ـﺎری
ـﻮع ﺑﯿﻤـ
ـﺎت ﺷﯿـ
ـﺢ ﺟﺰﯾﯿـ
ﺗﺸﺮﯾـ
ـﺪاران
ـﻮر /ﻣﺮﻏـ
ـﻞ در ﮐﺸـ
ﻧﯿﻮﮐﺎﺳـ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ

ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه از آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﮐﺸﻮر ﺻﺮﻓﺎ در
ﺣﯿﺎت وﺣﺶ در ﺗﺎﻻب ﻣﯿﻘﺎن و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻮده و ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻫﻢ در اردﺑﯿﻞ،
ﺳﻤﻨﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران درﻃﯿﻮر ﺑﻮﻣﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻘﯿﺒﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ در ﺧﺒﺮﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﻮﮐﺎﺳﻞ در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺷﯿﻮع
ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در
ﺗﻤﺎم ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﭘﺨﺶ ﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﻮﮐﺎﺳﻞ در ﻃﯿﻮر ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل ﺑﻮده و در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮ ﻃﯿﻮر اﺳﺖ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮوز
ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻓﺰود :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺠﺰا درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﻮﮐﺎﺳﻞ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ زدن واﮐﺴﻦ

ﻣﺎﻧﻊ ﺷﯿﻮع آن ﺷﺪ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻓﯽ از واﮐﺴﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﻮﮐﺎﺳﻞ در ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان
ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاران آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﻧﻘﯿﺒﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ )ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺳﺎﻟﻦ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻀﻮﻻت( ،ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺖوآﻣﺪﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻮد و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ از اﯾﻦرو ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﻏﺪاران ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻻزم را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﺑﺮﺧﯽ از
وی
ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در
ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎﻫﺪف ﺣﻔﻆ
ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻔﺘﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﭼﻘﺪر
اﺳﺖ؟ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺤﺚ ﻗﯿﻤﺖ ورود ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و
اﻃﻼﻋﯽ از ﻧﺮخﻫﺎ ﻧﺪارد ﭼﺮاﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﺳﺴﻪ رازی واﮐﺴﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﻮﮐﺎﺳﻞ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺮخﻫﺎ را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
از واﮐﺴﻦ ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻘﯿﺒﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن را اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ
ﺷﻮد و در ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ وﺟﻮد دارد؟ ﮔﻔﺖ:
ﮔﺰارشﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﺟﺪی
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎ را در ﻧﮑﺎت زﯾﺴﺘﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از
اﯾﻦرو اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﮕﯿﺮ و ﺷﺎﯾﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ،ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ

از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﮑﺮدن ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ
و ﺗﺨﻢﻣﺮغ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﮔﺰﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺼﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل درﺑﺎره ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﮔﻔﺖ:
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺸﻮﯾﺶ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ۴ ،اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺻﺎدر
ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه از آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
در ﮐﺸﻮر ﺻﺮﻓﺎ در ﺣﯿﺎت وﺣﺶ در ﺗﺎﻻب ﻣﯿﻘﺎن و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻮده و ﭼﻨﺪ
ﻣﻮرد ﻫﻢ در اردﺑﯿﻞ ،ﺳﻤﻨﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران در ﻃﯿﻮر ﺑﻮﻣﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻘﯿﺒﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﯿﭻ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﺮان در ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

