
خطر افزایش کرونا در کودکان با بازگشایی مدارس

فوق تخصص عفونی بیمارستان مفید با تاکید بر 
اینکه افزایش شیوع اپیدمی کرونا با افزایش درگیری، 
بستری و حتی مرگ و میر کودکان ارتباط مستقیم دارد، 
نسبت به بازگشایی زودهنگام مدارس و رها سازی 
پروتکل ها و محدودیت های کرونایی هشدار داد.

به گزارش سپید، سید علیرضا فهیم زاد در گفت وگو با 
ایسنا با تاکید بر اینکه عدم ابتالی کودکان به کووید19 
تصور غلطی بود که در ابتدای اپیدمی شایع شد، عنوان 
کرد: »در ابتدای اپیدمی اغلب اطفال با بیماری های 
زمینه ای و نقص ایمنی بستری می شدند ولی در 
موج های دوم و سوم به دنبال افزایش ابتالی کودکان، 

شاهد بستری اطفال سالم هم بودیم.«
وی با بیان اینکه در موج های دوم و سوم شاهد یک 
نوع سندروم در بین اطفال مبتال به کرونا بودیم، 
توضیح داد: »سندروم التهابی چند سیستمی یا سندروم 
میس به دنبال واکنش نسبت به کووید19 در بدن 
برخی اطفال ایجاد می شود؛ در ابتدا این سندروم 
ناشناخته منجر به بروز مرگ و میر در بین کودکان 
می شد ولی خوشبختانه با شناسایی این بیماری، 
بررسی علل بروز آن، درایت پزشکان و مداخالت 
درمانی صورت گرفته، کودکان مبتال به این سندروم 

درمان می شوند.«
فهیم زاد با بیان اینکه سندروم میس 2 تا 6 هفته بعد از 
ابتالی کودکان به کووید19 بروز پیدا می کند، درباره 
عالئم این بیماری، تصریح کرد: »تب ناگهانی، بروز 
عالئم پوستی مثل راش و قرمزی، قرمزی چشم ها و 
لب ها، افزایش آنزیم های کبدی عضالنی، بی حالی 
شدید، خستگی و حالت شوک برخی از عالئم این 
بیماری است که با گذر زمان و به دنبال بیماری 

کووید ایجاد می شود.«
این پزشک متخصص با بیان اینکه سندروم میس 
گاهاً در بین کودکان سالم نیز بروز می کند، عنوان 

کرد: »در ابتدای بروز این سندروم، کودکان مبتال به 
علت نارسایی قلبی فوت می کردند ولی خوشبختانه 
بعد از شناخت این بیماری و بکارگیری درمان های 
مؤثر، میزان مرگ و میر بسیار کاهش یافته است.«

این عضو هیات علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه 
این بیماری متأثر از نوع شدید یا خفیف کووید19 
نیست، گفت: »سندروم میس به دنبال آزاد شدن 
موادی مثل سایتوکاین ها در بدن ایجاد می شود و 
عالئم شوک مانند در کودک ایجاد می کند، نمی توان 
پیش بینی کرد که این بیماری در کدام دسته از کودکان 
بروز پیدا می کند بنابراین قابل پیشگیری نیست و لذا 
خانواده ها باید نسبت به عالیم آن هوشیار باشند.«
این پزشک متخصص با تاکید بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی و نکات پیشگیری از کرونا در کودکان، 
اظهار کرد: »بروز این عالئم از پیک دوم کرونا 
یعنی حدوداً تیرماه و همچنین در پیک سوم به 
وفور مشاهده شد، به صورتی که در ماه های آبان و 

آذر علت عمده بستری بیماران در  بخش های کرونا 
سندروم میس بود که خوشبختانه با فروکش کردن 
اپیدمی، تعداد موارد بستری ناشی از این سندروم 
نیز کمتر شد، اما همچنان نگران پیک های بعدی 

بیماری و افزایش میزان بستری کودکان هستیم.«
فهیم زاد با انتقاد از بازگشایی های زودهنگام به 
ویژه مدارس، اظهار کرد: »بازگشایی مدارس و 
حضور در کالس ها با تصور اینکه کودکان درگیر 
کووید نمی شوند تصور نادرستی است، همانگونه 
که تجربه شد پیک سوم کرونا در پاییز و به دنبال 
بازگشایی محدود مدارس رخ داد که در همان پیک 
آمار بستری و حتی مرگ و میر در بین کودکان 
افزایش پیدا کرد. باید توجه داشته باشیم که رعایت 
پروتکل های بهداشتی برای کودکان دبستانی بسیار 
دشوار است و لذا در صورت ابتال، حتی اگر به 
نوع شدید کووید مبتال نشوند، می توانند بیماری 

را به سایرین منتقل کنند.«

وی در عین حال به نبود امکانات آموزش مجازی 
در برخی از نقاط دورافتاده و کم تر برخوردار کشور 
اشاره کرد و گفت: »با این حال نباید تا پیش از 
اطمینان نسبت به تامین سالمت دانش آموزان نسبت به 
بازگشایی حضوری مدارس اقدام شود؛ خوشبختانه 
خانواده ها نیز نسبت به قبل آگاه تر شده اند و امیدواریم 

که اتفاقات پیک قبلی تکرار نشود.«
این متخصص عفونی کودکان در ادامه اذعان داشت: 
»طبق هشدارهای اپیدمیولوژیست ها در صورت 
سهل انگاری در رعایت پروتکل ها، پیک بعدی 
کرونا که ممکن است در ماه بهمن یا اسفند رخ 
دهد با توجه به جهش های رخ داده در ویروس، از 
دو موج قبلی شدیدتر خواهد بود؛ در این صورت 
کودکان نیز از این بیماری مصون نبوده و مجددا آمار 
ابتال و بستری در بین کودکان افزایش پیدا می کند.«
فهیم زاد نسبت به افزایش آمار ابتالی کودکان و 
شدت بیشتر بیماری در موج  بعدی کرونا هشدار 
داد و گفت: »در پیک سوم بیماری، تمام  بخش های 
 ICU مربوط به کووید در بیمارستان مفید پر بود و
برای مراقبت از این بیماران تجهیز شد که خوشبختانه 
با فروکش کردن این پیک سیر ابتالی اطفال پایین 
آمد ولی پیش بینی این است که در صورت ایجاد 
پیک بعدی، شدت بیماری و ابتال بیشتر باشد که 
این موضوع توجه بیشتر و تداوم مسائل پیشگیرانه 

را به طور جدی می طلبد.«
این متخصص عفونی کودکان در پایان با بیان اینکه 
از دست رفتن جان حتی یک کودک مصیبت بزرگی 
محسوب می شود که جبران ناپذیر است، تاکید کرد: 
»توصیه می شود خانواده ها و مسئولین نسبت به این 
بیماری و موج های آن هوشیار باشند و پروتکل ها را 
به صورت جدی رعایت کنند. مسئولین نیز نسبت به 

بازگشایی های زود هنگام اقدام نکنند.«
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رییس انجمن پیوند مغز استخوان گفت: »6۰ تا 
۷۰ درصد پیوندشدگان مغز استخوان، می توانند 
زندگی عادی یا معمولی داشته باشند و حتی 

صاحب فرزند شوند.«
به گزارش سپید، اردشیر قوام زاده در نشست 
خبری روز جهانی مبارزه با سرطان افزود: »اوایل 
انقالب هفت درصد بیماران سرطان خون حاد 
زنده می ماندند و اآلن براثر پیوند مغز استخوان 
حدود 6۰ تا ۷۰ درصد زندگی معمولی می کنند 

که پیشرفت بسیار ارزشمندی است.«
وی با اشاره به اینکه سرطان انواع مختلفی دارد، 
تصریح کرد: »برخی سرطان ها کامال درمان می شوند 
و برخی دیگر هم حدود 1۰ درصد درمان می شوند.« 

قوام زاده، شایع ترین سرطان در ایران را معده و 
مری اعالم کرد و اظهار داشت: »خوشبختانه تعداد 
این سرطان ها در کشور مقداری کاهش یافته است.«

وی بر تاکید بر ضرورت فعالیت های فیزیکی گفت: 
»ورزش، نخوردن نمک، الکل و پرهیز از مصرف 
تریاک از سرطان جلوگیری می کند. مصرف سبزی 
کمک فراوانی در پیشگیری از این بیماری  می کند.«

وی با اشاره به اینکه مصرف بی رویه نمک برای 
سالمتی بسیار مضر و حتی از الکل مضرتر است، 
گفت: »سیگار و تریاک از عوامل بروز سرطان 
هستند و از مصرف بی رویه چربی و نمک هم باید 
پرهیز شود.« قوام زاده در پاسخ به این سوال که آیا 
آلودگی هوا در شیوع سرطان ریه نقش دارد، گفت: 
»این موضوع صحیح است، البته عوامل دیگری نیز 

در بروز سرطان نقش دارند.«
وی تاکید کرد: »برای رشد مناسب میوه ها از سم و 
کود شیمیایی استفاده می شود که می تواند سرطان زا 
باشد؛ لذا تمام مواد غذایی مورد استفاده مانند میوه ها، 
شیر و آب معدنی باید تحت کنترل دقیق باشند.«

رییس انجمن پیوند مغز استخوان اظهار داشت: 
»دستمزد پزشکان باید ترمیم پیدا کند و اگر این 
کار انجام نگیرد وضعیت نامطلوبی ایجاد می شود.« 

وی گفت: »به نسبت پیشرفت های حوزه پزشکی، 
دستمزد این افراد بسیار پایین است و به عبارتی 
دستمزد پزشکان در ایران پایین ترین دستمزد منطقه 
است.« قوام زاده درباره پیشرفت های پزشکی در 
کشور گفت: »پزشکی ما از کشور کانادا باالتر 
است. وضعیت درمان بیماران در ایران بهتر از 
انگلیس است؛ مگر اینکه در کشور انگلیس افراد 

به بیمارستان های خصوصی مراجعه کنند.«
رییس انجمن هماتولوژی و آنکولوژی در ادامه این 
نشست با اشاره به اینکه آمار دقیق ثبت سرطان از 
سال 9۴ آغاز شده است، گفت: »ساالنه بین 1۰۰ هزار 
تا 15۰ هزار مورد جدید سرطان در کشور داریم.«
محمد اسالمی جویباری ادامه داد: »آمار کشور 
نسبت به کشورهای پیشرفته، پایین است و سیر 
دقیق این بیماری نیاز به ادامه ثبت دقیق سرطان در 
کشور دارد.« وی افزود: »این بیماری در استان های 
مختلف، شیوع متفاوتی دارد، به طور مثال سرطان 
معده در استان های شمالی بیشتر است و در برخی 

استان ها هم سرطان مری شیوع بیشتری دارد.«
اسالمی ادامه داد: »رشته فوق تخصصی هماتولوژی 
و آنکولوژی در سال 62 پایه گذاری شده و حدود 
۴5۰ نفر از این رشته فارغ التحصیل شدند که در 

اقصی نقاط کشور مشغول ارائه خدمت می باشند.«
وجود  با  سرطان  داروهای  »برخی  افزود:  وی 
پوشش بیمه ای هزینه های زیادی دارند و جای 
خالی ارگان های حمایتی دیگری برای این دسته 
از بیماران احساس می شود تا فراتر از دولت از آنان 
حمایت شود.« اسالمی بیان داشت: »بیمه داروهایی 
را که در فهرست رسمی کشور وجود دارد و 
داروهای پایه را پوشش می دهد، اما برخی افراد 
در هزینه های جانبی درمان سرطان مشکل دارند.«
رییس انجمن هماتولوژی و آنکولوژی گفت: »این 
افراد عالوه بر حمایت های مالی نیاز به حمایت های 
روحی و روانی دارند تا با این شرایط کنار بیایند و 

روند درمان را به طور مناسب طب کنند.«
وی ادامه داد: »رشته آنکولوژی در سال های اخیر 
پیشرفت های خیلی زیادی داشته و درمان های 
جدیدتر سرطان در حال دسترسی بیماران است.« 
اسالمی با اشاره به دسترسی محدود به داروهای 
مانند  جدیدتری  »درمان های  گفت:  جدیدتر 
برخی کشورها  تراپی در  تارک  ایمونوتراپی و 
استفاده می شود که در کنار یکسری داروها به آنها 
دسترسی نداریم که هزینه های بسیار زیادی دارند 

و در دسترس ما نیستند.«ایرنا

رییس انجمن پیوند مغز استخوان: 

۷۰ درصد پیوندشدگان مغز استخوان می توانند زندگی عادی داشته باشند


