
يادداشت مهمان

به تازگی اخباری مبنی بر شیوع آنفلوانزای پرندگان در 
شهرستان های اطراف تهران مانند قدس و مالرد منتشر شده است. 

سیدمهدی محمدی، فرماندار قدس، با اشاره به لزوم تشدید نظارت ها 
بر واحدهای کشتارگاهی شهرستان قدس، در همین رابطه، گفته: »با 

توجه به مشاهده مواردی از ابتالی مرغداری ها به ویروس آنفلوانزای 
مرغی در خطه غربی استان تهران، لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای 

اعمال تمهیدات مقتضی، با هدف پیشگیری از بروز و شیوع عارضه 
اشاره شده، بیش ازپیش احساس می شود...«   )صفحه 18(

دوباره سرما، دوباره آنفلوانزای پرندگان

آن مرغ با آنفلوانزا آمد

مرغ و تخم مرغ نیم پز نخوريد

به تازگی سازمان دامپزشکی کشور طی 2 اطالعیه از 
وجود آنفلوانزای پرندگان در کشور خبر داده و تایید 
کرده که این بیماری در استان های تهران و البرز هم 
مشاهده شده است. انتشار این خبر، چندان غیرمنتظره 
و دور از انتظار نبود زیرا معموال شیوع آنفلوانزای 
پرندگان در فصول سرد سال که پرندگان مهاجر از 
نقاط شمالی جهان به ایران مهاجرت می کنند، عجیب 
و دور از ذهن نیست. نگرانی خاصی که ممکن است 
با انتشار و تایید این خبر برای برخی پیش بیاید، این 
است که آیا احتمال ابتال به آنفلوانزای پرندگان برای 
تمام افراد وجود دارد یا نه؟ آیا در زمان شیوع این 
بیماری باید دور مصرف مرغ و تخم مرغ را خط 
بکشیم یا نه؟ پاسخ به پرسش اول این است که اگر 
شما یا اعضای خانواده تان به طور مستقیم با مرغ یا سایر 
پرندگان زنده سر و کار ندارید )مثال در مرغداری، 
کشتارگاه یا پرنده فروشی کار نمی کنید(، پس نباید 
نگران باشید. معموال بیشتر افراد شهرنشین، در طول 
عمرشان حتی برای یک بار هم در تماس نزدیک و 
مستقیم با یک پرنده قرار نمی گیرند، بنابراین نگرانی 
از بابت ابتال به آنفلوانزای پرندگان با شنیدن خبر 
انتشار این بیماری ضرورتی ندارد. با این حال، اگر 
شما یا یکی از اعضای خانواده تان با مرغ یا پرندگان 
زنده سر و کار دارید، باید عالوه بر تزریق واکسن 
آنفلوانزا، به دستورها و بیانیه های سازمان دامپزشکی 
کشور و مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت توجه کنید و مراقبت های الزم را در این 
زمینه انجام دهید.نکته مهمی که درباره این بیماری 
باید به تمام افراد، مخصوصا کودکان، یادآور شد، این 
است که باید از دست  زدن به الشه پرندگان مرده  که 
ممکن است در حیاط مدرسه، خیابان یا حیاط خانه 
افتاده باشند، خودداری کنند. درباره رابطه آنفلوانزای 
پرندگان و خوردن مرغ یا تخم مرغ هم باید بدانید که 
باتوجه به اینکه بیماری از راه ریزقطرات و از مسیر 
دستگاه تنفسی منتقل می  شود و ویروس آنفلوانزا 
نسبت به دمای پخت غیرمقاوم است، هیچ نوع 
نگرانی ای در این مورد وجود ندارد و الزم نیست 
در زمان شیوع بیماری، مصرف مرغ و تخم مرغ را 
کنار بگذارید. فقط حواستان باشد که برای پیشگیری 
از ابتالی به آنفلوانزا بعد از پاک کردن مرغ یا دست 
زدن به گوشت خام مرغ، دست های خود را با آب 
و صابون به صورت کامل بشویید و هنگام پاک 
کردن یا شستن مرغ به چشم یا بینی خود دست 
نزنید. ضمن اینکه بهتر است مرغ را با دستکش 
ضخیم پاک یا خرد کنید. مصرف مرغ یا تخم مرغ 
هم به صورت کامال پخته توصیه می شود و نباید این 

خوراکی ها را به صورت خام یا نیم پز مصرف کنید.
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