
33تقویم سالمت شماره هشتصدوچهار   نه مرداد هزار و چهارصد

1 چندی قبل در یکی از بوستان ها در حال قدم زدن 
بودم که روی در بسته سرویس بهداشتی آن بوستان 
اطالعیه نصب شده روی آن، توجه مرا به خود جلب 
کرد: »شهروندان محترم، با توجه به شیوع بیماری کرونا 
برای حفظ سالمت شما عزیزان تا اطالع ثانوی سرویس 

بهداشتی تعطیل است.«
عجب! یعنی مردم اگر به موقع اجابت مزاج داشته باشند 
که سنگ کلیه نگیرند و با آب و صابون دست های خود را 
بشویند که زنجیره انتقال بیماری ها - از جمله کرونا - را 

قطع کنند، سالمتشان به خطر می افتد؟!
این در روز جهانی  از  پیش  این در حالی است که 
سرویس های بهداشتی، همین شهرداری تهران نشست 
علمی برگزار می کرد و متخصصان اورولوژی در این 
نشست بر ضرورت و اهمیت دسترسی سریع شهروندان 
به سرویس های بهداشتی در سطح شهر تاکید می کردند.
اما قدری پایین تر از همین سرویس بهداشتی در همین 
بوستان، اخیرا وسایل بازی )تاپ، سرسره و ...( برای 
کودکان تعبیه شده بدون اینکه برای حفظ ایمنی آنها، 
کفپوش ایمن به عنوان ضربه گیر نصب کرده باشند که این 
امر می تواند موجب بروز حوادث و آسیب های جدی 

برای کودکان عزیز شود.
باالخره یک بام و دو هوا نمی شود؛ نه به آن شوری شور 
که سرویس بهداشتی به بهانه حفظ سالمت مردم در 

برابر ویروس کرونا تعطیل می شود و نه به آن بی نمکی 
که از نصب کفپوش ضربه گیر در محوطه زمین بازی 

کودکان غفلت می شود.
2 مثال دیگر از این نظام ناهماهنگ، عبارت است 
از اینکه از طرفی به بهانه کنترل شیوع بیماری کرونا، 

دستور به بستن و تعطیلی بوستان ها می دهند و از 
طرف دیگر نسبت به شیوع کم تحرکی ناشی از 

اقدامات کنترلی علیه کرونا هشدار داده می شود.
در شرایطی که رئیس ستاد مقابله با کرونای 
تهران خبر از تعطیلی بوستان ها با هماهنگی 
شهرداری را می داد، در هفته نامه »سالمت« 
خواندم که رئیس اداره پیشگیری و کنترل 

بیماری های قلب و عروق وزارت بهداشت، 
می گفت: »با توجه به شرایطی که کرونا بر زندگی 

مردم داشت مثل دورکاری و قرنطینه، مشخص است 
که مردم کم تحرک شده اند...؛ آنقدر مردم درگیر شرایط 
کرونا هستند که شاید کسی متوجه این نیست که دارد 
چاق می شود و تحرک ندارد«)1( در واقع کسی که به 
بوستان می آید یا اهل رعایت شیوه نامه های بهداشتی هست 
یا اینکه اهل رعایت کردن این شیوه نامه ها نیست؛ در حالت 
اول که حضور این اشخاص در بوستان ها مشکلی ایجاد 
نمی کند و در حالت دوم نیز باالخره در فضای باز یکی 
از عوامل خطر انتقال بیماری کاهش می یابد و با راندن 
این افراد از فضای باز و سوق دادنشان به فضای بسته، 

خطر شیوع و ابتال به بیماری کرونا بیشتر خواهد شد.
در کلیپی دیدم که آمبوالنسی به فضای یکی از بوستان ها 
آمده بود و افرادی که گویا از کادر درمان بودند، با بلندگو 
و در حالی که پوشش فضای استریل بیمارستان را به تن 

داشتند با هشدار به مردم در خصوص شرایط کرونایی، 
سعی داشتند آنان را از این بوستان متفرق و به سمت 
منازلشان سوق دهند؛ در حالی که آموزش صحیح و 
منطقی اقتضا می کرد که به اندک دلخوشی باقی مانده 
مردم در این شرایط سخت احترام گذاشته می شد و با 
احترام از آنان درخواست می شد که در همان حالی که از 
فضای بوستان استفاده می کنند، قدری بیشتر فاصله فیزیکی 
و استفاده از ماسک را در شرایطی 
که نزدیک یکدیگر هستند، 

رعایت کنند.

3 در بیمارستانی توجهم به یک پوستر آموزشی درباره 
پیشگیری از بیماری کرونا جلب شد که طبق معمول 
یکی از توصیه های آن عبارت بود از »شستن مداوم 
دست ها با شوینده ها«؛ سپس همان جا که روی صندلی 
انتظار مشغول مطالعه هفته نامه »سالمت« بودم، دیدم از 
قول یک متخصص پوست آمده است: »مواجهه مکرر 
دست ها با مواد شیمیایی ممکن است زمینه ساز بروز 
آسیب های پوستی و تغییرات ناشی از بیماری اگزما شود 

که معموال با لکه های پوستی همراه است«.
قبال نیز در یکی از شماره های هفته نامه »سالمت« به 

طور مفصل به این موضوع پرداختم)3(.
4 مورد آخری که با توجه به وقایع اخیر به آن اشاره می کنم 
عبارت است از خبر مربوط به انتصاب یک متخصص 
عفونی به سمت سرپرست دفتر آموزش بهداشت و ارتقای 
سالمت وزارت بهداشت؛ این در حالی است که صدها 
متخصص آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در کشور 
حضور دارند اما متاسفانه سال هاست که گاهی جایگاه 
دفتر مذکور چه در معاونت بهداشت این وزارتخانه و 
چه در معاونت بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی در 

دست کسانی است که متخصص این حیطه نیستند.
شاید وزیر بهداشت تصور کرده است با توجه به شرایط حاد 
کرونایی کشور الزم است که یک متخصص بیماری های 
عفونی عهده دار برنامه ریزی برای امر خطیر آموزش 
بهداشت در این موقعیت باشد؛ این در حالی است که 
برنامه ریزی و مدیریت در امر آموزش بهداشت فقط 
در گروی شناخت عوامل بیماری زا و درک و اشراف 

بر وضعیت بیماری زایی آن نیست.
تاثیرگذاری بر گروه های هدف،  آموزش بهداشت و 
و  همه جانبه نگرانه  و  جامعه شناسانه  نگاه  گروی  در 
همچنین شناخت انواع مدل ها و نظریه های برنامه ریزی 
آموزشی است و این امر از عهده متخصصانی برمی آید 
که جامعه شناسی، روان شناسی و ارتباطات خوانده اند و 
نسبت به راه های شناخت مخاطب، عوامل تاثیرگذار 
در محیط پیرامونی گروه هدف، راهکارهای ارتباطی و 
انواع روش های تاثیرگذاری روی مخاطب اشراف دارند.
بنابراین امیدواریم این مهم در ساختار وزارت بهداشت 
دولت بعدی مدنظر قرار گیرد و در معیارهای چنین 

انتصاب هایی تجدیدنظر شود.
پینوشتها:

1-هفتهنامه»سالمت«،شماره798،صفحه8
2-همان،صفحه12

3-همان،شماره788،صفحه10

»هپاتیت« یکی از جدی ترین 
بیماری هاست که ساالنه آمار 
بیماران را به کام  از  باالیی 
مرگ می کشاند. بسیاری از 
بیماران بدون تشخیص به موقع از درمان های 
و  به درجات وخیم  که  بی بهره هستند  الزم 
برآورد  می شود.  منجر  بیماری  جبران ناپذیر 
است  آن  از  بهداشت جهانی حاکی  سازمان 
که در حال حاضر بیش از یک میلیارد نفر در 
دنیا مبتال به هپاتیت B یا С هستند که حتی 
ممکن است از بیماری خود بی اطالع باشند. 

آمار باالی ابتال به »هپاتیت« 
و شعار سال 2021 

روز جهانی هپاتیت فرصتی است تا افراد شناخت 
بهتری نسبت به این بیماری التهابی کبد و انواع 
آن پیدا کنند. سازمان بهداشت جهانی شعار سال 
 »Hepatitis can›t wait« 2021 این روز را

)هپاتیت منتظر نمی ماند( اعالم کرده است. 
»هپاتیت منتظر نمی ماند« در واقع از این جهت 
انتخاب شده است که هر 30 ثانیه یک نفر در اثر 
هپاتیت ویروسی جان خود را از دست می دهد. 
حتی در دوران شیوع کرونا و آمار تکان دهنده 
قربانیان این ویروس باز هم نباید نسبت به این 
بیماری و شمار باالی جان باختگان بی توجه بود. 
 A، B، C، D، انواع مختلف ویروس هپاتیت؛
 С و B شناخته شده که ویروس های G وE
شایع ترین هستند و منجر به فوت ساالنه یک 
و میلیون و 100 هزار نفر و ابتال 3میلیون مورد 

جدید می شوند. 
گزارش سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد 
نه میلیون و ۴00هزار نفر مبتال به نوع مزمن 
هپاتیت C هستند. 10 درصد مبتالیان به هپاتیت
B مزمن دچار حالت مزمن این بیماری هستند و 
22 درصد آنها از خدمات درمان برخوردارند. در 
مورد ۴2درصد کودکان دنیا نیز در بدو تولد واکسن 
هپاتیت B تزریق می شود. تالش های هدفمند 
و مستمر در مورد مقابله با هپاتیت امکان پذیر 
است و سازمان بهداشت جهانی از تمام کشورها 
خواسته تا برای مقابله با هپاتیت که تهدید جدی 
سالمت است تا سال 2030 میالدی برنامه های 

جدی در نظر بگیرند. 

انواع »هپاتیت« را بشناسیم
هپاتیت A؛ ضرورت بهداشت و واکسیناسیون: 
هپاتیت A بیماری عفونی حاد کبد است که به دلیل 
ابتال به ویروس VHA ایجاد می شود. این ویروس 
در شرایط نامناسب بهداشتی از طریق آب و مواد 
غذایی آلوده منتقل می شود که از طریق آزمایش 
مدفوع بیمار تشخیص داده می شود. آلودگی دست، 
آب و مواد غذایی با ذرات مدفوع بیمار به راحتی 

امکان انتقال ویروس را فراهم می کند. 
ساالنه حدود 10 میلیون نفر در دنیا به این ویروس 
آلوده می شوند. آلودگی به این ویروس عموما با 
بروز عالئم خاصی همراه نیست و به همین دلیل 
بدون عالمت تلقی می شود. در مورد کودکان کمتر 
از 6 سال، عدم بروز عالئم هشدار بسیار شایع 
است و در 70درصد موارد هیچ مشکل ظاهری 
وجود ندارد. در مورد کودکان بزرگ تر و افراد 
بالغ، احتمال بروز عالئم با افزایش سن بیشتر 
می شود و شدت وخامت ویروس در این زمینه 

بسیار تاثیر دارد. 
گاهی بیماری با عالئم غیراختصاصی در دو مرحله 
بروز می کند. طی 1 تا 3 هفته، بیمار دچار تب، 
خستگی، سردرد، دردهای شکمی، حالت تهوع، 
اسهال، کهیر، کاهش اشتها و دردهای مفصلی و 
عضالنی می شود. این عالئم به تدریج طی چند 
روز که بیماری به مرحله ثبات می رسد، بهبود 
می یابد و رفع می شود. مرحله بعد، پس از عالئم 
اولیه، زردی است که با زردشدن پوست و صلبیه 
چشم، کاهش ادرار و تیرگی رنگ ادرار، تغییر 
رنگ مدفوع و در موارد نادر خارش همراه است. 
انجام آزمایش های تخصصی برای تشخیص دقیق 
بیماری ضروری خواهدبود. هپاتیت A در 1 تا 
2درصد موارد ممکن است پس از دوره بهبود 
دوباره عود کند و معموال پیش آگهی خوبی دارد. 
احتمال وخامت بیماری تا پیوند کبد یا فوت بیمار 
به ندرت و در کمتر از 1درصد مبتالیان اتفاق 
می افتد که عموما بین بیماران باالی 60 سال 
و مبتالیان به بیماری مزمن کبد است. نخستین 
واکسن هپاتیت A در سال 1991 میالدی در 
اروپا موردتایید قرار گرفت و تزریق آن برای 

همه افراد توصیه می شود. 
هپاتیت B؛ قدرت سرایت بسیار زیاد از طریق 
خون و ترشحات جنسی: هپاتیت B عفونت 
ویروسی کبد ناشی از ویروس VHB و معموال 
بدون عالمت است. پس از فاز حاد بیماری، 
بهبود می یابند  مبتالیان خودبه خود  از  بعضی 
اما بعضی دیگر دچار بیماری مزمن می شوند. 
مزمن شدن هپاتیت B با توجه به سن آلودگی به 
ویروس متغیر است و در کودکان بسیار جدی و 
حدود 90درصد و در بزرگساالن 10 تا 20درصد 
است. عدم تشخیص و درمان این بیماری می تواند 
منجر به فیبروز کبد و حتی سیروز و سرطان کبد 
شود. پیشگیری از هپاتیت B به خوبی از طریق 

واکسیناسیون امکان پذیر است. 
ابتال به ویروس VHB زمینه آلودگی به ویروس 
هپاتیت D را نیز فراهم می کند. در واقع، آلودگی 
به ویروس VHD فقط در افرادی اتفاق می افتد 
که مبتال به هپاتیت B بوده اند. ابتال به این دو 

ویروس ممکن است همزمان نیز اتفاق بیفتد. 
ویروس هپاتیت B در سال 1967 میالدی کشف 

شد. این ویروس در خون، ترشحات جنسی، 
لنفوسیت ها، مغز استخوان، شیر مادر و بزاق باقی 
می ماند. ویروس به طور متوسط بیرون از بدن 
انسان 7 روز زنده می ماند و از طریق الکل یا اِتِر 
نابود نمی شود. قدرت انتقال ویروس هپاتیت 
B بسیار زیاد است. احتمال آلودگی از طریق 
خون آلوده 30درصد و از طریق رابطه جنسی 
کنترل نشده بسیار باال و 100 برابر قدرت انتقال 

ویروس HIV است. 
آلودگی به ویروس هپاتیت B معموال در بسشتر 
بیماران بدون عالمت است. در 10 تا 30 درصد 
موارد حاد بیماری عالئمی مانند خستگی، حالت 
تهوع، استفراغ، عالئم شبه آنفلوانزا و زردی دیده 
می شود. گرچه نوع حاد بیماری در حدود 90درصد 
موارد بهبود می یابد، تقریبا از هر 100 مورد یک 
نفر دچار وضعیت وخیم می شود و معموال در 
صورت عدم درمان مناسب و به موقع کشنده است. 
احتمال مزمن شدن هپاتیت B در سنین مختلف 
متفاوت است: 30 تا صددرصد افراد دارای نقص 
ایمنی، 30 تا ۴0درصد کودکان کمتر از ۴ سال و 
90درصد نوزادانی که مادر آلوده به ویروس بوده 
و طی 2۴ ساعت نخست تولد واکسن دریافت 

نکرده اند در معرض این مشکل هستند. 
دوره کمون بیماری بین 60 تا 90 روز متغیر است. 
واکسیناسیون و رعایت اقداماتی مانند پرهیز از 
روابط جنسی غیرمحافظت نشده در افراد آلوده 
به ویروس، مراقبت در روش های انتقال خون، 
عدم استفاده از وسایل شخصی مانند موچین، 
ناخن گیر و... همچنین پرهیز از انجام اقدامات 
زیبایی مانند تاتو در مراکز غیربهداشتی مهم ترین 
اصول پیشگیری از انتقال ویروس هپاتیت B است. 
هپاتیت C؛ احتمال مزمن شدن بیماری پس از 
دوره حاد عفونت: هپاتیت C بیماری عفونی کبد 
ناشی از ویروس VHC است که معموال خاموش 
است و از دو فرد مبتال یک نفر از آلودگی خود 
به ویروس اطالع ندارد. خوشبختانه درمان های 
امروز باعث بهبود کامل بیماری می شود اما در 

صورت عدم تشخیص و درمان به موقع می تواند 
منجر به سیروز و سرطان کبد شود. این ویروس 
در سال 1989 میالدی و در 7  گونه شناسایی شد. 
تشخیص نوع ویروس برای تشخیص بیماری 
بسیار ضروری است. در واقع، داروها برای هر 
نوع ویروس هپاتیت C خاص است و در مورد 

انواع دیگر آن تاثیر ندارند. 
انتقال ویروس هپاتیت C از طریق خون و تزریق 
با سرنگ آلوده است. تا سال 1991میالدی انتقال 
خون های آلوده مهم ترین عامل سرایت این بیماری 
بود که امروزه از طریق اقدامات تخصصی پیش از 
تزریق خون به طور چشمگیری کاهش و در بعضی 
جوامع کامال برطرف شده است. این ویروس از 
طریق روابط معمول روزمره مانند دست دادن و 
استفاده از ظروف مشترک منتقل نمی شود اما در 
صورتی که فرد دچار خراشیدگی و خونریزی 
باشد، توجه به اقدامات محافظتی ضروری است. 
احتمال انتقال ویروس از مادر به کودک طی 
بارداری به سطح عملکرد ویروس در بدن مادر 
بستگی دارد که در صورت ابتال مادر به ویروس 
HIV همزمان با هپاتیت C این احتمال خطر 
20درصد افزایش می یابد. شیردهی عامل انتقال 
ویروس نیست و ممنوعیتی از این نظر وجود ندارد. 
همچنین در 25 تا 30درصد موارد ابتال به هپاتیت 
C عامل آلودگی به ویروس مشخص نمی شود. 
طی ۴ تا 12 هفته پس از آلودگی به ویروس، 
نوع حاد این بیماری ظاهر می شود که در بیشتر 
موارد، بدون عالئم خاصی است اما خستگی، تب، 
زردی و کاهش اشتها ممکن است اتفاق بیفتد. 
هپاتیت C تنها نوع هپاتیت است که نوع حاد آن 
می تواند به بیماری مزمن تبدیل شود. در واقع، 
گرچه پس از 6 ماه از آلودگی به ویروس، بهبود 
حاصل می شود اما بدن نمی تواند ویروس را از 
بین ببرد و در نتیجه بیماری مزمن می شود. در 
80 درصد موارد، پس از عفونت حاد، هپاتیت 

مزمن ایجاد می شود که در بیشتر موارد به جز  
خستگی با عالئم خاصی همراه نیست. عفونت 
مزمن طی سال ها به التهاب و تخریب تدریجی 
سلول های کبد منجر می شود که فیبروز کبد در 
درجات مختلف به وجود می آید. این وضعیت 
در حدود 30درصد موارد پس از 20 سال بروز 
پیدا می کند اما در ۴ تا 5 درصد مبتالیان ممکن 

است به سرطان کبد بینجامد. 
ابتال به ویروس هپاتیت C پس از ۴0 تا 50 سالگی، 
مصرف مداوم الکل، استعمال دخانیات و داروهای 
محرک، اضافه وزن و ابتال به ویروس HIV یا 
ویروس هپاتیت B از جمله عوامل تشدید کننده 
بیماری مزمن است. ویروس هپاتیت C می تواند 
عامل بروز بیماری های غیرکبدی مانند اختالالت 

کلیوی یا نقص عملکرد ایمنی نیز باشد. 
 :B ؛ فقط در صورت ابتال به هپاتیتD هپاتیت
هپاتیت D تحت تاثیر ویروس هپاتیت B ایجاد 
می شود و فقط در مبتالیان به این نوع هپاتیت 
احتمال بروز وجود دارد. هر دو ویروس مکانیسم 
انتقال مشترکی دارند و تاکنون واکسن برای هپاتیت 
D شناخته نشده اما واکسن برای مقابله با هپاتیت 
B می تواند تاثیر محافظت در برابر این نوع نیز 
داشته باشد. در 80درصد موارد، هپاتیت D به 
نوع مزمن بیماری پیشرفت می کند و می تواند 
منجر به سیروز کبدی شود. شیوه انتقال، عالئم 
 D و در نتیجه روش های پیشگیری از هپاتیت
همانند نوع B است. درمان قطعی برای این نوع 
هپاتیت وجود ندارد و روش های درمان صرفا 
محدود به اینترفرون )پروتئین های محرک سیستم 

ایمنی( است. 
هپاتیت E؛ اهمیت بهداشت و توجه به سالمت 
گوشت: هپاتیت E نوعی دیگر از بیماری هپاتیت 
است که به دلیل ویروس VHE بروز می کند و 
نخستین بار در سال 1983 میالدی شناخته شد. 
ویروس این بیماری عامل هپاتیت حاد است که 

 E پس از چند هفته از بین می رود. ویروس هپاتیت
مانند هپاتیت A از طریق آب و مواد غذایی آلوده 
به ذرات مدفوع افراد آلوده منتقل می شود و در 
جوامعی که دسترسی به آب بهداشتی و خدمات 
سالمت محدود است، شیوع بیشتری دارد. در 
کشورهای پیشرفته، آلودگی به این ویروس از طریق 
مصرف فراورده های حیوانی آلوده ایجاد می شود. 
هپاتیتE شبیه نوع حاد هپاتیت A است و در 
بیشتر موارد بدون عالئم خاصی به خصوص در 
کودکان خواهدبود. در 10درصد موارد ممکن است 
عالئم شبه آنفلوانزا، اختالالت گوارشی و تظاهرات 
پوستی از نوع کهیر ظاهر شود و پس از این عالئم 
امکان دارد زردی به وجود آید. عالئم پس از چند 
هفته بهبود می یابند اما خستگی مفرط معموال حدود 
6 ماه احساس می شود. عالوه بر تاکید بر استفاده 
از آب آشامیدنی سالم و مواد غذایی بهداشتی، 
شستشوی دست ها پس از تماس با گوشت خام 
و پخت کامل انواع گوشت مهم ترین توصیه ها 
برای پیشگیری از ابتال به این نوع هپاتیت است. 
هپاتیت G؛ عدم آسیب جدی به کبد: هپاتیت 
G از طریق آلودگی به ویروس VHG ایجاد 
می شود که در سال 1995 میالدی کشف شد. 
این ویروس اساسا از طریق خون انتقال می یابد 
و افرادی که از خون آلوده استفاده کرده یا اعتیاد 
تزریق دارند بیشتر در معرض خطر قرار دارند. 
هپاتیت G ممکن است حاد یا مزمن باشد. با این 
حال، ویروس به کبد حمله نمی کند و بیماری 
معموال بدون عالمت است. در صورتی که سیستم 
ایمنی عملکرد مطلوبی داشته باشد، بدن می تواند 
ویروس را طی سال های نخست ابتال به آلودگی 
از بین ببرد اما ممکن است ویروس مدت طوالنی 
در خون باقی بماند. میزان آلودگی به ویروس 
نیز ممکن است از خفیف تا شدید متغیر باشد. 
هپاتیت G امروزه به عنوان چالش جدی سالمت 

مطرح نیست.
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