشور گام برداشته 
و از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.« وی 
به تسهیالت اعطایی بانک رفاه کارگران به کادر 
درمانی و شرکت های فعال در زمینه خدمات 
پزشکی و نظایر آن از زمان شروع همه گیری 
ویروس کرونا تاکنون اشاره کرد و افزود: »این 
بانک تاکنون تعداد ۶ هزار و 5۴2 فقره تسهیالت 

پرداخت کرده است.«

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تاکید بر اینکه 
حمایت و خدمات دهی به حوزه سالمت به ویژه 
در ایام شیوع کرونا به صورت مستمر ادامه خواهد 
داشت، افزود: »بانک رفاه کارگران در مسیر ارائه 
خدمات به کادر معظم درمانی و همچنین کسب 
و کارهایی که به واسطه شیوع کرونا آسیب دیده اند 

از تمام ظرفیت های موجود استفاده می کند.« 
للـه گانی به سایر خدمات بانک رفاه کارگران در 
ایام شیوع کرونا اشاره کرد: »بانک در این ایام 
اقدام به تقویت بیش از پیش خدمات بانکداری 
الکترونیک خود کرده تا ضمن فراهم کردن خدمات 
مراجعه  تعداد  مشتریان،  برای  آسان  و  سریع 

حضوری به شعب بانک را کاهش دهد.«

عملکرد خوب بانک رفاه کارگران 
در مبارزه با کرونا و  حمایت از 

کارکنان نظام سالمت

خبـر

با توجه به شیوع ویروس کرونا و همزمانی آن با آنفلوانزا، 
امسال شرایط ویژه ای در همه جای دنیا حکم فرما است. ازاین رو 
به منظور آشنایی مختصر با بیماری آنفلوانزا مروری بر علت 
بیماری و عالئم آن می کنیم و در ادامه به معرفی افراد در معرض 
خطر که باید واکسن تزریق می پردازیم و در پایان به شرایط 
دریافت واکسن اشاره خواهیم کرد. آنفلوانزا یک بیماری حاد 
تنفسی واگیردار با منشاء ویروسی است که در تمام طول سال 
رخ می دهد، اما معموال بیشترین زمان فعالیت آن در ماه های 
سرد سال و اوج آن در زمستان است. این بیماری بر اثر سرفه 
یا عطسه فرد بیمار از طریق هوا منتشر و به سایر افراد منتقل 
می شود. از نشانه های معمول آنفلوانزا می توان به تب شدید، 
سردرد، درد عضالنی، گلودرد و سرفه اشاره کرد که با تزریق 

واکسن می توانید خود را در برابر آنفلوانزا مصون کنید.

گروه های پرخطر
آنفلوانزا ممکن است برای برخی افراد بسیار خطرناک باشد 
و با عوارضی مانند سینه پهلو همراه شود؛ بنابراین به این افراد 
پیشنهاد می شود که خود واکسن آنفلوانزا دریافت کنید. برای 

مثال گروه هایی همچون افراد باالی ۶5، زنان باردار، بیماران 
قلبی و افرادی که دچار بیماری ریوی هستید. همچنین افراد 
دارای دیابت، بیماران دچار نارسایی کبد یا کلیه، افراد دارای 
ضعف ایمنی بدن و نیز افراد دارای اضافه وزن و همچنین افراد 
دچار بیماری عصبی و عضالنی با عوارض تنفسی باید واکسن 
را دریافت کنند. به یاد داشته باشد که تزریق واکسن فرد را در 
برابر ویروس آنفلوانزای همان سال محافظت می کند و دوره 
محافظت حداکثر یک سال طول می کشد. به همین دلیل باید 
هر سال واکسینه شوید چراکه این واکسن برای ایجاد مصونیت 

در برابر ویروس آنفلوانزای همان سال تایید شده است.

واکسیناسیون چگونه انجام می گیرد؟
واکسن آنفلوانزا با سرنگ تزریق می شود و تزریق آن معموال 
در قسمت بازو انجام می گیرد. در مورد کودکان زیر 3 سال، 
تزریق معموال در قسمت ران انجام می گیرد و برای کودکان 
باالی دو سال و نوجوانان ۱8 ساله و کمتر واکسن به شکل 
افشانه )اسپری( بینی نیز وجود دارد. پس از تزریق واکسن، 
محل فرورفتن سوزن ممکن است تا حدی قرمز و متورم شود 

و حتی تزریق آن ممکن است درد اندکی نیز داشته باشد. عالوه 
بر این ممکن است دچار تب، سردرد و درد عضالنی شوید. 
کودکان ممکن است دچار کم اشتهایی و لینت مزاج شوند. 
عوارض جانبی معموال ظرف یک تا چند روز برطرف می شود.

چه کسانی نباید واکسن بزنند؟
فراموش نکنید که اگر تب داشته باشید، نباید واکسن دریافت 
کنید. همچنین اگر به مواد غذایی حاوی تخم مرغ حساسیت 
دارید، نمی توانید واکسن آنفلوانزا دریافت کنید. عالوه بر این 
بارداری و شیردهی نیز مانع تزریق واکسن آنفلوانزا نخواهد بود 
و خطری برای زنان باردار یا شیرده نخواهد داشت. جالب است 
بدانید که در زنان باردار ممکن است شدت بیماری در مقایسه 
با زنان غیر باردار بیشتر باشد؛ بنابراین واکسیناسیون به زنان 
باردار پیشنهاد می شود ضمنا واکسن برای نوزاد نیز مصونیت 
ایجاد می کند. این را هم بدانید که اگر پس از واکسیناسیون به 
آنفلوانزا دچار شوید، نشانه های آن معموال مالیم تر خواهد بود 
پس تا زمانی که تب و احساس ناخوشی دارید، در منزل بمانید. 
هنگام سرفه یا عطسه، بینی و دهان خود را با دستمال بپوشانید 
و برای جلوگیری از بروز عفونت، دست ها را مرتبا بشویید.

ایمنی واکسن و زمان تزریق آن
به گفته متخصصین بهترین شرایط برای ایجاد ایمنی مناسب 
در فرد 2 تا 3 هفته پس از زمان تزریق است. همچنین بهترین 

زمان تزریق واکسن برای بهترین کارایی و زمان ایمنی زایی 
اواسط شهریور و اوایل مهرماه است. در خصوص شرایط 
نگهداری و حمل ونقل واکسن هم باید گفت که دمای 2 تا 
8 درجه سانتی گراد یعنی دمای نگهداری در یخچال به شرط 
محافظت از یخ زدگی واکسن مطلوب ترین حالت نگهداری 
است لذا باید دمای یخچال به نحوی تنظیم شود که از یخ زدگی 

ممانعت به عمل آید.

واکسن برای چه کسانی رایگان است
با توجه به شرایط ویژه امسال قرار بر این است که توزیع 
واکسن در کشور با دریافت کد ملی افراد صورت گیرد. کیانوش 
جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به دریافت 
کارت ملی برای تهیه واکسن آنفلوانزا گفت: »با توجه به قیمت 
پایین واکسن آنفلوانزا در کشور، امکان قاچاق آن به کشورهای 
همسایه عراق و پاکستان وجود دارد.« وی افزود: »واکسن 
آنفلوانزا با ارز دولتی وارد می شود، از همین رو قیمت مصوب 
دارد و این گونه نیست که با نرخ آزاد عرضه شود.« سخنگوی 
سازمان غذا و دارو با اشاره به آغاز توزیع واکسن آنفلوانزا از 
اواخر شهریورماه در داروخانه ها، گفت: »واکسن آنفلوانزا برای 
مادران باردار، سالمندان، کسانی که بیماری زمینه ای دارند، 
بیماران تنفسی، کودکان و زندانیان رایگان خواهد بود و توزیع 
آن از طریق شبکه بهداشت صورت می گیرد. برای این منظور 

هم 2/5 میلیونی واکسن تامین شده است.«

بررسی سالمت از شرایط دریافت و افراد  واجد شرایط برای واکسیناسیون

بایدها و نبایدهای تزریق واکسن آنفلوانزا
خبرنگار: با سالم خدمت وزیر محترم آموزش و پرورش، 
لطفا بفرمایید تصمیم نهایی برای مدارس در هفته اول 
مهرماه به چه صورت است، حضوری یا غیرحضوری؟

وزیر: قطعا حضوری. ولی دانش آموزان میتونن نیان!
 خبرنگار: بهرحال بچه ها مدرسه بیان یا نیان؟

 وزیر: ما که میگیم بیان ولی بهتره که نیان!
 خبرنگار: یعنی عمال میگید نیان؟

 وزیر: نه نه! ما میگیم بیان ولی برای خودشون بهتره که نیان!
 خبرنگار: پس برای بچه ها بهتره که نیان؟

 وزیر: نه قطعا حضور در مدارس بهتره!
 خبرنگار: پس مدرسه بیان؟

 وزیر: میتونن بیان ولی ما توصیه نمی کنیم که بیان!
 خبرنگار: خواهش می کنم واضح بفرمایید بچه ها در 

مدارس حضور داشته باشند یا خیر؟
 وزیر: قطعا حضور در مدارس باعث میشه از برنامه های 
متنوعی که برای بچه ها در نظر گرفتیم، استفاده بهینه کنن!
 خبرنگار: پیشنهاد نهایی شما حضور در مدارس هست؟
 وزیر: نه، چون همه این برنامه ها به صورت غیرحضوری 

هم ارائه میشه! 
»خوشبختانه خطر برطرف شد و عالئم حیاتی خبرنگار 

خوبه و از ICU به بخش منتقل شده«


