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سازمان جهانی بهداشت:

آژانس دارویی اتحادیه اروپا اعالم کرد

خطر آبله میمونی برای اروپا باالست

لزوم به روزرسانی واکسن کووید برای تقویت مصون سازی

آبله میمون در اروپا ظرف دو هفته سه برابر شده است

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد خطر گسترش 
بیماری آبله میمونی در منطقه اروپا از جمله در 

روسیه باالست.
دفتر سازمان جهانی  رئیس  به گزارش سپید، 
گسترش  »خطر  گفت:  روسیه  در  بهداشت 
بیماری آبله میمونی در اروپا از جمله روسیه 

همچنان باالست.«
وی افزود: »بر اساس ارزیابی سازمان جهانی 
بهداشت، در سطح منطقه ای، خطر شیوع بیماری 

در منطقه اروپایی سازمان جهانی بهداشت بیش 
از گزارش های مربوط به شیوع گسترده بیماری 
در چندین کشور دیگری است که پیش تر درگیر 

آبله میمونی نبوده اند.«
سازمان جهانی بهداشت توصیه می کند که همه 
کشورها باید تمام تالش خود را برای ثبت موارد 
جدید و ردیابی ارتباط افراد آلوده به ویروس 
به منظور کنترل شیوع بیماری و جلوگیری از 

گسترش بیشتر آن به کار گیرند.

به گزارش اسپوتنیک نیوز، آبله میمونی بیماری 
ویروسی نادر است که به طور معمول از طریق 
حیوانان به انسان منتقل می شود و بومی برخی 
کشورهای آفریقایی است. این بیماری از طریق 
ترشحات بدن، قطرات تنفسی و وسایل و مواد 
آلوده به ویروس منتقل میشود. این بیماری با 
تب، بثورات پوستی و ورم غدد لنفاوی همراه 

است.ایسنا

کرد:  اعالم  اروپا  اتحادیه  دارویی  آژانس 
»واکسن های کووید-19 ویژه سویه اومیکرون 
می تواند به عنوان دوز یادآور، مصونیت در 

برابر بیماری را افزایش دهد.«
به گزارش سپید، آژانس دارویی اتحادیه اروپا 
بهداشت  مقررات  تنظیم  کنندگان  سایر  و 
جهانی روز جمعه اعالم کردند: »واکسن های 
کروناویروس اصالح شده که در برگیرنده 
مولفه سویه اومیکرون باشند، زمانیکه به عنوان 
دوز یادآور استفاده شوند، می توانند مصونیت 

در برابر بیماری را بهبود بخشند.«
آژانس دارویی اتحادیه اروپا اعالم کرد: »تنظیم 
 کنندگان مقررات دارویی در جهان موافقت 
کرده اند تا واکسن های کووید-19 به روز شده 

و در برابر سویه های در حال ظهور بیماری 
بهتر عمل کنند.«

»در  داشتند:  اظهار  آژانس  این  کارشناسان 
کروناویروس  موجود  واکسن های  حالیکه 
بستری  برابر  در  خوبی  مصونیت  همچنان 
شدن در بیمارستان و مرگ ناشی از بیماری 
واکسن  اثربخشی  میزان  اما  می کنند،  ایجاد 

با تکامل ویروس، آسیب پذیر شده است.«
در گزارش  رویترز،  به گزارش خبرگزاری 
این آژانس آمده است: »به این ترتیب، دوز 
یادآور دو ظرفیتی به این مفهوم که واکسن 
هم سویه جدید و هم سویه اصلی را هدف 
قرار دهد، می تواند مصونیت در برابر بیماری 

را افزایش و گسترش دهد.«ایسنا

جهانی  سازمان  اروپایی  بخش  رئیس 
میمون  آبله  شدن  برابر  سه  از  بهداشت 

در اروپا خبر داد.
اروپایی  بخش  رئیس  سپید،  گزارش  به 
سازمان جهانی بهداشت روز جمعه هشدار 
اروپا  در  میمون  آبله  به  ابتال  موارد  داد 
ظرف دو هفته گذشته سه برابر شده است؛ 
تا  خواست  کشور ها  از  وی  همچنانکه 
از  جلوگیری  برای  را  بیشتری  اقدامات 

بندند. بکار  میمون  آبله  به  ابتال  موارد 
»هانس کلوگه« در بیانیه ای گفت با وجود 
بهداشت  آژانس  گذشته  هفته  تصمیم 
سازمان ملل مبنی بر اینکه افزایش موارد 
فوق  حالت  اعالم  نیازمند  هنوز  شیوع، 
تالش های  به  اما  نیست،  بهداشتی  العاده 

نیاز است. این زمینه  بیشتری در 
کلوگه گفت: »در صورتی که می خواهیم 
مداوم  گسترش  کردن  معکوس  منظور  به 
این بیماری رقابت کنیم، انجام اقدام فوری 

و هماهنگ شده، امری الزام آور است.«
از  پیشیگری  و  کنترل  مرکز  اعالم  طبق 
 ۵ از  بیش  امروز،  به  تا  آمریکا،  بیماری 
سراسر  در  کشور   ۵1 از  ابتال  مورد  هزار 
جهان گزارش شده است. طبق اعالم رئیس  
بهداشت،  جهانی  سازمان  اروپایی  بخش 
 90 اروپا در حدود  در  ابتال  موارد  شمار 
این خصوص  در  آمار جهانی  درصد کل 

را شکل می دهد.
که  آماری  کرد  اعالم  همچنین  کلوگه 
رسیده،  بهداشت  جهانی  سازمان  بدست 
ابتال  موارد  از  درصد   99 می دهد  نشان 
نیز  آن ها  بیشتر  که  است  بوده  مردان  در 
در  دیگر  مردانی  با  که  بوده  مردانی  در 
وی  حال،  این  با  بوده اند.  جنسی  رابطه 
گفت شمار اندکی از موارد ابتال در میان 
تماس های خانوادگی وجود دارد. همچنین 
بیشتر افرادی که موارد ابتالیشان گزارش 
شده، دارای عالئم جوش، تب، کوفتگی، 

درد عضالنی، استفراغ و لرز بوده اند.
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
که  هرکسی  می دهند  هشدار  دانشمندان 
در تماس فیزیکی نزدیک با فردی که دچار 
آبله میمون هست، باشد و یا با لباس ها و 
باشد،  تماس  در  آلوده  فرد  رختخواب  یا 

فارغ از رابطه جنسی، در معرض خطر ابتال 
به این بیماری قرار دارد. همچنین تصور 
مانند  پذیر  این است گروه های آسیب  بر 
معرض  در  بیشتر  باردار  زنان  و  کودکان 
احتمال ابتالی شدید به این بیماری قرار 

باشند. داشته 

جهان
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