
رییس اداره بیماری  های قابل انتقال بین انسان 
و حیوان مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت گفت: »مردم گوشت را از 
مراکزی تهیه کنند که تحت نظارت سازمان 

دام پزشکی کشور هستند.«
به گزارش سپید، بهزاد امیری در گفت گو با 
باشگاه خبرنگاران جوان گفت: »از ابتدای 
سال تا کنون ۳٠ نفر به بیماری تب خون ریزی 
دهنده کریمه کنگو مبتال شده و متاسفانه 
دو نفر به دلیل عوارض بیماری در کشور 

فوت کرده اند.«
هدف  با  بهداشت  توسعه  وی  گفته  به 
کریمه  تب  بیماری  به  ابتال  از  پیشگیری 

کنگو باید انجام شود.
بین  انتقال  قابل  بیماری های  اداره  رییس 
گفت:  بهداشت  وزارت  حیوان  و  انسان 
»با توجه به اینکه عمده بروز ابتال به این 
بیماری در صنف هایی است که به نوعی 
با دام های آلوده به ویروس مواجه بوده اند، 

مردم  که حتما  است  این  ما  اکید  توصیه 
گوشت را از مراکزی تهیه کنند که تحت 
نظارت سازمان دام پزشکی کشور هستند.«
از  گوشت  عنوان  هیچ  »به  گفت:  امیری 
ذبح دام هایی که کنار جاده یا معابر عرضه 
می شوند جهت مصرف خریداری نشود. 
ذبح دام در مراکزی باشد که تحت نظارت 
در  دام  ذبح  پزشکی هستند.  دام  سازمان 
کشتارگاه های تحت نظارت انجام شود.«

وی گفت: »توصیه ما به مردم این است که 
ذبح دام در کنار خیابان و معابر انجام نشود؛ 
زیرا خون آبه های دام اگر آلوده باشند عالوه 
بر بیماری تب کریمه کنگو، عارضه های 

دیگر را نیز منتقل می کنند«
به گفته وی افرادی که به ذبح دام مشغول 
هستند، باید از لباس حفاظتی مناسب مانند 
دستکش و چکمه استفاده کنند. وسایل را 
باید بعد از ذبح ضد عفونی و خون آبه ها 

نیز به صورت بهداشتی دفع شوند.

به  شده  ذبح  دام  »گوشت  گفت:  امیری 
درجه  چهار  دمای  در  ساعت   ۲۴ مدت 
تا در صورت  سانتی گراد نگهداری شود 
وجود ویروس احتمالی، از بین برود. برای 
جگر باید به مدت دو روز در دمای چهار 
و  نگهداری  یخچال  در  سانتیگراد  درجه 

بعد کامال پخته شود.«

بین  انتقال  قابل  بیماری های  اداره  رییس 
گفت:  بهداشت  وزارت  حیوان  و  انسان 
»افراد ساکن در مناطق روستایی در هنگام 
ورود به محل نگهداری دام از لباس های 
پوشیده و بلند و برای محافظت از دست ها 
از اسپری های دور کننده حشرات استفاده 

کنند.«

وزارت بهداشت آمار مربوط به تب کریمه کنگو از ابتدای سال تاکنون را اعالم  کرد

۳۰ مبتال و ۲ جانباخته

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره 
به شیوع بیماری های سرطان و تهدید آن 
بر سالمت مردان گفت: »وجود تکرر ادرار 
در فرد، شب ادراری، باریک شدن ادرار، 
ریزش قطره قطره ادرار، اختالل در کنترل 
ادرار، وجود درد و دیده شدن خون در ادرار 
جزو عالئم مهم در ابتال به کانسر پروستات 

به شمار می آیند.«
به گزارش سپید، حمیدرضا دهقان منشادی 
در خصوص هفته جهانی سالمت مردان که 
در روزهای 15 تا ۲1 ژوئن نامگذاری شده 
در  مردان،  در  مهم سالمت  نقش  و  است 
ابتدا با اشاره به شیوع بیماری های سرطان 
و تهدید آن بر سالمت مردان، اظهار داشت: 
»کانسر ریه شایع ترین نوع سرطان در میان 
دو جنس زن و مرد است و بعد از آن ابتال 
شایع ترین  که  است  پروستات  سرطان  به 
کانسر اختصاصی در بین آقایان به حساب 
البته در برخی از استان های ایران  می آید، 
کانسر معده شیوع بیشتری نسبت به سرطان 
می باشد،  دارا  را  آقایان  بین  در  پروستات 
اما در کل سرطان ریه و سرطان پروستات 
شایع ترین نوع سرطان در بین مردان شناخته 
می شوند که تهدید جدی در سالمت مردان 

به حساب می آیند.«
با  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد  این 

بیان این نکته مهم که کانسر پروستات کامال 
قابل شناسایی و قابلیت کنترل را دارد، ادامه 
داد: »بسیار تاسف بار خواهد بود که امروزه 
مردانی را به خاطر تشخیص دیر و همچنین 
عدم درمان مناسب در اثر ابتال به سرطان 
پروستات، منجر به مرگ شوند و آنها را از 

دست بدهیم.«
بخش  مهم ترین  و  اولین  منشادی  دهقان 
کنترل  و  غربالگری  را  مردان  سالمت  در 
بیماری دانست و گفت: »به تمامی آقایانی 
که 5٠سال به باال دارند توصیه می شود با 
مراجعه به پزشک و انجام آزمایش غربالگری 
آنزیم اختصاصی پروستات و همچنین معاینه 
بسیار ساده مقعدی توسط پزشک بر روی 
پروستات صورت بگیرد که انجام این دو 
توصیه باعث می گردد تا با غربالگری اولیه 
و ساده بتوان تومورهای احتمالی در آینده و 
یا در همان زمان را در مراحل اولیه تشخیص 

داده و کنترل کرد.«
آنکولوژی  رادیوتراپی  متخصص  این 
ادامه داد: »در صورت باال بودن آنزیم در 
آزمایشات انجام شده یا وضعیت غیر طبیعی 
در معاینه با بررسی بیشتر و انجام سونوگرافی 
افزایش  و معاینات تکمیلی می توان علت 
آنزیم اختصاصی پروستات یا علت معاینه 

غیر طبیعی را بررسی و تشخیص داد.«

دهقان عالئم اولیه در ابتال به سرطان پروستات 
را اینگونه برشمرد و اظهار کرد: »وجود تکرر 
باریک شدن  ادراری،  فرد، شب  در  ادرار 
ادرار، ریزش قطره قطره ادرار، اختالل در 
کنترل ادرار، وجود درد و دیده شدن خون 
در ادرار جزء عالئم مهم در ابتال به کانسر 

پروستات به شمار می آیند.«
وی ادامه داد: »در عالئم نام برده شده به غیر 
از دیده شدن خون در ادرار همگی عالئمی 
هستند که هم در بزرگی خوش خیم پروستات 
و هم در تومورهای پروستات دیده می شوند 

که در معاینات اولیه و همچنین اندازه گیری 
آزمایش PSA نوع آن را می توان تشخیص 
داد و قطعا غربالگری و بررسی های اشاره 

شده به تمام مردان توصیه می شود.«
وی با پرداختن به یکی از نکات مهم در 
پیشگیری از سرطان ریه بیان داشت: »مصرف 
سیگار یکی از شایع ترین علل ابتال به سرطان 
با  توصیه می شود  به شدت  که  است  ریه 
ترک و عدم مصرف دخانیات به خصوص 
در آقایان سطح سالمتی و طول عمر مردان 

را افزایش دهیم.«
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