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سازمان جهانی بهداشت )WHO( از شناسایی حدود 
۳۰۰کودک مبتال به هپاتیت حاد در ۲۰کشور خبر داده 
است؛ بیماری ای که از آمریکا و انگلیس آغاز شده و حاال 
پای آن به جنوب شرق آســیا هم رسیده و ورودش به 
ایران هم محتمل است؛ هر چند که شدت و بیماری زایی 
ویروس این بیماری هنــوز در مرحله خطرناکی قرار 
ندارد و تنها مرگ یک کودک مبتال به هپاتیت از سوی 
ســازمان جهانی بهداشت تأیید شــده است. ضعف، 
بی حالی، کاهش اشتها، تهوع و استفراغ و در مواردی 
درد شکمی و زردی قسمت های سفید چشم ها ازجمله 
عالئم این بیماری در کودکان است و التهاب کبدی حاد 
هم در این گروه سنی منجر به پیوند کبد در برخی از 
بیماران شده اســت. محمدمهدی گویا، رئیس مرکز 
مدیریــت بیماری های واگیردار وزارت بهداشــت در 
این باره به همشهری می گوید: »با وجود شیوع هپاتیت 
کودکان در چند کشور، تاکنون هیچ موردی در ایران 
گزارش نشده، اما نظام مراقبتی آن تعریف و به مراکز 

درمانی ابالغ شده اســت.« به گفته این مسئول، بهتر 
است خانواده ها تا زمانی که گزارش ها و آزمایش های 
دقیقی درباره این بیماری منتشــر نشده، مانند دیگر 
بیماری های ویروسی، رعایت اصول بهداشتی فردی 
ازجمله شست وشوی دست ها و پوشش ماسک را بیش 

از گذشته به کودکان آموزش دهند.

پروتکل های محافظت کننده از کودکان 
اولین نمونه  هپاتیت کودکان از آمریکا و بریتانیا گزارش 
شده و به دیگر کشورها سرایت کرده، اما هنوز علت دقیق 
و مشخصی برای آن عنوان نشده است. هر چند در همین 
گزارش های موجود هم چند نکته مهم وجود دارد که 
باید به آنها توجه کرد. این موضوعی است که صالحی، 
متخصص بیماری های عفونی مجتمع بیمارســتانی 
امام خمینی)ره( به آن اشــاره می کند و به همشهری 
می گوید: »در بررسی کودکان مبتال به هپاتیت جدید 
اعالم شــد بیش از 5۰درصد آنها با آدنوویروس آلوده 
شده اند؛ همان ویروسی که از گذشته های دور از عوامل 
سرماخوردگی و عامل ایجاد هپاتیت بوده است. حدود 
۳۰درصد کــودکان هم تجربه ابتال بــه کووید-19 را 

داشــتند و بیش از 1۰درصد هم هیچ علت ویروسی 
نداشتند.« به گفته این متخصص بیشترین گروهی که 
در این مدت درگیر بیماری شده اند در رده سنی پیش از 
دبستان  هستند: »با اینکه تاکنون بیماری شیوع شدید 
و گســترده نداشته، اما شــاهد افزایش موارد بیماری 
به صورت روزانه هستیم؛ چرا که ویروس به شکلی جدید 
منجر به بیماری شــده و احتماال جدی تر خواهد بود؛ 
به ویژه اینکه تعدادی از کودکان مبتال نیازمند پیوند کبد 
هم بوده اند.« این متخصص بیماری های عفونی درباره 
اینکه خانواده ها هم اکنون باید چه میزان هوشــیاری 
درباره کودکان و اقدامات پیشگیرانه برای این بیماری 
داشته باشــند، عنوان می کند: »بهتر است خانواده ها 
نسبت به بروز عالئم بیماری در کودکان توجه داشته 
باشند و درصورت مشاهده آنها به متخصص کودکان 
یا برای نوجوانان به متخصص عفونی مراجعه کنند. باید 
کودکان را نسبت به شست وشوی کامل دست هایشان و 
استفاده درست از ماسک آگاه کنیم. همچنین کودکان 
بدانند که درصورت بروز عالئم اولیه ازجمله ســرفه و 
آبریزش بینی در کودکان دیگــر، فاصله فیزیکی را با 
آنها رعایت کنند. در مراکز آموزشی هم ضرورت دارد تا 

افزایش نگرانی از شیوع هپاتیت کودکان
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آموزش مکمل با شاد و مدرسه 
تلویزیونی ادامه دارد

با شروع ویروس کرونا، مدرسه تلویزیون ایران تأسیس شد و 
در این مدت ۲۴ هزار کالس درس، بدون تجربه قبلی برگزار 
شد و با اینکه تجربیاتی در حوزه آموزش تلویزیونی در سایر 
کشورهای دنیا وجود داشت، اما به وسعت آموزش تلویزیونی 
مدرســه تلویزیونی ایــران تاکنون در دنیا بی ســابقه بوده 
است. یوســف نوری، وزیر آموزش و پرورش درباره استمرار 
آموزش های تلویزیونی می گویــد: قرارگاهی به نام قرارگاه 
فضای مجازی در آمــوزش و پرورش با هدف ســاماندهی 
آموزش های ترکیبی تشــکیل شده اســت. در دوره شیوع 
کرونا، آموزش های تلویزیونی به همراه شبکه شاد توانستند 
تا استمرار فعالیت های آموزشی دانش آموزان را داشته باشند 
و در آینده نقش آموزش های ترکیبــی مانند آموزش های 
تلویزیونی و شــبکه شــاد در قرارگاه فضای مجازی تعیین 
خواهد شد. به طور میانگین شبکه شاد 11 میلیون دانش آموز 
را به مقدار 5۷ دقیقــه در هر روز تحت پوشــش قرار داده 
است. نوری به ۴ رکن؛ خانواده، حکومت، رسانه و نهادهای 
غیردولتی در حوزه تربیت کودکان اشاره می کند و می گوید: 
خیرین در حــوزه نهادهای غیردولتــی در تربیت کودکان 
اثر گذار هســتند، به طوری که خیرین مدرسه ســاز از سال 
1۳۷۷ تا کنون 5۰ درصد کالس های درس ما را ساخته اند، 
بنابراین نیاز داریم تا مدرسه تلویزیونی ایران را به سمت یک 

مدرسه تعاملی سوق دهیم.
محمد مهدی کاظمــی، معاون آموزش متوســطه در ویژه 
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران؛ از ارائه آموزش مکمل برای 
ســال تحصیلی آینده از طریق ۲ بستر شبکه شاد و مدرسه 
تلویزیونی ایران خبر داد. کاظمی گفت: ۶۰۰ معلم در دوره 
متوسطه در مدرسه تلویزیونی تدریس کردند تا برنامه های 
آموزشــی مربوطه روی آنتن تلویزیون برود. در زمان شیوع 
کرونا فرصت یادگیری حضــوری دانش آموزان از بین رفته 
بود و باید برای تداوم جریان آموزش از این فرصت بهره مند 
می شدیم که با توجه به پوشش رسانه ای گسترده رسانه ملی، 
آموزش به دورترین مناطق نیز گســترش پیدا کرد. معاون 
آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش بــا بیان اینکه 
مدرسه تلویزیونی و بستر آموزش مجازی می توانند به عنوان 
مکمل آموزش همچنان در دوران پســاکرونا مورد استفاده 
قرار بگیرند، افزود: آموزش و پرورش باید به صورت توأمان در 
کنار یکدیگر پیش بروند، زیرا موضوع تربیت از طریق آموزش 
حضوری محقق می شود. کاظمی با اشاره به اینکه بعد از 1۴ 
فروردین ماه آموزش حضوری را آغاز کردیم، گفت: آموزش 
مکمل را برای ســال تحصیلی آینده از طریق ۲ بستر شبکه 
شاد و مدرسه تلویزیونی دنبال می کنیم، اما آموزش اصلی از 

طریق حضور در مدرسه تداوم پیدا می کند.
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نقل قول 

عدد خبر

بهبودی کامل از حضور کودکانی که چنین عالئمی را  خبر
دارند، جلوگیری شود.« 

ابالغ دستورالعمل مقابله با هپاتیت کودکان 
در این میان به گفته ابراهیم قادری، رئیس اداره مراقبت 
مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت، هنوز 
علت هپاتیت جدید مشخص نیست و به طور دقیق اعالم 
نشده که آمار افزایشی بیماری واقعی است یا حساسیت 
پزشکان به پیگیری و ثبت بیماری بیشتر شده است، اما این 
بیماری بیشتر در کودکان مشاهده می شود و فعال احتمال 
ارتباط آدنوویروس و ویروس کووید 19با این بیماری مطرح 
شده اســت: »با اینکه در ایران هیچ موردی از ابتال ثبت 
نشده، اما دستورالعمل این بیماری از سوی مرکز مدیریت 
بیماری های واگیردار تنظیم و بــه تمامی مراکز درمانی 
کشور ابالغ شده است. بر این اساس اگر موارد مشکوکی 
وجود داشته باشد، پس از ارزیابی های اولیه و مبتال نبودن 
فرد به هپاتیت کالسیک، پیگیری و بررسی بیشتر برای 
ابتال به هپاتیت جدید انجام خواهد شد.« این مسئول در 
پاسخ به این ســؤال که با توجه به گسترش این بیماری و 
افزایش موارد ابتال، درباره کشور خودمان چه پیش بینی 
وجود دارد، هم می گوید: »نمی توانیم پیش بینی کنیم که 
در کشورمان روند بیماری چگونه خواهد بود؛ چراکه چندین 
احتمال در این باره وجود دارد؛ غیر از کووید و آدنوویروس ، 
ممکن است مسمومیت با داروها در افراد دارای التهاب کبد و 
افزایش حساسیت پزشکان در گزارش موارد مشابه نیز عامل 
افزایش ثبت این موارد باشد. یک فرضیه دیگر نیز این است 
که به علت کاهش سطح ایمنی گروهی در کودکان نسبت 
به آدنوویروس ها و سایر ویروس های عامل سرماخوردگی، 
طغیان این ویروس ها را در برخی از نقاط جهان شــاهد 
هستیم و عوارض نادر این ویروس ها را به علت تعداد باالی 
ابتال، مشاهده می کنیم. به هرحال ما در حال رصد وضعیت 
سایر کشورها و نتایج تحقیقات آنها هستیم، آمادگی الزم 
هم برای بررسی موارد مشابه در کشــور وجود دارد و به 
محض دریافت گزارش از مراکز درمانی در این باره اقدامات 

و ارزیابی های الزم انجام خواهد شد.« 

هپاتیت کودکان فعال نگران کننده نیست 
درباره هپاتیت کودکان هنــوز نگرانی خاصی وجود 
ندارد و به گفته علی میالنی، ایمونولوژیســت مقیم 
اســپانیا، این بیماری از نــوع هپاتیــت غیررایج و 
آدنوویروس نوع۴1 اســت که عمدتا از مدفوع پخش 
می شــود.  وی بار دیگر بر اهمیت شســتن درست 
دســت ها تأکید می کنــد و می گویــد: »ویروس به 
شکل کنونی نمی تواند به عنوان یک بیماری کشنده 
مطرح باشد؛ چراکه بیماری ناشی از این آدنوویروس 
مانند ویروس هــای هپاتیت B و C شــدت و قدرت 
بیماری زایی ندارد؛ هر چند که بــروز التهاب کبدی 
ناشی از این بیماری کودکان غیرمعمول است و باید 

مورد توجه قرار بگیرد.«
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