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ایسنا/یزد
رییس هزکش تحقیقبت سالهت ٍ ایوٌی غذای یشد ،ثب اشبرُ ثِ
شیَع یک اپیذهی ٍیزٍسی در شوبل کشَر ،گفت :هسبفزاى یشدی
کِ قصذ سفز ثِ شوبل کشَر دارًذ ثب رػبیت ثْذاشت فزدی،
هزاقت اپیذهی ٍیزٍسی ثبشٌذ.

دکتز ثْبدر حبجیهحوذی در گفتٍگَ ثب خجزًگبر ایسٌب ثب ثیبى ایيکِ ثسیبری اس افزاد ثِ ٍیژُ یشدیّب در رٍسّبی تؼطیل ثِ شوبل کشَر
سفز هی کٌٌذ ،اظْبر کزد :خطز اثتال ثِ اپیذهی ٍیزٍسی یکی اس هْوتزیي دغذغِّبی ثْذاشتی است کِ ثبیذ تَسط هسبفزاى هذ ًظز قزار
گیزد.
ٍی ثب ثیبى ایيکِ یک اپیذهی ٍسیغ در هٌطقِ کالردشت استبى هبسًذراى رخ دادُ است ،افشٍد :ایي ٍیزٍس کِ تبکٌَى هٌجز ثِ ثیوبری
ثیش اس ً 000فز شذُ ،دارای ػالیوی شبهل اسْبل ،استفزاؽ ٍ درد شکوی است.
رییس هزکش تحقیقبت سالهت ٍ ایوٌی غذای داًشگبُ ػلَم پششکی یشد ،ػبهل ایي ثیوبری را یکی اس ٍیزٍسّبی هٌتقلِ اس آة ٍ هَاد
غذایی ثٌبم ًَرٍ ٍیزٍس داًست ٍ ثیبى کزد :اگزچِ تؼذاد هجتالیبى ثِ ایي ٍیزٍس طی رٍسّبی اخیز رٍ ثِ کبّش است ،اهب ػبهل ایي
اپیذهی کوبکبى در هحیط ٍجَد دارد.
دکتز حبجی هحوذی در اداهِ ثب تبکیذ ثز لشٍم رػبیت ثْذاشت فزدی تصزیح کزد :شستشَی هکزر دستّب ثب آة ٍ صبثَى ثزای پیشگیزی
اس اثتال ثِ ایي ثیوبری ٍیزٍسی اس اّویت ثسیبری ثزخَردار است.
ٍی اجتٌبة اس ًَشیذى آةّبی هشکَک را یکیدیگز اس راُّبی پیشگیزی اس ایي ثیوبری ػٌَاى کزد ٍ گفت :افزاد فقط اس آة لَلِ کشی
هطوئي ٍ یب آةّبی هؼذًی استفبدُ کٌٌذ ٍ تَجِ داشتِ ثبشٌذ کِ اس خَردى غذاّبی حبضزی ٍ آهبدُ ثِ صَرت سزد خَدداری کٌٌذ.
ایي هقبم هسئَل ثب اشبرُ ثِ ایيکِ اپیذهی ٍیزٍسی هٌجز ثِ ایجبد اختالالت گَارشی هیشَد ،اظْبر کزد :چٌبًچِ هسبفزاى ثب ػالیوی ًظیز
دل درد ،اسْبل ٍ یب استفزاؽ هَاجِ شذًذ ثبیذ در اسزع ٍقت ثِ یکی اس هزاکش درهبًی در هٌطقِ هزاجؼِ کٌٌذ.
ٍی خبطزًشبى کزد :خَشجختبًِ ایي ثیوبری ٍیزٍسی چٌذاى حبد ٍ ٍخین ًیست ٍ هؼوَال در صَرت استزاحت کبفی ٍ دریبفت هبیؼبت،
ظزف حذاکثز  88سبػت ثْجَدی حبصل هیشَد.

