ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان :ﻣﻮردی
از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در
ﺗﻬﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮردی
از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در ﺗﻬﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری در ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ و وﺣﺸﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد
ﻣﺜﺒﺘﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮐﻨﻪﻫﺎ ،ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ
ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ
و وﺣﺸﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻮد آن در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ
ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در دام ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد و
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﺐ زودﮔﺬر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺗﺸﺨﯿﺺ آن در دامﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺪی و زﯾﺎدی
را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،راﻫﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
دﻫﻨﺪه ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از
ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰش ﮐﻨﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس ،ﺗﺮﺷﺤﺎت و ﺧﻮن و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی آﻟﻮده دام
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ در راﺳﺘﺎی ﮐﻨﺘﺮل و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ،ﺑﺤﺚ
ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ دامﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ داﻣﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه داﻣﺪاریﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ
ﮐﺎر اداره ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺷﺒﮑﻪ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺗﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻨﻪﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر
ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز دام و اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺪن رﻋﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﺳﺮد ﻻﺷﻪﻫﺎ در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎ
آﻣﻮزش ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و ﮐﺎدر ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺸﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری را دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎری
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دام و ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﺧﺎم داﻣﯽ
ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ و در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
داﻣﺪاران ،داﻣﭙﺰﺷﮑﺎن ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎ ،ﻗﺼﺎﺑﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه آﻟﻮده در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

