اﻧﺘﻘـﺎد رﺋﯿـﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑـﯽ
از ﭘﻨﻬﺎﻧﮑــﺎری درﺑــﺎره ﺷﯿــﻮع
آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺑﺘﻼی  ۵واﺣﺪ ﻣﺮﻏﺪاری ﮔﻮﺷﺘﯽ در
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن،ﮔﻔﺖ :ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ اﺗﻔﺎق آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر وﯾﺮوﺳﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک رخ داده اﺳﺖ!

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن
داﻣﭙﺰﺷﮑــﯽ ﮐﺸــﻮر ،ﻋﻠﯽﺻــﻔﺮ ﻣﺎﮐﻨﻌﻠﯽ ،رﺋﯿــﺲ ﺳﺎزﻣــﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑــﯽ
در وﺑﯿﻨﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ،ﻣﻬﺎر ،ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﺨﺘﻮﻣﻪﺳﺎزی
رﺧـﺪادﻫﺎی آﻧﻔﻠـﻮآﻧﺰای ﻓـﻮق ﺣـﺎد ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﺳﺎزﻣـﺎن
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر از ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺑﻪ
ﮐﺮ ّات از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت رﺳﻤﯽ اﻋﻼم و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﻮج  ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ﺑﯿﻤﺎری وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮاج ﺑﯿﻤﺎری
آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو اﯾﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از

ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ،اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ در ۴
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ؛ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﭘﺮﺧﻄﺮ؛ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺧﺎص واﻗﻊ در اﻃﺮاف ﺗﺎﻻبﻫﺎ و ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ و ﺳﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﺗﺪوﯾﻦ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻼم ﮐﺮد :ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺬﮐﻮر در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺎوی درسﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط از ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ در رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و اﻓﺰود :در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﺟﺎ دارد ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در
ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﻬﺎر ﺑﯿﻤﺎری در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﻮﻓﻖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ذﮐﺮ ﺷﻮد ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد.

ﻣﺎﮐﻨﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدن اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﺮدد اﻓﺮاد ،وﺳﺎﯾﻞ
درون ﻣﺤﺪوده درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم اﺑﺘﻼی ۵
واﺣﺪ ﻣﺮﻏﺪاری ﮔﻮﺷﺘﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺻﺪم درﮔﯿﺮی واﺣﺪ
ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺨﻤﮕﺬار( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر وﯾﺮوﺳﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک رخ داده اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺰارشدﻫﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ واﺣﺪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار واﻗﻊ در اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﺮﯾﻊ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺷﺪ،
اﻓــﺰود :ﻫﺮﭼــﻪ ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﺑﯿــﻦ ﮔﺰارشدﻫــﯽ و ﻣــﺪاﺧﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘــﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎرآﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎﮐﻨﻌﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺤﺚ ﮔﺰارشﮔﯿﺮی و ﮔﺰارشدﻫﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﮐﻤﺘﺮ

از  ۶ﺳﺎﻋﺖ در روز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ »ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻠﻔﻦ« ﮐﻪ
از  ۳۱ﻣﺮداد ﺑﻪ ادارات ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮغ
ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺗﺨﻤﮕﺬار از  ۱۴روز ﻗﺒﻞ از آن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻫﯿﭻ ﻓﺎرﻣﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﺎاﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺮﻓﺘﻦ دوش و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﺒﺎس و رﻋﺎﯾﺖ
ﻣـﻮازﯾﻦ اﻣﻨﯿـﺖ زﯾﺴـﺘﯽ ،در ﺻـﻮرت ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﻓـﺎرم آﻟﻮده ﺑـﻪ
ﯾﮏ ﻓﺎرم ﭘﺎک ،اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻬﺎر ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎرمﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد :ﻣﻮج ﺑﯿﻤﺎری
 ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاریﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ رﺧﺪاد
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻬﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﺟﺮای ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق
ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﺷﯿﻪ
اﯾﻦ وﺑﯿﻨـﺎر ﮐﻪ اداره آن را ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺖ ،اﻇﻬـﺎر ﮐـﺮد:
اﯾﻦ وﺑﯿﻨﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﻗﻮع ﻣﻮاردی از رﺧﺪادﻫﺎی آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از  ۲۸آﺑﺎن  ۹۹ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺳﯿﺪ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻘﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۲۶ﮐﺎﻧﻮن در  ۶اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﺎزﻧﺪران ،اردﺑﯿﻞ ،ﺗﻬﺮان ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در  ۵اﺳﺘﺎن از اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً” ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ و ﻃﯿﻮر ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ در
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻮاردی از اﺑﺘﻼی واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﻪ وﺑﯿﻨﺎری اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﮑﺎران ادارات ﮐﻞ
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻣﺮور و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﺘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ وﺑﯿﻨﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﻣﻬﺎر و
ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﮐﺮدن رﺧﺪادﻫﺎی آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در اﺳﺘﺎنﻫﺎی
درﮔﯿﺮ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺳﺘﺎدی
ﺳﺎزﻣـﺎن و ادارات ﮐـﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑـﯽ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ادارات ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
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