ﻣﻌــﺎون ﺳﺎزﻣــﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑــﯽ:
آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ رﺳﯿﺪ

ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر از آﻟﻮدﮔﯽ واﺣﺪﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮده ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺸﺪار داده
ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺳﯿﺪ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻘﯿﺒﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر
در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻣﻬﺮ درﺑـﺎره آﺧﺮﯾـﻦ وﺿﻌﯿـﺖ ﺷﯿـﻮع ﺑﯿﻤـﺎری
آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ۶
اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﺗﺎﮐﻨﻮن در  ۶اﺳﺘﺎن و  ۱۳ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺰارش ﺑﯿﻤﺎری داﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ دو ﮐﺎﻧﻮن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺣﺶ و ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮده ،در اردﺑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺣﺶ و در ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺗﺎﻻب
ﻣﯿﻘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻼرد ،اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼرد ﺑﻪ
ﻧﺎم »ﻗﻠﻌﻪ ﺳﯿﺪ« ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺣﺪود  ۶۰۰ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

در ﺷﻬﺮک ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود  ۱۰ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ و ﺧﺮوس در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎغ
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺗﻠﻔﺎت داﺷﺖ و ﺻﺎﺣﺐ آﻧﺠﺎ ﻓﻮراً
ﻣﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ از
وﻗﻮع ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻮد.
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻟﻮدﮔﯽ
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دور از
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮدﯾﻢ.
ﻧﻘﯿﺒﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ  ۵واﺣﺪ آﻟﻮده ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻬﺎر واﺣﺪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار و ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺮغ ﻣﺎدر در اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ از
روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻃﺮاف ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ
ﻣﺎﮐﯿﺎن و ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺰارش و ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزی آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ در ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﻤﺎری
آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎد اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در اروﭘﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺰارش داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ژاﭘﻦ ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،واﺣﺪﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت درﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاق و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺠﻮم ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ از وﯾﺮوس را در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻘﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ روی ﭼﻨﺪ
ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯿﻮر ﺧﺎﻧﮕﯽ و
ﺑﻮﻣﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻃﯿﻮر ﺑﺎ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آزاد ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری
ﻃﯿﻮر را ﺣﺘﻤﺎً ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﭘﺮﻧﺪه آﻟﻮدهای از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﻣﺪﻓﻮع آﻟﻮده در ﻣﺤﻞ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯽ اﺛﺮ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را آزار داده ،ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ﮔﺮدی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ از ﻣﺮدم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻋﻨﻮان از دوره ﮔﺮدان ﺧﺮﯾﺪی اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯿﺮﻋﺎدی و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف در
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﯿﻮر ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺣﺘﻤﺎً در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۵۱۲اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در واﺣﺪﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻓﺖ
ﻣﺼﺮف دان ،آب ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯿﺮﻋﺎدی را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻮن اﺻﻮﻻ ً” ﺳﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻧﺪارد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

