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کذ خجشyazd - 64555:

لیٌک خجش / https://www.isna.ir/news/yazd-62555:
سییس هشکض تحقیقبت سالهت ٍ ایوٌی ؿزای یضد ،ثب ثیبى ایٌکِ
ثسیبسی اص ػَاهل صیست هحیطی سالهت اًسبى سا تْذیذ هیکٌذ،

گلت :کوجَد هٌبثغ آثی ػبهل ضیَع ٍیشٍس دس هَاد ؿزایی است .
سضذ ٍ تَسؼِ جبهؼِ هستلضم سالهت اكشاد است ٍ تَجِ ثِ تـزیِ
ٍ اًتخبة هَاد ؿزایی سبلن کِ دسهؼشض آسیت ػَاهل هتؼذد قشاس
گشكتِ ،هْوتشیي اٍلَیت دس ثحث سالهت تـزیِ هحسَة هیضَد.

ػٌبصش ضیویبیی ،كیضیکی ٍ هیکشٍثی اص جولِ آالیٌذُ ّبی تْذیذ کٌٌذُ هَاد ؿزایی دس کطَس است تأثیشگزاس دس آسیت است سالهت اكشاد
جبهؼِ سا تْذیذ هی کٌذ .
آالیٌذّْب دس كشآٍسدّْبی ؿزایی تشکیجبت هضش ثشای سالهت اًسبى ّستٌذ کِ هوکي است اص هبدُ ثستِثٌذی ،خط تَلیذ ٍ آثْبی آلَدُ
ٍاسد هبدُ ؿزایی ضذُ ٍ اكشاد سا ثیوبس کٌٌذ .
دکتش «ثْبدس حبجی هحوذی» دس گلتَگَ ثب خجشًگبس ایسٌب -هٌطقِ یضد ،ثب اضبسُ ثِ ٍقَع چٌذیي هَسد اپیذهی دس سطح کطَس ،اظْبس کشد:
ثسیبسی اص ایي اپیذهیْب ثِ دلیل کوجَد هٌبثغ آثی سخ هیذّذ صیشا دس صَست ًجَد آة کبكی اكشاد هججَس هیطًَذ اص آة کن کیلیت استلبدُ
کٌٌذ .
ٍی ثب ثیبى ایيکِ ّذف اص تجلیؾ صشكِ جَیی دس هصشف آة كقط ًَضیذى ،ضست ٍ ضَ ٍ کطبٍسصی ًیست ،گلت :صشكِ جَیی دس هصشف
آة دس ًْبیت هٌجش کبّص ثشٍص اپیذهی هیطَد .
سییس هشکض تحقیقبت سالهت ٍ ایوٌی ؿزای یضد ،ثب اضبسُ ثِ ایٌکِ ثیوبسی خًَشیضیذٌّذُ کشیوِ کٌگَ دس ثیطتش هَاسد ثِ دلیل ًقص
اطالع سسبًی سخ هیذّذ  ،تصشیح کشد :تت کشیوِ کٌگَ یک ثیوبسی ٍیشٍسی ،حبد ،تت داس ٍ خًَشیضی دٌّذُ است کِ ثب هشگ ٍ هیش قبثل
تَجْی دس اًسبًْب ّوشاُ است .
ٍی ثب ثیبى ایٌکِ ایي ٍیشٍس تَسط کٌِ دس ثیي حیَاًبت ٍ داهْب گستشش هییبثذ ،اكضٍد :ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اکثش دام هصشكی استبى یضد
ٍاسداتی است ایي هَضَع ًظبست ثش سٍی داهْب سختتش هیکٌذ .
حبجی هحوذی ثب اضبسُ ثِ ایٌکِ ساُ پیطگیشی اص ایي تت ًگْذاسی گَضت  42سبػت دس یخچبل است ،گلت :گَضت ثِ دلیل ایٌکِ ػضلِ
است ثؼذ اص هشگ دچبس اًقجبض هیطَد .
ٍی ثب ثیبى ایٌکِ جوَد ًؼطی یب سلت ضذگی دس گَضت ایجبد اسیذ هیکٌذ ،خبطشًطبى کشد :گَضتی کِ اص قصبثی خشیذاسی هیطَد ثِ
دلیل ایٌکِ چٌذ سبػت قجل گَسلٌذ سا رثح کشدًذ ٌَّص جوَد ًؼطی سخ ًذادُ است .

سرما ویروس کریمه کنگو را از بین نمی برد
حبجی هحوذی ثب تبکیذثش ًگْذاسی گَضت تبصُ دس یخچبل ،اكضٍد :سشهب قشاس ًیست ٍیشٍس سا اص ثیي ثجشد ثلکِ اسیذ ًبضی اص جوَد ٍیشٍس
تت کشیوِ کٌگَ سا اص ثیي هیجشد .
ٍی ثب ثیبى ایٌکِ ًجبیذ گَضت سا دس اثتذا دس كشیضس قشاس داد  ،اظْبس کشد :قشاس دادى گَضت دس كشیضس ثبػث هتَقق ضذى كؼبلیت آًضیوْب
هیطَد ثٌبثشایي اسیذ تَلیذ ًویطَد .
سییس هشکض تحقیقبت سالهت ٍ ایوٌی ؿزای یضد ،خبطشًطبى کشد :ثٌبثشایي هٌظَس اص ًگْذاسی گَضت دس یخچبل یؼٌی یک سٍص دس دهبی
یخچبل ٍ سپس دس كشیضس ًگْذاسی ضَد .
ٍی دس اداهِ ثب ثیبى ایٌکِ ثشخی اص اكشاد هؼتقذًذ اگش جگش دٍ یب سِ سٍص دس یخچبل ًگْذاسی ضَد ٍیشٍس تت کشیوِ کٌگَ اص ثیي هیشٍد،
تصشیح کشد :ایي اػتقبد کبهال اضتجبُ است صیشا جگش ثشخالف گَضت ثبكت ػضالًی ًذاسد ثٌبثشایي اسیذ تَلیذ ًویطَد .
ایي هقبم هسئَل ثب اضبسُ ثِ ا یٌکِ یخچبل ثشای ًگْذاسی جگش اهي ًیست ،اكضٍد :ثب تَجِ ثِ ایٌکِ دس هیبى اًذاهْبی هَسد استلبدُ دام جگش
خطش ثیطتشی داسد ثِ دلیل كسبدپزیشی ًویتَاى آى سا دٍ سٍص دس یخچبل ًگْذاسی کشد .
ٍی ثب تبکیذ ثش لضٍم كشٌّگسبصی استلبدُ اص دستکص دس ٌّگبم خشد کشدى ٍ توبس ثب گَضت ٍ جگش ،گلت :ثسیبسی اص ایشاًیبى ثشای خشد
کشدى گَضت اص دستکص استلبدُ ًویکٌٌذ اهب دستبى خَد سا ثبسّب هیطَیٌذ صیشا ًویذاًٌذ ٍیشٍس اص گَضت ٍ جگش ثِ آًبى هٌتقل هیطَد .
حبجی هحوذی ثب ثیبى ایٌکِ ًجبیذ گَضت سا ثب کوک اػضبی خبًَادُ خشد کشد ،خبطشًطبى کشد :ثِ دلیل ایٌکِ کَدکبى ًویتَاًٌذ ثِ
دسستی خطش اثتال ثِ ایي ٍیشٍس سا دسک کٌٌذ ضشٍسی است خبًَادّْب اص توبس آًْب ثب گَضت خبم جلَگیشی کٌٌذ .
ٍی دس ثخص دیگشی اص سخٌبى خَد ثب اضبسُ ثِ ایٌکِ حشاست کبهل ٍیشٍس تت کشیوِ کٌگَ سا اص ثیي هیجشد ،تصشیح کشد :هتبسلبًِ اكشاد ثِ
دلیل ػذم آگبّی ،جگش سا ثِ صَست ًین پختِ هصشف هیکٌٌذ .
حبجی هحوذی ثب تبکیذثش ایٌکِ ثبیذ جگش ثب حشاست کن ٍ ثِ صَست کبهل پختِ ضَد ،اظْبس کشد :تَجِ ثِ ضخبهت قطؼبت جگش اّویت
صیبدی داسد صیشا دس صَستی کِ ضخبهت آى صیبد ثبضذ احتوبل ایٌکِ ٍیشٍس ثِ طَس کبهل اص ثیي ًشٍد ٍجَد داسد .
هدف از اطالع رسانی القای ترس به مردم نیست
ٍی ثب ثیبى ایٌکِ حلظ كبصلِ هٌبست جگش ثب هٌجغ حشاست یکی اص جولِ ًکبت هْن دس ٌّگبم پختي آى است ،خبطشًطبى کشد :ثب سػبیت ایي
كبصلِ ّوضهبى ثب پختي سطح جگش ،ػوق آى ًیض پختِ هیطَد ٍ خطش اثتال ثِ تت کشیوِ کٌگَ ًیض سكغ هیطَد .
ایي هسئَل اكضٍد :سػبیت توبهی ًکبت رکش ضذُ دس هَسد هصشف گَسلٌذ ٍ آالیطْبی داهی ًظیش دل ٍ قلَُ الضاهی است .
ٍی ثب ثیبى ایٌکِ اكشاد ًجبیذ اًذام تٌبسلی گَسلٌذ سا استلبدُ کٌٌذ ،گلت :هصشف ایي اًذام اص ًظش ضشػی حشام است ٍ ثبػث هجتال ضذى
اكشاد ثِ تت هبلت هیطَد .
ح بجی هحوذی اداهِ داد :تت هبلت ّویطِ اص ضیش هٌتقل ًوی ضَد ثلکِ داهی کِ ضیشش آلَدُ است گَضت آى ًیض آلَدُ هی ضَد کِ
ثبكت اًذام تٌبسلی گَسلٌذ ثِ دلیل هتلبٍت ثَدى اص گَضت ّیچگبُ سبلن ًویطَد .
ٍی ثب اضبسُ ثِ ایٌکِ کطتبس خبًگی ثب ّذف تْیِ گَضت گشم ثسیبس خطشًبک است ،اظْبس کشد :اكشاد دس ایي هَاقغ ثذٍى ًگْذاسی گَضت
دس یخچبل آى سا هصشف هیکٌٌذ .

ایي هقبم هسئَل دس پبیبى ثب ثیبى ایٌکِ ثسیبسی اص ػَاهل صیست هحیطی سالهت اًسبى سا تْذیذ هیکٌذ ،خبطشًطبى کشدّ :ذف هسئَلیي اص
اطالع سسبًی دس ایي صهیٌْْب ،القبی تشس ثِ هشدم ًیست ثلکِ اكضایص آگبّی اكشاد ثشای هصشف صحیح گَضت ٍ آالیطْبی آى است .
پٌیشّبی پبستَسیضُ ًطذُ هْوتشیي ػبهل اًتقبل دٌّذُ تت هبلت
دکتش«سضب هَسکیبى» هذیش ًظبست ثش هَاد ؿزایی ٍ ثْذاضتی یضد دس گلتَگَ ثب خجشًگبس ایسٌب -هٌطقِ یضد ،ثب ثیبى ایٌکِ آالیٌذّْبی هَاد
ؿزایی ثِ سِ د ستِ تقسین هیطًَذ ،اظْبس کشد :ػٌبصش ضیویبیی ،هیکشٍثی ٍ كیضیکی سِ ػبهل آالیٌذُ هَاد ؿزایی ّستٌذ .
ٍی اكضٍد :آالیٌذّْبی ضیویبیی ٍجَد كلضات سٌگیي دس آثْب ٍ هٌبثغ ؿزایی ثَدُ کِ ًبضی اص ػذم سػبیت اصَل ایوٌی اص هضسػِ ٍ داهذاسی
تب سسیذى ثِ دست هصشف کٌٌذُ است .
هَس کیبى ثب اضبسُ ثِ ایٌکِ آالیٌذّْبی هیکشٍثی ثخص دٍم االیٌذّبیی ّستٌذ کِ هَاد ؿزایی سا تحت تبثیش خَد قشاس هیذّذ ،گلت :اص
جولِ هْوتشیي آًْب آالیٌذّْبی هیکشٍثی ّستٌذ کِ اص دام ثِ اًسبى ثِ طَس هستقین اص ضیش ،گَضت ٍ یب توبسْبیی کِ اكشاد ضبؿل دس ایي
صهیٌِ ثب گَضت آى داسًذ هٌتقل هیطًَذ .
هذیش ًظبست ثش هَاد ؿزایی ٍ ثْذاضتی ثب ثیبى ایٌکِ تت هبلت ،یکی اص ثیوبسیْبی هطتشک دام ٍ اًسبى است ،تصشیح کشد :ایي ثیوبسی اص
طشیق ضیش ٍ كشآٍسدّْبی لجی پبستَسیضُ ًطذُ هٌتقل هیطَد .
ٍی ثب اضبسُ ثِ ایٌکِ پٌیشّبی پبستَسیضُ ًطذُ یکی اص هْوتشیي ضبخصْبیی است کِ هیتَاًذ ایي ثیوبسی سا ثِ اًسبى هٌتقل کٌذ،
خبطشًطبى کشد :ثِ دلیل طؼن ثْتش ٍ خَضوضُ ثَدى ایي پٌیشّب ثسیبسی اص اكشاد اص آى هصشف هیکٌٌذ .
هَسکیبى اداهِ داد :استلبدُ اص ثستٌیْبیی کِ ضیش آى كشآٍسی ًطذُ ثبضذ یکی دیگش اص ساّْبی اثتال ثِ ثیوبسی تت هبلت است کِ ًَع
جَضبًذى ضیش اص اّویت صیبدی ثشخَسداس است .
ٍی دس ثخص دیگشی اص ضخٌبى خَد ثِ تت کشیوِ کٌگَ اضبسُ کشد ٍ گلت :ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ػبهل ایي ثیوبسی ًیض اص دام ثِ اًسبى هٌتقل
هیطَد ثٌبثشایي دس صَست خَة پختِ ًطذى گَضت ،ایي ٍیشٍس هیتَاًذ اًسبى سا هجتال کٌذ .
ایي هقبم هسئَل اظْبس کشدٍ :یشٍس تت کشیوِ کٌگَ تب  42سبػت قبثلیت اًتقبل ثِ اكشاد دیگش سا داسد کِ دس صَست سػبیت ًکشدى ضشایط
ثْذاضتی اكشاد صیبدی سا هجتال هیکٌذ .
هَسکیبى دس ثخص دیگشی اص سخٌبى خَد ثب ثیبى ایٌکِ تؼذادی اص ثبکتشیْب اص هجبسی كبضالثْب ٍ آثْبی آلَدُ ٍ اص طشیق حطشات هَجَد دس
هحیط ّبی تَلیذ هَاد ؿزایی ٍ خبًْْب ثِ اًسبى هٌتقل هیطًَذ ،اظْبس کشد :ایکَالی یکی اص ایي ثبکتشیْب است کِ ػالٍُ ثش ػَاسض ػبدی
ًظیش اسْبل ،استلشاؽ ٍ تت ثبػث اسْبل خًَی ٍ ًبسسبییْبی کلیَی ًیض دس اكشاد هیطَد .
حلظ سالهت هَاد ؿزایی هستلضم سػبیت هَاصیي ثْذاضتی است
ٍی ثب اضبسُ ثِ ایٌکِ حلظ کیلیت هَاد ؿزایی ،حلظ سالهت ایوٌی هَاد ؿزایی ٍ حلظ سالهت كشد هصشف کٌٌذُ هستلضم سػبیت هَاصیي
ثْذاضتی است ،اكضٍد :ثبیذ دس ٌّگبم خشیذ هَاد ؿزایی ثِ صَست ػوذُ ،اص هحل تْیِ آى اطویٌبى کبكی داضتِ ثبضین .
هَسکیبى دس هَسد خشیذ هَاد ؿزایی ثِ صَست ثستْجٌذی ًیض گلت :تَجِ ثِ پشٍاًِ سبخت ٍصاست ثْذاضت اص اّویت صیبدی ثشخَسداس است
صیشا ایي پشٍاًِ ثؼذ اص ثشسسی كشآیٌذّبیی هثل کٌتشل هَاد اٍلیِ ،کٌتشل خط تَلیذ ٍ دس ًْبیت آصهبیص هحصَل صبدس هیطَد .

ٍی ثب ثیبى ایٌکِ ٍجَد ثشخی اص تشکیجبت دس هَاد ؿزایی ٍ هصشف ثیص اص حذ آًْب هیتَاًذ ثشای سالهت اًسبى هضش ثبضذ ،تصشیح کشد:
چشثیْبی اضجبع ضذُ ،قٌذّبً ،وکْب ٍ کشثَّیذساتْب هْوتشیي ضبخصْبیی است کِ هصشف ثیص اص اًذاصُ آى ضشس داسد .
هذیش ًظبست ثش هَاد ؿزایی ثب اضبسُ ث ِ ایٌکِ ثشای تطخیص هیضاى اًشطی ،قٌذ ،چشثیً ،وک ٍ هیضاى اسیذچشة تشاًس دس هحصَالت ؿزایی
اص ًطبًگشّبی سًگی تـزیْبی استلبدُ هیطَد ،گلت :ایي ثشچست دس سِ سًگ قشهضً ،بسًجی ٍ سجض قبثل تطخیص ثَدُ کِ سًگ سجض گَیبی
ػذم هحذٍدیت هصشف است .
ایي هسئَل دس پبیبى ثب ثیبى ای ٌکِ هحصَالت ؿزایی ثب ًطبًگش ًبسًجی سًگ دس اکثش هَاقغ اًتخبثْبی ًسجتب هٌبسجی هحسَة هیطًَذ،
خبطشًطبى کشد :قشهض ثِ هؼٌی هقبدیش صیبد دس هبدُ ؿزایی است کِ ثبیذ دقت کشد ثب تَجِ ثِ كؼبلیت كیضیکی ٍ ضشایط جسوبًی دس چِ
صهبًی ٍ ثِ چِ هیضاى هصشف کٌین .

