
رییس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت مطرح کرد

رییـس گـروه مدیریـت بیماری هـای قابـل انتقال 
بین انسـان و حیوان وزارت بهداشـت با اشـاره 
بـه اینکـه بیشـترین آمـار مبتالیـان بـه تـب کریمه 
کنگو در افرادی اسـت که مشـاغل مرتبط با دام 
دارند، تاکید کرد: »کادر دامپزشکی، دام پروران، 
افراد شاغل در دامداری و کارکنان کشتارگاه ها 
بـه واسـطه اینکـه بیشـتر در معـرض مواجهـه بـا 
دام هسـتند بایـد مراقبـت از خـود را افزایـش 
دهنـد و بـا توجـه بیشـتر بـه عالئـم ظاهـری دام 
برای شناسایی بیماری احتمالی آن اقدام کنند.«
بـه گـزارش سـپید، بهـزاد امیـری در گفت وگـو 
بـا ایسـنا، دربـاره آخریـن اخبـار و اطالعـات 
پیرامـون شـیوع تـب کریمـه کنگـو در کشـور 
گفـت: »از ابتـدای امسـال تـا ۲۴ مردادمـاه سـال 
جاری تعداد موارد مثبت شناسـایی شـده مبتال 
بـه تـب کریمـه کنگـو ۶۳ نفـر بـوده اسـت کـه 
از ایـن تعـداد متاسـفانه پنـج نفـر جـان خـود را 

از دسـت داده انـد.«
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه بیمـاری تـب کریمـه 
کنگو اولین بار در سـال ۱۳۷۸ به طور رسـمی 
و قطعـی در کشـور مـا تاییـد و شناسـایی شـد، 
تصریـح کـرد: »در سـال ۱۴۰۰ نیـز تعـداد ۱۳ 
بیمـار مبتـال شناسـایی شـدند کـه از ایـن تعـداد 
متاسـفانه ۲ نفـر جـان خـود را از دسـت دادنـد.«

چه کسانی در معرض خطر ابتال به تب 
کریمه کنگو هستند؟

وی بـا اشـاره بـه اینکـه گروهـی کـه در مشـاغل 
مرتبـط بـا دام و دامپـروری هسـتند، بیشـتر در 
معـرض خطـر ایـن بیمـاری هسـتند، تصریـح 
کرد: »کادر دامپزشـکی، دام پروران،  افراد شـاغل 
در دامداری و کارکنان کشـتارگاه ها به واسـطه 
اینکـه بیشـتر در معـرض مواجهـه بـا دام هسـتند 
بایـد مراقبـت از خـود را افزایـش دهنـد و در 

ایـن زمینـه بـا توجـه بیشـتر بـه عالئـم ظاهـری 
دام بـرای شناسـایی بیمـاری احتمالـی آن اقـدام 
کننـد. بیشـترین آمـار مبتالیـان بـه تـب کریمـه 
کنگـو در افـرادی اسـت کـه مشـاغل مرتبـط بـا 

دام دارنـد.«
رییـس گـروه مدیریـت بیماری هـای قابـل انتقال 
بین انسـان و حیوان وزارت بهداشـت ادامه داد: 
»موضـوع گـزش کنـه آلـوده خیلـی محدودتـر 

اسـت و بر اسـاس بررسـی های ما انسـان بیشـتر 
بـر اثـر تمـاس بـا دام آلـوده بیمـار شـده اسـت؛ 
بنابرایـن رصـد عالئـم و سـالمت دام و رعایـت 
پروتکل های بهداشـتی در گروه مشـاغل مرتبط 

اهمیـت باالیـی دارد.«
امیـری بـا تاکیـد بـر لـزوم دقـت رصـد مـوارد 
بیمـاری در مناطقـی کـه سـابقه گـزارش بیمـاری 
وجـود دارد، اظهـار کـرد: »موضـوع حائز اهمیت 

بعـدی، کنه زدایـی و کنتـرل جمعیـت کنه هـا 
در دام پروری هـا اسـت؛ زیـرا بـه نظـر می رسـد 
 بخـش قابـل توجهـی از کنه هـای داخـل کشـور 
آلـوده بـه ویـروس CCHF هسـتند و طبیعتـا 
امکان از بین بردن تمام کنه های سـطح کشـور 
وجـود نـدارد. ولـی ممانعـت از تمـاس کنـه بـا 
دام بـه طـرق مختلـف امـکان پذیـر اسـت. یکـی 
از ایـن مـوارد بهسـازی محـل نگهـداری دام از 

افزایش مبتالیان تب کریمه کنگو به افزایش مبتالیان تب کریمه کنگو به ۶۳۶۳ نفر نفر
لزوم تشدید مراقبت ها در مشاغل مرتبط با دام
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