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  گفتار پيش

 اثربخش رخدادهاي از يكي .است روبرو فراواني چالش با يكم و بيست قرن

 جهانگيري موضوع سالمت بخش در تاثيرگذار و حكومتي نظامات در

 هيجان العاده فوق و متفاوت جريان يك در كه بوده A(H1N1) آنفلوانزاي

 ابعاد از يجهان روز مطابق هاي گيري تصميم باعث و نموده طريق طي برانگيز

  . است گرديده خاص

 ناميد، توان مي اتفاقيه وقايع آنچه از دفتر چند حال زمان تا راستا اين در

 وثوق مورد منابع و علمي هاي سايت و ها خبرگزاري تمام از و شده گلچين

 اول دفتر متعال خداوند ياري به اكنون. رسيد نهايي مرحله به مجموعه اين

 عزيز خوانندگان برداري بهره مورد است اميد. تگرف شكل ماندگار اثر اين

 ميالدي 21 قرن و امروز جامعه در ويروس اين حركت مطمئناً. گيرد قرار

 1918 تا 1917 (20 قرن اوائل هاي سال در ويروس عملكرد با فاحشي تفاوت

كه  بدانند تا باشد آيندگان براي اي آموزنده درس تواند مي و داشته) ميالدي

 فجايعي وقوع از نمايند، تالش هم دست در دست بشري علمي جوامع اگر

 خواهند جلوگيري بيستم قرن اوائل اسپانيايي آنفلوانزاي پاندمي همچون

  . نمود

  

  گويا مهدي محمد دكتر
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  17/3/1388    در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

ه بيماري ظرف بنا به آخرين اطالعات به دست آمده موارد ابتالي ب -1

 نفر رسيده 20000هفته گذشته افزايش شديد پيدا كرده و به حدود 

بيشترين افزايش مربوط به  دو كشور استراليا و شيلي  بوده . است

  .است

موارد ابتالي به بيماري در استراليا ظرف سه روز گذشته هر روز دو 

رود  اين در حالي است كه انتظار مي. برابر  روز قبل شده است

مشاهده ) يك ماه ديگر(حداكثر موارد ابتالي روزانه در ماه جوالي 

  .شود

نظران معتقدند كه سازمان جهاني بهداشت روز به روز  به  صاحب -2

  .شود  پاندمي نزديكتر مي6اعالم فاز 

اكنون تقريبا مشخص شده نقش اصلي در انتشار پاندمي را كودكان   -3

اي كه مورد   مدرسهبستن هر). Super Spreader(به عهده دارند 

شود به مدت يك هفته اقدام منطقي به  بيماري در آن مشاهده مي

 . مدرسه تعطيل شده است16تاكنون در استراليا فقط . رسد  نظر مي

 .مورد مبتاليان است موضوع بسيار مهم جلوگيري از بستري شدن بي

 مورد بستري 6 مورد اوليه تشخيص قطعي تنها 676در استراليا از  -4

 .اند شده
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5- WHOكند كه مردم   اعالم پاندمي نميداًم اعالم كرده است كه ع

 10نم چان  اعالم كرده  ظرف اما خا. دچار وحشت و نگراني نشوند

گويند   صاحب نظران مي. ينده اعالميه جديدي خواهد دادروز آ

گيري جهاني را   سال گذشته  مكررا خطر همه5سازماني كه ظرف 

نه اكنون براي جلوگيري از وحشت كرده است، چگو گوشزد مي

: گويد البته يك نگاه ديگر مي. اندازد مردم اعالم آن را به تاخير مي

اگر يكباره ويروس تغيير شخصيت داده و ميليونها نفر را بكشد، 

 د كرد؟نخانم چان و زيرمجموعه او چه خواه

 را اعال م كند، بعضي از 6 فاز WHOنگراني آن است كه  چنانچه  -6

اقدام به محدوديت مسافرت نموده و بسياري از  كشورها

 و دست به اقداماتي  بزنند كه ردههاي عمومي را ممنوع ك فعاليت

براي اين آنفلوانزاي خفيف الزم نباشد و وضعيت اقتصادي  بد 

 .موجود در جهان بدتر  از اين شود

 ساعته دو روز قبل 7خانم چان و مشاوران و همكارانش يك جلسه  -7

نظران دنيا  داشتند كه نتيجه  ترين صاحب  از برجستهبا تعدادي

 .ها  هنوز اعالم نشده است بحث

 اعالم كرده كه به زودي دستورالعمل  ارزيابي داكووفآقاي  -8

 را در اختيار )Vulnerability Assessment(پذيري  آسيب

 . داددكشورها قرار خواه
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  :اند  گرفتهپيش نويس اين دستورالعمل  سه نكته مهم  را در نظردر 

حتي . كند تست آسيب پذيري از كشوري به كشور ديگر فرق مي -1

در داخل يك كشور ممكن است در مناطق جغرافيايي مختلف 

  .متفاوت باشد

تجربه كشورهاي . تست بيماري ممكن است به مرور زمان تغيير كند -2

 .كند  نمييتديگر كفا

ته باشد، تر داش هرچه كشوري توانايي بيشتري براي ارزيابي دقيق -3

اطالعات نظام مراقبت (رخورد كند  با آمادگي بيشتري بتواند مي

 ).خصوص در روزهاي اول  گسترش بيماري  اهميت حياتي داردب

پذيري نه تنها براي كشورها بلكه براي  سيبآرسد ارزيابي شدت  به نظر مي

ا  ر6خانم چان هم مهلتي فراهم خواهد كرد تا بتواند با دقت بيشتري  مرحله 

  .اعالم كند
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  6/4/1388    در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

 :ديدسناريوي جيك  -1

 300براي  ( واكسنن دوزو ميلي500امريكا در پي آمادگي فروش 

اين احتمال خيلي قوي نيست و هنوز ( است H1N1عليه ) ميليون نفر

ود وج H1N1هيچ تضميني در مورد استفاده وسيع  از واكسن 

 .)ندارد

 ميليون دوز واكسن فصلي هم  قرار است تجويز شود كه به نظر 115

هنوز .  قرار گيردSwine Fluرسد تحت تاثير  واكسن  مي

فقط از اين جهت اعالم شده . گيري نهايي انجام نشده است تصميم

 . ايجاد آمادگي  اقدام كنندتهاي مختلف در جه ه ايالتاست ك

 در H1N1 ميليون دوز واكسن 60ها امبر تنپته سام ارسد ت به نظر مي

 .دسترس قرار خواهد گرفت

 Massiveاند آماده برنامه  مسئوالن بهداشتي آمريكا اعالم كرده

Campaignاين برنامه پاييز شروع شده .  واكسيناسيون خواهند بود

 نفر بستري 3000تاكنون در امريكا . و در زمستان ادامه خواهد يافت

 .اند شده
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 مورد جديد داشته و تعداد موارد مرگ 6000 گذشته آمريكا هفته -2

اين تعداد بيشترين  ميزان هفتگي از زمان .  نفر رسيده است127به 

 .شروع پاندمي بوده است

اند تعداد مبتاليان امريكا احتماال تاكنون  اعالم كرده CDCمسئوالن 

ه  امريكا اعالم كردCDCمدير كل  .به يك ميليون نفر رسيده است

 .است اين بيماري به آساني فروكش نخواهد كرد

 ي در سالفصلآنفلوانزاي  ميليون دوز واكسن 120قرار است  -3

  توليد شود كه يك سوم آن در ماه سپتامبر آماده 2009-2010

 روي H1N1 واكسن  هستند، مبادامسئولين نگران. خواهد بود

 .واكسن فصلي تاثير بگذارد

 آنفلوانزاي Mass vaccinationوجه يكي از عوارض سريع و قابل ت -4

H1N1 م شد ، ابتالي  در امريكا انجا1976  كه يك بار در سال

آن سال يك پنجم كل مردم در(د بو هر نفر  به سندرم گيلن با500

آمريكا واكسينه شدند و ابتالي اين تعداد سرو صداي بسيار زيادي  

رار  تحت محاكمه قCDCبه پا كرد كه هنوز هم مسئولين وقت 

 .)دارند

 به صورت توام به H1N1  آنفلوانزاي، آنفلوانزاي فصليفصل در  -5

نوع % 40 و H1N1كل موارد آنفلوانزا نوع % 60گردش درآمده و 
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رسد در پاييز آينده ما شاهد   به نظر مي.باشد  ميآنفلوانزاي فصلي

 .چنين وضعي باشيم

ي هاي زياد  معتقد است پيچيدگيCDC نانسي باكس معاونخانم 

 .وجود دارد كه بايد منتظر پاييز بمانيم

  : گزارش شده است نفر69814  در دنياتعداد كل مبتاليان -6

   نفر263  تعداد كل موارد مرگ

   نفر3947  تعداد مبتاليان سه روز گذشته

   نفر25  تعداد موارد مرگ در سه روز گذشته

  

، ) نفر692(س ، انگلي) نفر871(بيشترين تعداد مبتاليان جديد به ترتيب شيلي 

 178(، آرژانتين ) نفر275(، كانادا ) نفر423(، استراليا ) نفر432(مكزيك 

 نفر گزارش شده 14و بيشترين موارد مرگ از آرژانتين )  نفر158(ژاپن ، )نفر

  .است
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  7/4/1388    در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
 

ش از يك ميليون نفر از مقامات رسمي آمريكا اعالم كردند كه بي -1

اين در حالي . اند  آلوده شدهH1N1مردم آن كشور به ويروس 

 CDCرئيس . برد است كه كشور در فصل شيوع آنفلوانزا به سر نمي

اعالم كرده اين در حالي است كه هنوز هم منتظر  افزايش روز 

 . اين بيماري در كشور هستيممواردافزون 

 آن كشور رخ داده است كه در  مورد جديد در8000هفته گذشته 

 .هاي قبل بيشترين  تعداد بوده است مقايسه با هفته

  و 67000سازمان جهاني بهداشت تعداد جديد موارد بيماري را  -2

 . مورد اعالم كرده است300تعداد موارد مرگ را 

  امريكا همچنين اعالم كرده است  CDCيس خانم ان  شوكت رئ -3

CDC مردم در سطح وسيع  در آمريكا ن هنوز در مورد واكسيناسيو

ها  خواسته  تصميم نگرفته است ولي از مسئولين بهداشت همه ايالت

 .تا براي انجام اين كار آمادگي الزم را  فراهم آورند

ير را تحت ليسانس كمپاني چين اعالم كرده داروي اوسلتاميو -4

Roche اين كشور همچنين اعالم .   سوئيس در دست توليد دارد

ينده آ روز 14 را نيز توليد كرده كه تا H1N1ه واكسن كرده ك
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و دو ماه بعد از آن آماده .  آن اعالم خواهد شدSafety Testنتايج 

 ).سپتامبر(ورود به بازار است 

5-   WHOبيماري به مراتب هاي آينده ها و ماه اعالم كرد ظرف هفته 

ن هاي گذشته  نشا تجربه پاندمي. گسترش بيشتري پيدا خواهد كرد

داده بيشترين حجم بيماران در جهان در سال اول پاندمي مشاهده 

خواهد شد و بيشترين عوارض آن هم  مربوط به همان سال اول 

 .است

6- WHO توانند نظام  از كشورها خواسته است به هر ترتيب كه مي

اي كه در كوتاهترين زمان  زمايشگاهي خود را تقويت كنند، بگونهآ

عيين خصوصيات ژنتيك و آنتي ژنيك ت(قادر به تشخيص ويروس 

 ).و حتي حساسيت آن نسبت به داروها باشند

اين سازمان همچنين اعالم كرده  كه ممكن است موارد غيرمعمول  -7

هاي كانوني اين بيماري در بعضي مناطق رخ  گيري و همچنين همه

اين موارد به  كه دهد كه با مرگ و مير باال همراه باشد و الزم است

اين موارد . بررسي  همه جانبه قرار گيرد و گزارش شوددقت مورد 

توانند يكباره  باعث تغييرات مهمي   از آن جهت اهميت دارد كه مي

 .دندر اپيدميولوژي بيماري شو

8- WHO مورد اوليه بيماري با 100شورها خواسته است حداقل ك از 

 .ن سازمان گزارش كنندبه آرا پيدميولوژيك ذكر جزييات ا
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ل موزيك چند روز  قبل در انگلستان برگزار شد كه يك فستيوا -9

سيستم بهداشتي در بدو .  نفر در آن شركت كرده بودند170000

گذاشت را برنامه غربالگري عالئم آنفلوانزا  افراد به فستيوال ورود

وارد فستيوال نشود و  كه كه هركس عالمت داشت، توصيه كردند

  . مورد ابتال پيدا كردند3بدين ترتيب از بين افراد غربالگري شده 
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  8/4/88    در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

آرژانتين يكي از كشورهايي است كه موارد بيماري در آن بطور  -1

و مرگ و مير بيماري هم )   نفر15000حدود (ناگهاني افزايش يافته 

 مير  در حال حاضر بيشترين موارد مرگ و(زياد است كشور در آن 

  ).مربوط به قاره آمريكاي جنوبي است

  گزارش كرده است H1N1ونزي چند مورد ابتالي به آنفلوانزاي دان -2

هاي  خطر اندونزي تداخل ويروس. اند كه همگي وارده بوده

 .ن استآتر شدن  آنفلوانزاي پرندگان با اين ويروس وقوي

 :ير استآخرين آمار اعالم شده در منطقه مديترانه شرقي به شرح ز  -3

   نفر251  تعدادكل مبتاليان  منطقه مديترانه شرقي

   نفر62  عربستان سعودي 

   نفر50  مصر

   نفر26  كويت

   نفر25  لبنان

   نفر8  امارات متحده عربي

   نفر6  يمن

   نفر15  بحرين



 

  آنفلوآنزا  پاندمي  روز شمار 

  

17

4- WHOمرتب مردم را در جريان  به طور از كشورها خواسته است 

رند تا مردم و مسئولين روز به آخرين اخبار مربوط به آنفلوانزا بگذا

 .تر شوند روز آماده

5- WHOدر  از كشورها خواسته National Plan آنفلوانزاي پاندميك 

خود تجديد نظر نمايند و خود را براي پذيرش حجم زياد بيمار آماده 

 .كنند
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  10/4/88    در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

شود كه حدود دو ميليون  كنون برآورد مياز زمان شروع پاندمي تا -1

 شهر 1000و سيصد هزار نفر از مكزيك خارج شده و به حدود 

ها به امريكا بوده و  چهار پنجم اين مسافرت. اند جهان مسافرت كرده

دهد كه الگوي گسترش اين بيماري از  دقيقا اين موضوع نشان مي

هان تبعيت  كشور ديگر ج164تعداد اين مسافرتها به امريكا و 

  .كند مي

 شهر امريكا بوده و دقيقا بيشترين تعداد 11ها به  بيشترين مسافرت

اند كه در راس آنها شهر   شهر بوده11بيماران مربوط به اين 

 بيشتر ساكن آن ، امريكاآنجلس قرار دارد كه ايرانيان مقيم لوس

 .منطقه هستند

به دليل گسترش اند كه  نتيني روز سه شنبه اعالم كردهارژمسئولين آ -2

 نفر در آن كشور 35سريع  و غير قابل انتظار اين بيماري و مرگ 

هاي همجوار آن را تعطيل  قصد دارند مدارس پايتخت و ايالت

از موعد هميشگي تعطيالت زودتر تعطيلي مدارس دو هفته . كنند

شهردار . يك ماه طول خواهد كشيدترم مدارس شروع شده و  ميان

هاي  االمكان از خانه آموزان خواسته كه حتي ش از دانبوئنس آيرس

خود خارج نشده و در اماكن عمومي تجمع نكنند و از والدين 
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البته . آموزان خواسته تا در اين امر بطور فعال مشاركت كنند دانش

 تئاتر و ، سينما،راكز خريد مثل ميدر مورد ساير مراكز تجمع

ل گذشته به كار  مثنها كماكانآران تصميم گرفته شده كه رستو

 نفر 1587تعداد كل مبتاليان در اين كشور تاكنون . خود ادامه دهند

 .بوده است

 باعث شدند  1976در سال كه  CDCآقاي اوباما با مسئولين وقت  -3

ين دليل يك ودي پاندمي ايجاد خواهد شد و به هماعالم شود به ز

شد و پنجم مردم امريكا را واكسينه كردند و بعد پاندمي ايجاد ن

)  باره مورد مرگ گيلن500عمدتا (ض واكسن مردم بخاطر عوار

هاي آموخته شده از  اي داشته  و درس كلي سروصدا كردند، جلسه

 نفر از 6آن زمان را مورد بحث قرار داده و نتيجه اين جلسه كه با 

نظران اجرايي  فعلي و افراد مسئول در آن زمان  بوده اين  صاحب

 ش كنند ميزان آمادگي در كشور افزايش كه همگي  تالاستشده 

ينده با موارد شديدتري از بيماري يابد و نظرها بر اين است كه در آ

 .روبرو خواهيم بود

 برابر شد و به 4تعداد موارد بيماري در استراليا ظرف يك هفته  -4

همين دليل  دولت تصميم گرفته  ذخيره داروي خود را افزايش 

 . دهد
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ه داروي اوسلتاميوير  روز گذشته از كشور اولين مورد مقاومت ب -5

 .دانمارك گزارش شد

تهيه  Bio Maskاخيرا ماسك مخصوصي  با نام تجارتي  در استراليا -6

شده كه ظاهرا با استفاده از اين ماسك وقتي فرد در معرض 

گيرد، ظرف چند ثانيه ويروس از بين   قرار ميAنفلوانزاي نوع آ

پرسنل بهداشتي (ي پرسنل خط اول  برا را البته اين ماسك.رود مي

اند و فعال استفاده عمومي مورد  و كودكان در نظر گرفته) درماني

 .مالحظه آنها نيست
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  14/4/1388    در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

اوسلتاميوير از داروي ضد ويروسي دو مورد ديگر از مقاومت به  -1

 ساله كه از 14فر اول يك دختر ن. هنگ كنگ و ژاپن گزارش شد

رد ژاپني كه در حال كنگ آمده و نفر دوم يك ف آمريكا به هنگ

به بيماري بتال موير براي پروفيالكسي بوده كه دريافت  اوسلتامي

  .شده است

 يك بيمارستان  نفر از پرستاران14 در ميان Outbreakيك از  ايتاليا -2

 .شور خبر داددر جنوب  شرقي آن ك

 نفر و تعداد موارد فوت  به 34000تاليان در آمريكا به  تعداد مب -3

 مورد 6185امريكا ظرف دو روز گذشته  بيش از .  نفر رسيد170

  مورد مرگ جديد همراه بوده است43جديد  داشته كه با 

  گزارش H1N1 مورد مرگ  جديد ناشي از انفلوانزاي 4كانادا  -4

اري  به ثبت  مورد بيم8563تاكنون در اين كشور . كرده است

 تا %7رسد حدود  به نظر مي. اند  نفر آنها  بستري شده661رسيده كه 

 .ندا ين كشور نياز به بستري پيدا كردهمبتاليان ثبت شده در ا%  8

تعداد موارد ابتال در شيلي به سرعت در حال افزايش است و ظرف  -5

 مورد مرگ 16 مورد افزايش، 1200دو روز گذشته با بيش از 
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رژانتين ر در شيلي و آعلت ميزان باالي مرگ و مي. تداشته اس

 .معلوم نشده است

 ) كشور125در ( مورد در جهان 89921تعداد كل مبتاليان  به  -6

 . نفر بوده است382رسيده، تعداد كل موارد مرگ 

 يك H1N1فلوانزاي  كشور جهان در مكزيك براي آن50 -7

رگزار يي بزرگ  با شركت وزراي بهداشت آن كشورها بهماگرد

. اجالس سخنراني كردندآن كردند كه خانم مارگارت چان در 

فرت به مكزيك اكيد كردند هيچ محدوديتي براي مساخانم چان ت

ين كار نه باعث او . و هيچ كشور جهان  در حال حاضر وجودندارد

 .محافظت جان مردم و نه باعث مهار  اين بيماري خواهد شد



 

  آنفلوآنزا  پاندمي  روز شمار 

  

23

  20/4/1388    در تاريخ H1N1/Aي آخرين اخبار مربوط به آنفلوانزا
  

 خبر جديدي راجع به آنفلوانزا و WHO روز است كه 4حدود  -1

  .تعداد مبتاليان جديد منتشر نكرده است

دهد  امريكا امروز گزارش يك تحقيق را منتشر كرده كه نشان مي -2

. اند   مبتال شدهH1N1نفلوانزاي آهاي شديد  افراد چاق بيشتر به فرم

اند اول آنكه افراد چاق به دليل  آنكه ظرفيت   كردهئهادو تفسير ار

شانس ابتالي بيشتري ) ها هستند سميآمثل (ريه كمتري دارند 

زيرا اگر . فرضيه دوم معتقد است اين موضوع مصداق ندارد. دارند

هاي  چنين بود، بايد در آنفلوانزاي فصلي هم افراد چاق بيشتر  به فرم

مبولي ريه آ. حالي كه چنين نيستر د. شديد بيماري مبتال مي شدند

 .اند و نارسايي كليه از عوارض شديدي بوده كه اين افراد دچار شده

 را در H1N1 ميليون دوز واكسن 100آمريكا تصميم گرفته كه  -3

: ق كندصورت امكان براي گروههاي زير تزريابتداي  پاييز در 

هاي  انمخ-اي  نوجوانان مبتال به بيماري زمينه-اي كودكان مدرسه

وزير بهداشت امريكا به .  كاركنان سيستم بهداشتي درماني-اربارد

  ايالت اعالم كرده خود را براي اين عمليات 50مسئولين بهداشتي 

اند پاييز امسال  مقامات بهداشتي آمريكا اعالم كرده. آماده كنند

و بايد ) This fall is daunting(براي آنفلوانزا هولناك خواهد بود 
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 مخصوصاً. هاي مكرر مدارس آماده كنند  خود را براي تعطيليمردم

بنياد اوباما هم اعالم كرده  آنفلوانزاي خوكي . آموزان والدين دانش

يا آماده آ. اي را رقم بزند يز امسال فاجعهكندكه پاي خود را آماده مي

 مقابله هستيد؟ 

 نفر 37000 به 34000تعداد مبتاليان در آمريكا ظرف هفته اخير  از  -4

 . نفر رسيده است211 به 170و تعداد مرگ  از 

 نفر از سربازان امريكايي 9 كه گويد ميوزير بهداشت افغانستان  -5

مستقر در آن كشور مبتال به آنفلوانزا شده و سه نفر هم در زندان آن 

 .اند شور مبتال شدهك
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  22/4/1388    در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

دود يك هفته است كه خبر جديدي از تعداد مبتاليان توسط ح -1

WHOمنتشر نشده است  .  

 روز پيش 3 در EMROآخرين اخبار مربوط به بيماري در منطقه  -2

تاكنون . باشد مي نفر 559كه تعداد كل مبتاليان )  جوالي11 (است

. اند نكردههيچيك از كشورهاي اين منطقه مورد مرگ گزارش 

 90(، مصر ) نفر149(ربوط به عربستان سعودي بيشترين تعداد م

. است)  نفر42(و كويت )  نفر53(، لبنان ) نفر71(، فلسطين )نفر

 مورد و امارات هم 23قطر . اند  نفر شده14مبتاليان افغانستان هم 

 مورد 121.  مورد گزارش شده است559 مورد از كل 8كماكان 

 .اند  بودهانتقال محلي صورت گرفته و بقيه مسافر وارده

هاي ورزشي به كشورهايي كه درگير هستند محدود  مسافرت تيم -3

 . شده است

موارد ابتالي به بيماري و مرگ ناشي از آن در تايلند افزايش يافته و  -4

وزارت بهداشت تايلند درخواست خريد دو ميليون دوز واكسن 

H1N1 براي مردم كشور خود داده كه با توجه به فقير بودن كشور 

كشور آن نخست وزير . ترباشد رسد مشكل آنها جدي ر ميبه نظ

ام موارد ابتال در كشور ما به  اعالم كرده است كه من متقاعد شده
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دهها و صدها هزار نفر رسيده و بايد مردم اين بيماري را خيلي 

 .جدي بگيرند

) عالوه بر يك ميليارد دالر قبلي(آمريكا يك ميليارد دالر ديگر  -5

 اختصاص داده و كنگره به آقاي اوباما H1N1براي خريد واكسن 

اعالم كرده كه حفظ سالمت امريكاييان اولويت درجه اول كنگره 

است و شما به عنوان رييس جمهور هر اقدامي بخواهيد انجام دهيد، 

 .مورد تاييد كنگره خواهد بود

اند ، ظرف ماههاي  مقامات رسمي بهداشتي امريكا اعالم كرده -6

اين كشور با سرعت و شدت بيشتري گسترش آينده بيماري در 

  .خواهد يافت
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  23/4/1388   در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

 اعالم WHOهنوز هم اخبار جديد افزايش موارد بيماري توسط  -1

. نشده و ظاهرا قرار است از اين پس به صورت هفتگي منتشر شود

يادي پيدا كرده است، گيري وسعت ز فقط در چند كشور كه همه

  .احتمال دارد به صورت روزانه يا دو روز يك بار باشد

ظرف چند روز اخير بيشترين موارد ابتال مربوط به انگلستان، برزيل،  -2

 كه اطالعات دقيق تعداد هكلمبيا، مكزيك، فيليپين و تايلند بود

 .موارد منتشر نشده است

آموز مبتال   دانش20المللي  در عربستان سعودي در يك مدرسه بين -3

 .اند كه مدرسه بالفاصله تعطيل شده است به بيماري شده

اعالم ) خانم ماري پل كيني (WHOمديركل تحقيقات واكسن  -4

 كه در ماه سپتامبر H1N1كرده كه همه كشورها براي تهيه واكسن 

 .در دسترس خواهد بود، بايد تا دير نشده اقدام كنند

اقل بايد براي كادر بهداشتي درماني اند حد خانم ماري پل توصيه كرده

 ماه است از 6هاي باردار و افرادي كه بيش از  ، خانم)در راس ليست(

برند در اولويت قرار  اي ياد شده رنج مي هاي زمينه يكي از بيماري

هاي ديگري تعيين  توانند براي خود اولويت ولي كشورها مي. گيرند

هاي  ها مخصوصا بچه د به بچهبيشترين توجه باي: وي گفته است. نمايند
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 به آنها( مدارس كه مهمترين عامل تشديد كننده پاندمي هستند، شود

Amplifierگويند  مي.(  

 H1N1اند كه آسيب بافت ريه در آنفلوانزاي  دانشمندان نشان داده -5

رغم  علي(حتي در موارد خفيف هم بيشتر از آنفلوانزاي فصلي است 

زاي فصلي شود و در آنفلوان فاده مياينكه در اين بيماري دارو است

اند كه در پاييز و زمستان  نها اعالم خطر كردهآ). شود استفاده نمي

در (ممكن است اين دو ويروس ژنهاي خود را به همديگر بدهند 

و يكباره ويروس تواناتر و مرگبارتر شود و ) اثر عفونت همزمان

 .قدرت سرايت آن هم افزايش يابد

اشي از آنفلوانزا در آرژانتين در حال حاضر به ميزان مرگ و مير ن -6

زيرا موج . رسيده است و اين بسيار باالتر از حد انتظار است% 16

البته مقامات بهداشتي . اول پاندمي نبايد مرگ و مير باال داشته باشد

المللي معتقدند كه مسئولين بهداشتي آرژانتين براي مواجهه با  بين

آرژانتين به همين خاطر مدارس را . اند پاندمي آمادگي خوبي نداشته

اي  تعطيالت دو هفته(به مدت يك ماه تعطيل اعالم كرده است 

 ).ميان ترم را دو هفته ديگر ادامه داده است

 ميليارد دالر 9/2وزارت بهداشت آرژانتين اعالم كرده است تاكنون 

 .گيري در آن كشور هزينه كرده است بابت همه
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اند كه احتماال شروع آنفلوانزاي  عالم كردهنظران بهداشتي ا صاحب -7

H1N1هاي قاره آسيا بوده و سپس ويروس به انسان   در ميان خوك

اين تئوري جديد . در آمريكاي شمالي و مركزي منتقل شده است

 .قوياً مورد مالحظه قرار گرفته است
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  24/4/1388    در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

 منتشر شده كه حاوي نكات بسيار مهمي BMJاي توسط مجله  لهمقا -1

 آمريكا آن را به عنوان كد مورد استفاده قرار داده CDC و بوده

در اين مقاله اشاره شده است كه احتمال نوتركيبي ويروس . است

H1N1 با ويروس آنفلوانزاي فصلي بسيار زياد است كه ميزان 

). پاييز امسال( تر خواهد كردمورتاليتي و قابليت سرايت آن را بيش

 به WHOنكته دوم در اين مقاله اين است كه آمارهاي فعلي 

 كشورها به سرعت الزم است كه جدي دارد و Biasاحتمال زياد 

در غير اين . نظام مراقبت بيماري آنفلوانزاي خود را تقويت نمايند

صورت تغييرات مورتاليتي و قابليت سرايت ويروس به سرعت قابل 

  .اين مسئله بسيار مهم است. ناسايي نخواهد بودش

 در ماه H1N1خانم مارگارت چان گفته است كه حتي اگر واكسن  -2

توان درخصوص ايمني آن با  سپتامبر هم آماده شود، باز هم نمي

 ماه براي اين كار زمان الزم 3 تا 2اطمينان اظهار نظر كرد و حداقل 

 .است

ن اعالم كرده است كه در معاون درمان وزير بهداشت انگلستا -3

زمستان امسال احتماال يك سوم جمعيت انگلستان به آنفلوانزاي 
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 سال اين ويروس به چرخش 5 تا خوكي مبتال خواهند شد و احتماالً

 .خود در كشور ادامه خواهد داد

 كمپهاي تابستاني  درانجمن ريه امريكا اعالم كرده است كه -4

. ن مبتال به آسم حضور يابندآموزي و دانشجويي نبايد بيمارا دانش

ها با  نگراني ما هرجايي كه بچه: گويد  ميرئيس انجمن ريه امريكا

 .شوند وجود دارد  هم اتاقي مي،هم

بوده )  نفر21(بيشترين موارد فوت در چند روز گذشته در تايلند  -5

 .است
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  25/4/1388    در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

 كشور امريكاي جنوبي روز گذشته در 6اشت وزراي بهد -1

آيرس دور هم جمع شدند تا استراتژي هاي دفاع در برابر  بوئنس

اين بيماري تاكنون باعث مرگ . آنفلوانزاي پاندميك را تعيين كنند

در اين ميان آرژانتين .  نفر از ساكنين اين كشورها شده است200

شبيه آرژنتين ولي شيلي هم وضعيتي . بيشترين آسيب را ديده است

  .با مرگ و مير كمتر دارد

وزير . رات خود اختالف نظرهاي زيادي داشتندهاظاآنها در 

خيم است، در  بهداشت اروگوئه معتقد بود اين بيماري خيلي خوش

كه وزير بهداشت شيلي اعالم كرد اين بدترين اپيدمي  حالي

د موضوع از طرف ديگر، نباي.  سال اخير بوده است50آنفلوانزا در 

 هم در ابتداي امر 1918آنفلوانزاي سال . موتاسيون را فراموش كرد

 . باعث مرگ ميليونها نفر شدهمين چهره را داشت و بعداً

خواهيم انجام  وزير بهداشت برزيل هم اعالم كرد كه هر كار مي

 .انجام گيردسرعت با دهيم بايد 

ع انجام بوليوي واكسيناسيون آنفلوانزاي فصلي را در سطح وسي -2

دانيم اين  رغم اينكه مي اند كه ما علي آنها اعالم كرده. دهد مي
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 ايم   تاثيري ندارد اما تصميم گرفتهH1N1واكسن در پيشگيري از 

 .اين كار را انجام دهيم

هاي جنوبي مكزيك مثل چياپاس از  گيري در برخي از ايالت همه -3

بيماران حد كنترل خارج شده و عمال اقدام خاصي حتي براي ثبت 

 .گيرد هم صورت نمي

آموزي لغو  هاي تابستاني دانش در كانادا دستور داده شده تاكمپ -4

آموزي  گيري در اردوگاههاي تابستاني دانش  مواردي از همه.شود

 نفر 227 نفري 1275در يك كمپ (در آن كشور رخ داده است 

 ).اند مبتال شده

م اردوها بايد با ايم كه تما  به آموزش و پرورش اعالم كردهنيزما  -5

. هماهنگي مركز بهداشت شهرستان و تحت مراقبت باشد

هاي قلبي و ريوي را هم از  آموزان مبتال به آسم و بيماري دانش

 آموزش و پرورش هم به ادارات .ايم شركت در اردو ممنوع كرده

 . استاني خود اعالم كرده است
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  27/4/1388  خ   در تاريH1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

 جوالي 6 تعداد كل موارد ابتال را از تاريخ WHOهنوز هم سايت  -1

دست آمده در  اما با آخرين اطالعات به. به بعد اعالم نكرده است

ژاپن يك باره افزايش موارد چشمگيري رخ داده و تعداد از حدود 

در شيلي ). دو هزار نفر افزايش ( است نفر رسيده3636 نفر به 1700

.  نفري ظرف يك هفته گزارش شده است3000ك افزايش هم ي

  . نفر رسيده است40000تعداد كل مبتاليان آمريكا به 

 مورد رسيده 714 جوالي به 15 تا روز EMROتعداد موارد در  -2

 روز قبل گزارش 3از (  نفر322در عربستان سعودي به . است

 44يت  نفر و كو72 نفر، لبنان 78 نفر، فلسطين 108، مصر )نداريم

 .نفر رسيده است

اند چنانچه واكسن  اي از مردم از دولت خواسته در كانادا عده -3

H1N1ها   در دسترس قرار گرفت، اول بايد همه كانادايي االصل

و سپس مردم فقير و كساني كه ) Firs Nation(واكسينه شوند

ولي وزير بهداشت كانادا زير بار نرفته و . اي دارند بيماري زمينه

زيع واكسن بر مبناي خطري است كه مردم را تهديد گفته تو

افرادي كه بيشترين خطر را دارا هستند، بايد اول واكسينه ( كند مي

 ).شوند
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باتوجه به اينكه واكسن حدود دو ماه ديگر در دسترس قرار خواهد  -4

 برنامه  تاد داشتنهنوز مجوز نخواهدر امريكا گرفت، ولي 

اين به . در پاييز شروع كنندنه صورت داوطلبا كسيناسيون را بهوا

قرار است .  همگاني نيستProtectionمعناي آن است كه هدف 

ظرف همين روزها كميته مشورتي وزارت بهداشت گروههاي 

كميته همچنين تعيين خواهد كرد كه كدام .  را تعيين كندهدف

احتماال كاركنان بخش (گروهها در قدم اول بايد واكسينه شوند 

 ).بهداشت و درمان

 اعالم كرده موج جديد آنفلوانزا در پاييز در راه است CDCيس ئر -5

شروع و به احتمال زياد امسال آنفلوانزاي فصلي هم زودتر از موعد 

 ولي امسال ،معموال در اواخر پاييز بايد شروع شود(خواهد شد 

  .)احتمال دارد زودتر باشد

 گفته جواناني كه با ناراحتي شديد CDCخانم شوكت رييس  -6

 هاي كشور بستري هستند، بسيار زياد شده است ICUتنفسي در 

در آنفلوانزاي فصلي جوانان كمتر به فرمهاي شديد كه نياز به (

ICU ،جوانان بيشتر به فرمهاي شديد و ). دنشو مي مبتال داشته باشد

 .اند مرگبار بيماري دچار شده
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  28/4/1388    در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

1- WHO اعالم كرده در كشورهايي كه به شدت گرفتار هستند ديگر 

باشد اما پايش روند  پذير نمي شمارش تعداد موارد بيماري امكان

در اين وضعيت ديگر . ايد كماكان ادامه داشته باشدبيماري ب

 و فقط موارد غير نبودهگزارش موارد معمول بيماري مورد نظر 

دهد يا  اي از موارد بيماري رخ مي مثالً وقتي خوشه(معمول آن 

اند و يا  اي از موارد بيماري كه همه نياز به بستري پيدا كرده خوشه

  .شوند گزارش مي) اشكال باليني غير معمول بيماري

اند قادر به توليد  هاي توليد واكسن اعالم كرده بعضي از كمپاني -2

زيرا تكثير ويروس در تخم . واكسن به ميزان پيش بيني شده نيستند

اند،   خواستهWHOاند نبوده و از  مرغ آنطور كه انتظار داشته

 .ها تحويل دهند هاي بيشتري از ويروس به كمپاني نمونه
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  30/4/1388    در تاريخ H1N1/A مربوط به آنفلوانزاي آخرين اخبار
  

 اين هفته مالقاتي با يكديگر دارند تا CDCكميته مشورتي اعضاي  -1

دستورالعمل دقيقي براي گروههاي پرخطر در معرض آنفلوانزا تهيه 

ظاهر امر اين است كه تظاهرات غير معمول و شديد و مرگبار . كنند

عنوان مثال يك  به.  كار شده استبيماري در اين گروه باعث اين

  شده كهPremature Labourخانم باردار امريكايي اين هفته دچار 

 در وضع Incubator هفته زودتر به دنيا آمده و در 14 فرزندش

  .بحراني قرار داشت

2- CDC همچنين گزارش كرده است كه شديدترين عوارض 

دار هاي بار  در گروههاي پرخطر در خانمH1N1آنفلوانزاي 

هاي  مشاهده شده است و هرچند آنفلوانزاي فصلي هم براي خانم

باردار پرعارضه و خطرناك است، ولي شدت آن با اين آنفلوانزا 

 .قابل مقايسه نيست

CDC همچنين اعالم كرده هر خانم بارداري كه با تب و عالئم 

كند بايد فورا تحت مراقبت قرار گيرد و بايد  تنفسي مراجعه مي

 .  به پزشك خود اطالع دهدبالفاصله

CDC همچنين توصيه كرده است كه چنانچه واكسن H1N1 در 

 .هاي باردار بايد بالفاصله واكسينه شوند دسترس قرار گيرد، خانم
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دهد كه پاندمي آنفلوانزاي  هاي دولت انگلستان نشان مي بررسي -3

H1N1 و اين . تاثير منفي داشته است% 5/7 بر اقتصاد آن كشور

شود خروج آن كشور از بحران اقتصادي جهاني نيز با  باعث مي

برآورد دولت انگلستان اين است كه يك سوم (تاخير مواجه شود 

از هر هزار نفر .  خواهند شد H1N1مردم كشور مبتال به آنفلوانزاي 

تعداد موارد مرگ در انگلستان ( نفر جان خواهند باخت 4مبتال 

 ). نفر برآورد شده است65000

هاي توريستي به   ميزان مسافرتهون هم پاندمي باعث شدهم اكن

 بيمار در 652در حال حاضر . انگلستان به شدت كاهش يابد

 نفر آنها وخيم 53انگلستان در بيمارستان بستري هستند كه حال 

  .است
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  3/5/1388    در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

اند  اليان زياد شده، ترجيح دادهبسياري از كشورها كه تعداد مبت -1

 بيماري را گزارش كنند و Trendجاي گزارش موارد بيماري  به

 .بدين وسيله روند پاندمي را پايش نمايند

در اكثريت قريب به اتفاق كشورها، بخش قابل توجهي از مبتاليان  -2

 سال 12دهند و سن ميانه ابتال بين  را جوانان و نوجوانان تشكيل مي

اما در ميان بستري شدگان و فوت شدگان، .  بوده است سال17تا 

ولي )  سال65اكثر موارد مرگ در افراد باالي (سن باالتر بوده است 

در اغلب . هنوز چهره كامل پاندمي بطور دقيق معلوم نشده است

كشورها شروع بيماري از مدارس بوده، مگر كشورهايي كه در 

ترين  شايع .مي برندحال حاضر مدارس در ايام تعطيالت به سر 

بيماري زمينه اي كه منجر به افزايش بستري و مرگ شده، آسم 
چاقي بيش از حد هم روز به روز بيشتر خود را به . بوده است

 .دهد عنوان يك ريسك فاكتور عمده نشان مي

مردم آن كشور % 40مسئولين بهداشتي آمريكا اعالم كردند حدود  -3

 .خواهند شدبه بيماري در طي همين سال مبتال 
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جامعه % 40اند، مبناي برآورد ابتالي  ها توضيح داده البته امريكايي

 سال براي آنفلوانزاي فصلي صادق است و براي 2 در طي

 . اين ميزان را بايد دو برابر برآورد كردH1N1آنفلوانزاي 

در حال حاضر درصد مبتاليان در آمريكا بيش از هر كشور ديگري 

تم ثبت و گزارش دهي به قوت امريكا در جهان است، ولي سيس

 .نيست

اند كه اولين دوزهاي   كارخانه توليد واكسن اعالم كرده5مسئولين  -4

اما در ماه ).  ميليون دوز160(واكسن مهر و آبان آماده خواهد شد

. شود هاي انساني روي واكسن شروع مي آگوست اولين آزمايش

ندمي در آن كشور امريكا برآورد كرده موارد مرگ ناشي از اين پا

البته اگر واكسن نتواند موثر ( تا چند صد هزار نفر باشد 90000بين 

 ).واقع شود

 نفر 36000 ،رغم دريافت واكسن در آنفلوانزاي فصلي هر سال علي -5

 دهند  جان خود را در ارتباط با اين بيماري از دست ميامريكادر 

 به دليل Underestimationخود امريكا اعالم كرده در اين مورد (

: گويند  ميCDCمسئولين ). ضعف سيستم ثبت مرگ زياد است

بيني موارد ابتال و بستري و مرگ اين آنفلوانزا دشوار  حقيقتا پيش

 .است
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سازمان جهاني بهداشت تعداد مبتاليان به اين آنفلوانزا را ظرف دو  -6

 .سال آينده حدود دو ميليارد نفر برآورد كرده است

گو با آسوشيتدپرس اعالم كرده است اين آقاي فوكودا در گفت

پاندمي تازه در اول راه است، چند صد هزار يا حتي چند ميليون نفر 

 .بسيار كمتر از آن چيزي است كه بايد منتظر آن باشيم

 نفر و 10000تعداد موارد ابتالي ثبت شده در كانادا به بيش از  -7

هاي  مارستان نفر تاكنون در بي1115 نفر رسيده و 50موارد مرگ به 

هاي كشور گرفتار  تمام ايالت%). 11بيش از (اند  كانادا بستري شده

 .نسبت ابتالي مردها مختصري كمتر از زنها بوده است. اند شده

اطالعات مربوط به بيماران بستري شده اين كشور تاكنون انتشار 

 سال بوده 21اما تاكنون معلوم شده، سن متوسط ابتال . نيافته است

 بيمار بستري در آن كشور نشان 945طالعات تهيه شده از ا. است

 نفر بيماري 26 نفر ديابت، 75 نفر از مبتاليان بيماري قلبي، 51داده 

 نفر 56 نفر بيماري ريوي عمدتا شامل آسم، 138كليوي، 

 نفر خانم باردار مبتال شناسايي شده كه 22. ايمونوساپرشن داشتند

 هم بيشتر ICUبستري شدگان در . اند بستري شده% ) 81( نفر 18

 .اند ها بوده خانم

 نفر شده است و هر 5000تعداد مبتاليان ژاپني گزارش شده حدود  -8

 .اند  ايالت آن كشور گرفتار شده47
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عربستان .  نفر رسيده است952 به EMROتعداد مبتاليان منطقه  -9

رسد  به نظر مي(كند  چند روز است كه ديگر موردي گزارش نمي

 ).دهي خود را تغيير داده است ارشسياست گز

 نفر 8بيشترين افزايش موارد مربوط به امارات بوده كه يك باره از 

 نفر و كويت 157 نفر و مصر به 52بحرين به .  نفر رسيده است79به 

 . مورد رسيده است68به 
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  5/5/1388    در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

 نفر رسيده 1028 به EMROن به بيماري در منطقه تعداد كل مبتاليا -1

افزايش موارد . دهد عربستان سعودي ديگر گزارش نمي. است

  . لبنان است وعمدتا مربوط به مصر و كويت

 در CDC انجام شده توسط Estimation Projectionدر آخرين  -2

 حدود 2010رابطه با بيماري در امريكا تعداد مبتاليان تا پايان سال 

مگر آنكه واكسن در ( جمعيت كشور برآورد شده است % 40

اين تعداد دقيقا دو ). سطح وسيع در كشور در دسترس قرار گيرد

تهيه برابر موارد آنفلوانزاي فصلي خواهد بود و تاكيد شده پروژه 

 اعالم كرده موارد بيماري در CDC. واكسن با سرعت دنبال شود

 خواهد يافت و علت آن آن كشور در پاييز بطور انفجاري افزايش

بر اساس اين . را هم باز شدن مجدد مدارس ذكر كرده است

Estimation نفر برآورد شده است 90000 موارد مرگ حدود 

نفلوانزاي فصلي طي آاين در حالي است كه موارد مرگ در اثر (

 ). نفر تخمين زده شده است36000اين مدت 
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  6/5/1388    در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

به در منطقه مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت تعداد مبتاليان  -1

اين در حالي است كه عربستان گزارش ( نفر رسيده است 1104

بيشترين افزايش موارد مربوط به بحرين، اردن، ايران و ). كند نمي

  . مورد گزارش شده است36در عراق تاكنون . عراق بوده است

2- WHO  مورد 134503امروز اعالميه جديدي صادر كرده است و 

منطقه در ثبت شده از كل جهان گزارش كرده كه از اين تعداد 

، منطقه غرب 7350، جنوب شرق آسيا 16556، اروپا 88000امريكا 

 نفر گزارش شده و كل موارد مرگ را هم 21500اقيانوس آرام 

ها در مناطق  نفر تاكنون اعالم كرده است كه اكثريت آن816

كل اروپا فقط . اند امريكاي شمالي و مركزي و جنوبي جان باخته

 . مورد مرگ تا به حال داشته است34

3- CDC اعالم كرده اگر واكسن H1N1 نتواند موثر واقع شود و يا 

Safe  نباشد ممكن است صدها هزار نفر در امريكا جان خود را از

رهاي اروپايي دست بدهند و اين در حالي است كه بعضي كشو

اين (اند واكسن را بدون اخذ مجوز استفاده كنند  تصميم گرفته

 ).روند اولين بار است كه به استقبال چنين خطري مي
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 آقاي فوكودا از اين اقدام كشورهاي اروپايي به ،از سوي ديگر

 توان ميها  شدت انتقاد كرده است و اعالم كرده كه در بعضي حيطه

هايي هم هست  د، اما عرصه مالحظه قرار دا اقتصادي را موردمنافع

قاعده اين است كه . كه هرگز نبايد به فكر منافع اقتصادي بود

واكسن ظرف چند هفته تا چند ماه روي تعدادي از مردم تست 

خطري و اثربخشي آن ثابت شد، براي استفاده  و چنانچه بي. شود

 .عمومي مجوز بگيرد

از والدين دانش آموزان يك تحقيق در امريكا صورت گرفته و  -4

راه براي حفظ جان فرزندان آنها كدام كنند  سوال شده كه فكر مي

اند  در ايام مدرسه در برابر آنفلوانزا بهتر است، اكثرا جواب داده

 بهترين راه است ولي اگر واكسن در دسترس "واكسيناسيون"

. هاي درس تعطيل شود نباشد، بهترين راه آن است كه كالس

مطالعه نشان . اي والدين مشكالت عديده ايجاد مي كندهرچند بر

هاي بهداشتي  آموزان به دقت به توصيه داده است كه والدين دانش

 .كنند توجه مي

تحقيق ديگري نشان داده است كه تنها يك سوم مردم امريكا مايل  -5

كنيم در اثر  اند ما فكر نمي آنها گفته. به استفاده از واكسن هستند

اند در  مردم گفته% 56. ماري جان خود را از دست بدهيمابتالي به بي

اين در حالي است كه . مورد اين بيماري اصال نگران نيستند
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زايي بيشتري پيدا  نظران معتقدند ويروس در پاييز بيماري صاحب

 .خواهد كرد
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  7/5/1388    در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

ي امسال زودتر از موعد در دسترس قرار واكسن آنفلوانزاي فصل -1

 ميليون دوز از اين واكسن را براي 119امريكا . خواهد گرفت

امريكا اصرار دارد در سال . شهروندان خود ذخيره كرده است

جاري همه كاركنان بخش بهداشت و درمان خود را براي 

قال آنفلوانزاي فصلي واكسينه كنند تا بدينوسيله آنها نتوانند عامل انت

خانم آن . آنفلوانزاي فصلي به ديگران و بخصوص بيماران باشند

امسال براي ما سالمت كاركنان بخش بهداشت و : شوكت گفته

درمان و حضور آنها در عرصه مراقبت از بيماران خيلي اهميت 

مردم امريكا عليه آنفلوانزاي فصلي واكسينه % 40سال گذشته . دارد

  .برسد% 83 اين ميزان به  توصيه كردهCDCشدند و امسال 

نظران  موج دوم آنفلوانزا در انگلستان در راه است و صاحب -2

معتقدند دولت اين كشور در طي موج اول خوب عمل نكرده و هم 

كميته فني بدين منظور تشكيل شده و . اكنون آمادگي كامل ندارد

 براي آنفلوانزا بايد دو ICUهاي  توصيه كرده است كه تعداد تخت

بيني كه امكان فراهم كردن آن  تازه حتي با اين پيش. شودبرابر 

 . كم باشدICUميسر است، باز هم ممكن است تخت 
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يكي از مقامات ارشد بهداشتي آن كشور اعالم كرده ما بايد بدترين 

مردم به اين بيماري است در نظر بگيريم % 50سناريوها را كه ابتالي 

 .و براي آن آماده باشيم

 براي آنفلوانزا Hot line خط 1500در انگلستان  در حال حاضر  -3

 ).تا پاييز( خط افزايش يابد 7500كند كه قرار است به  كار مي

در انگلستان همه مراكز بهداشتي دولتي هر هفته بايد گزارش كنند  -4

در هفته بين . اند بيمار داشته Overloadكه چقدر تحت فشار بوده و 

در حالي كه هفته . ركز رسيد م110 جوالي اين تعداد به 15 تا 8

 . مركز بود6قبل از آن اين تعداد فقط 

انگلستان اعالم كرده است كه وزارت آموزش و پرورش بايد به  -5

 ايام تعطيل مدارس درآموزان  دنبال سناريويي براي آموزش دانش

باشد و احتمال اينكه مدارس بطور كامل بسته شود، دور از ذهن 

آموزان   برنامه آموزش دانشBBCو نيست و بايد وزارت خارجه 

 .را هماهنگ كنند

 روزهاي تعطيل BBCالزم به يادآوري است كه در حال حاضر نيز 

هاي مهم براي مقاطع مختلف  برنامه آموزشي درسي براي درس

  .هاي آن فراهم است رد و زمينهاتحصيلي د
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  10/5/1388    در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

 هفته دو 2تعداد موارد ابتالي به آنفلوانزا در افريقاي جنوبي ظرف  -1

اكثريت قريب به اتفاق . برابر شده و اكثر مبتاليان جوان هستند

اند مبتال به  اكثر كساني كه بستري شده. موارد هم خفيف است

 HIVاند و االن هم نگراني بيشتر متوجه افراد   بودهHIVعفونت 

  .باشد مياد بسيار زياد آنها در اين كشور مثبت باتوجه به تعد

 نفر رسيده 353تعداد موارد مرگ ناشي از آنفلوانزا در آمريكا به  -2

كه اين ) اند  نفر فوت كرده51از هفته گذشته تا بحال (است 

بيشترين تعداد از شروع پاندمي بوده و موارد بستري هم در طي اين 

 .هاي قبل بوده است هفته بيشتر از هفته

 از امريكا بيشترين موارد مرگ ناشي از آنفلوانزا در آرژانتين رجخا -3

هاي ويروس شناسي نشان داده هيچ موتاسيوني  رخ داده، اما بررسي

 .در ساختار ژنتيكي ويروس ايجاد نشده است

 29اي كه در مجله النست  سازمان جهاني بهداشت با استناد به مقاله -4

 در امريكا انجام شده،  است كهيجوالي چاپ شده و نتيجه تحقيق

اعالم كرده خطر ابتال به موارد شديد اين بيماري و همچنين مرگ 

هاي باردار به مراتب بيشتر از آنفلوانزاي فصلي  ناشي از آن در خانم

اين خطر بخصوص در سه ماهه دوم و سوم حاملگي بيشتر . است
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هاي  خطر مرگ جنين و سقط خود به خودي هم در خانم. شود مي

 .ار بيشتر بوده استبارد
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  14/5/1388    در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

.  در مكزيك شروع شده استH1N1موج جديد آنفلوانزاي  -1

. اند  روز به بيماري مبتال شده5 نفر جديد ظرف 1100تاكنون 

بيشترين موارد ابتال مربوط به مناطق فقيرنشين جنوب مكزيك بوده 

 نفر بود كه اكنون 16500د موارد قبلي مكزيك حدود تعدا. است

  . مورد مرگ رسيده است146 ا ب17500به 

 353 هفته جاري به  نفر ظرف302تعداد موارد مرگ در امريكا از  -2

 .نفر رسيده است

دو مورد ديگر در عربستان به علت آنفلوانزاي خوكي فوت  -3

جسدش اند كه يك مورد آن يك فرد سريالنكايي بوده كه  كرده

 .اند  دادهH1N1در هتل پيدا شده و تشخيص آنفلوانزاي 

در عراق يك هتل به علت ورود زائران حج از عربستان سعودي و  -4

 . قرنطينه شد،كشف مواردي از ابتالي به بيماري در مسافران

سازمان جهاني بهداشت به كشورهاي كانادا و مكزيك هشدار داده  -5

ن نسخه پزشك كه دارد رواج  بدويرتاميواوسلكه از تجويز داروي 

 به يرتاميواوسلموارد مقاومت به . كند اكيدا خودداري كنند پيدا مي

 .سرعت در حال افزايش است
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يك كمپاني تايواني بدون آنكه حتي كارآزمايي باليني تحقيق  -6

 .واكسن را به پايان برساند، توليد انبوه آن را شروع كرد

براي سال (كسن سفارش داد  ميليون دوز وا18 برزيل روز سه شنبه  -7

2010.( 

نظران  بيماري در افريقاي جنوبي در حال افزايش است و صاحب -8

جمعيت كشور مبتال به % 19بهداشتي نگران هستند چون حدود 

رود تعداد زيادي از آنها مبتال به   است و انتظار ميHIVعفونت 

ارد  روز مو20ظرف . انفلوانزا شده و نياز به بستري شدن پيدا كنند

 . برابر افزايش يافته است4ابتال 

نظران بهداشتي به اهميت نقش مراقبين بهداشت در مدارس  صاحب -9

پيگيري و ثبت موارد غيبت و  آموزان، در پيشگيري مخصوصا دانش

آموزان پس از بهبودي تاكيد كرده و اعالم  كنترل ورود دانش

ي در مدارس اند پاييز امسال با توجه به افزايش انفجاري بيمار كرده

اي ايفا  العاده توانند در پيشگيري نقش فوق مراقبين بهداشتي مي

 .كنند
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  21/5/1388    در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

 شهر اين كشور آن هم 8امريكا تزريق آزمايشي واكسن آنفلوانزا در 

 اين  نفر در2800. كند براي كساني كه داوطلب باشند را شروع مي

واكسن قرار است به طور آزمايشي هم براي . شهرهاواكسينه خواهند شد

عجيب آن است كه محقق . كودكان و هم براي بزرگساالن تزريق شود

اصلي اين برنامه كه در دانشگاه سنت لوييز است اعالم كرده اين تحقيق 

البته . يك سال طول خواهد كشيد تا عوارض واكسن معلوم شود

 ميليون دوز واكسن پاييز امسال براي 160اند كه  اعالم كردهها  امريكايي

ولي اين مطالعه ربطي به برنامه واكسيناسيون . مردم تزريق خواهند كرد

  .ندارد

 از دو كارخانه H1N1در اين مطالعه دو نوع واكسن آنفلوانزاي (

خطري و  شود كه بي گيرد و مقايسه مي مختلف مورد بررسي قرار مي

  ).م بهتر استاثربخشي كدا

 اعالم كرده واكسيناسيون سراسري CDCيس خانم آن شوكت رئ

 هر دوي CDC. ممكن است حتي قبل از شروع اين مطالعه آغاز شود

  .ها را زير نظر دارد اين برنامه
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  24/5/1388    در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

 H1N1بتال به آنفلوانزاي  نفر از سربازان امريكايي مقيم عراق م113 -1

رسد كه بيماري در اين كشور در حال گسترش  به نظر مي. اند شده

 .است

ور   فقط از مراكز مراقبت ديده:افزايش چشمگير موارد ابتال در ژاپن -2

 48  مورد گزارش شده ا ست و5000 گذشته اين كشور ظرف هفته

 .اند بيمار نيز بستري بوده

بي هم مجددا با سرعت در حال تعداد موارد در امريكاي جنو -3

موارد ثبت شده در بيمارستان بستري % 3/7در شيلي . افزايش است

 . سال است14متوسط سن مبتاليان اين كشور . شده اند

گسترش سريع آنفلوانزا در هندوستان باعث ترس و وحشت مردم  -4

شده و دولت اين كشور آغاز به كار مدارس را يك هفته به تعويق 

 راديو و.  موارد مرگ هم نسبتا چشمگير است.اندخته است

. اند شدت به اين ترس و وحشت دامن زده تلويزيون اين كشور نيز به

. اند بيش از هزار مورد ابتال تاكنون در بيمارستان بستري شده

. اند هاي سينما هم در بعضي از شهرهاي اين كشور بسته شده سالن

شايعات .  گرفته استشهر پوناي هندوستان در وضعيت هشدار قرار

يكي از مسئولين . استهم به شدت در كشور گسترش پيدا كرده 
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رسد ما دچار يك وحشت  به نظر مي": گويد بهداشتي آن كشور مي

دانيم اين  اند ما مي مسئولين بهداشتي اعالم كرده. "ايم رواني شده

اما   )... بستن مدارس و سينماها و ( شود اقدامات موثر واقع نمي

 . بايد اين وحشت را كنترل كرد،اي نداريم هچار

 نفر در اروپا و امريكاي شمالي بطور آزمايشي توسط 9000بيش از  -5

به .  واكسينه شدندH1N1 عليه واكسن آنفلوانزاي GSKشركت 

سالمت . رسد ظرف اين هفته واكسن مورد تاييد قرار گيرد نظر مي

هاي   خانمدر) Adjuvantانواع داراي (بعضي از انواع واكسن 

 .باردار و كودكان تاكنون ثبت نشده است
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  25/5/1388    در تاريخ H1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

 2802كه بطور رسمي گزارش شده  EMROمنطقه در تعداد مبتاليان 

نفر است كه بيشترين موارد گزارش از كويت و لبنان و فلسطين بوده 

ولي به هر حال دو كشور . ش نشده استهنوز موارد قطر گزار. است

  .كويت و قطر افزايش انفجاري دارند
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  27/5/1388    در تاريخH1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

 H1N1 ميليون دوز  واكسن 120امريكا انتظار داشت در ماه  اكتبر  -1

اين در حالي است كه امروز اعالم شد كه اين تعداد  . دريافت كند

هاي سازنده  اعالم  كمپاني.  ميليون دوز خواهد بود45 حداكثر

در حال حاضر . اند اين كسري را سريعاً جبران خواهند كرد كرده

  .شود  ميليون دوز واكسن تحويل آمريكا مي20اي  هفته

 Safety مشكل پيدا كرده  و Fillingواكسن تهيه شده در پروسه  -2

اند كه ظرف يك ماه  ها گفته البته كمپاني. آن نيز نامعلوم است

 .آينده مشكل اول را برطرف خواهند كرد

ويي و يهاي ويد  و نوجوانان بازيهلند براي افزايش آگاهي جوانان -3

كامپيوتري براي آنفلوانزا به صورت سؤال و جواب درست كرده 

 .دهد كه در آخر به پاسخ دهندگان صحيح جايزه مي

اند كه   اعالم كردهمسئوالن بهداشتي كشورهاي درگير با آنفلوانزا -4

هاي  ترين بخش  مردم يكي از مهمموضوع آموزش و ارتباط با

به . ارزه با اين بيماري است كه مورد توجه قرار نگرفته استمب

همين دليل غيبت از كار و مدرسه تبديل به يك مشكل جدي در 

 ). انگليس و استراليا-امريكا(پيشرفت امور جاري جامعه شده است 
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 كرده كه ممكن است بستن مدارس را بطور كلي از امريكا اعالم -5

آموزان بيمار سركالس حضور  برنامه خود حذف كند و فقط دانش

  .پيدا نكنند
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  31/5/1388    در تاريخH1N1/Aآخرين اخبار مربوط به آنفلوانزاي 
  

خطر بودن   نشان دهنده بيH1N1مطالعات اوليه پس از مصرف واكسن  -1

براي (اسط اكتبر در دسترس خواهد بود واكسن تا او. آن بوده است

. قرمزي محل تزريق بوده است تنها عارضه آن تاكنون تورم و). امريكا

به عنوان . زمايش قرار گرفته استآ روش مختلف مورد 5اين واكسن به 

در .   خانم باردار قرار است كنترل شود120در يك آزمايش روي : مثال

در  . ساله آزمايش شود17 افراد  ماهه تا6جاي ديگر فقط روي كودكان 

 . نفر واكسينه شدند4600 تا 4500اين بررسي 

 ميليون دوز واكسن در اختيار  52 تا 45رسد تا اواسط اكتبر  به نظر مي

اولويت اول واكسن در امريكا براي كاركنان . دولت امريكا قرار گيرد

 .هاي باردار است بهداشتي و سپس خانم

اند كه اكثريت   نفر فوت كرده522 نفر بستري و 7963تاكنون در امريكا  -2

 .اند  سال سن داشته50آنها كمتر از 

 .موارد جديد در امريكاي جنوبي و استراليا كاهش يافته است -3

  در مزارع نگهداري شترمرغ  گسترش يافته H1N1در شيلي ويروس  -4

. شود  مياين اولين بار است كه وجود اين ويروس در پرنده اثبات(است 

  اي آلوده را قرنطينهه فعالً مزرعه). در خوك اثبات شده بود  الًقب

، ولي به نظر )ويروس پيدا شده جهش نشان نداده است(اند  كرده
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رسد كه با اين انتقال به زودي فرم جهش يافته ويروس در پرندگان  مي

 در قاره H1N1بيشترين موارد مرگ ناشي از ويروس . گسترش يابد

شدگان در  تعداد كل فوت(شود  وط به شيلي ميامريكاي جنوبي مرب

 ). نفر است1800جهان 

سازمان جهاني بهداشت در هشدار جديد خود اعالم كرده است كه  -5

صورت انفجاري افزايش خواهد يافت و  موارد بيماري به زودي به

در حال حاضر تعداد . هاي خود را تشديد نمايند ها بايد آمادگي دولت

اين (شود   روز دو برابر مي4 تا 3ي از كشورها  هر موارد بيماري در بعض

وضعيت مخصوصاً در منطقه غرب اقيانوس آرام  مثل ژاپن و چين و 

 ).شود كره  هم اكنون مشاهده مي

 تمرين بسيار H1N1   گفته است پاندميCDCنظران  يكي از صاحب -6

 .بوده است H5N1خوبي براي مواجهه با با پاندمي 

اند كه   اعالم كردهWHOميانمار و بنگالدش به بعضي از كشورها مثل  -7

اند تا واكسن ارزان   خواستهWHOتوان خريد واكسن را ندارند و از 

آقاي فوكودا هم اعالم كرده است كه . قيمت در اختيار آنان قرار دهد

WHO ميليون دوز  واكسن در اختيار كشورهاي فقير قرار 150 حدود 

 در مورد قيمت واكسن اظهار WHO وز هن). تبركتا پايان ا( خواهد داد

نظري نكرده، ولي اعالم كرده كه پس از تحقيق بيشتر نظر خود را اعالم 

 .خواهد كرد
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سازمان جهاني بهداشت به شدت بر موضوع استفاده از دارو فقط براي  -8

موارد بدحال تاكيد كرده است و اعالم كرده اين دارو براي موارد 

اند كه احتماالً در  م مطرح كرده را هاين موضوعالبته . خفيف نيست

آينده موارد بستري مخصوصاً  در كشورهاي فقيرتر افزايش خواهد 

 .يافت

9- WHOاي نداشته و مبتال به   اعالم كرده افرادي كه بيماري زمينهSwine 

Fluشوند، نيازي به درمان ندارند و از كشورها خواسته است اين   مي

هاي خيلي كوچك و  د پير و بچهفقط افرا. موضوع را جدي بگيرند

ها هركس  در بعضي از كشورها داروخانه(هستند استثناء هاي باردار  خانم

دهند كه از جمله آنها  دارو درخواست كند، در اختيارش قرار مي

 ).توان انگلستان و كانادا را نام برد مي

10- WHO  اعالم كرده بيماران ديابتي و افرادHIV مثبت در صورت ابتال 

 . بايد دارو بگيرندحتما

 هزار مورد جديد بيماري را ثبت 110انگلستان در طي تابستان هر هفته  -11

كرده است و اين وضع اكنون قدري كاهش يافته است، ولي انتظار  

 .رود از پاييز  دوباره افزايش يابد مي

در  ).مردم% 80براي (فلو را دارد  اين كشور بيشترين ذخيره داروي تامي

در حال حاضر مصرف . شود و براي همه مبتاليان تجويز ميدار انگلستان

رويه در كشور مشكل ايجاد كرده و احتمال رويداد مقاومت را  بي
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رده  اعالم كCDCدر امريكا وضع متفاوت است و . افزايش داده است

 .جويز شوددارو بايد فقط توسط متخصصين ت

 .اند عمره رمضان را ممنوع كردهانجام  مصر و عراق هم  -12

كشورهاي عربي در تدارك تهيه دستورالعمل براي مراسم افطاري  -13

 .دسته جمعي در طي ماه مبارك  رمضان هستند
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