
دبیر فدراسیون وزنه برداری آمریکا:

۷ بار برای ویزا ایمیل زدیم اما فدراسیون ایران اقدام نکرد

وسپاها نمی میرند!

دستگاهی که به ریه گوش می کند تا قلب را چک کند

دبیرفدراسیون وزنه برداری آمریکا گفت: فدراسیون ایران یک هفته پیش 
اطالع داد به دلیل برگزاری جام فجر به قهرمانی نوجوانان جهان تیم نمی 

فرستد.
به گزارش ایسنا، مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۱۹ در اسفند 
ماه سال جاری به میزبانی الس وگاس آمریکا برگزار می شود. حتی اردوی تیم ملی 
برای حضور در این رقابتها هم از ۱۸ آبان آغاز شد اما هفته گذشته زمزمه های کنسل 
شدن اعزام تیم نوجوانان به دلیل مشکالت مالی و هزینه زیاد اعزام به گوش می 
رسید. در نهایت علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری در مورد دلیل اعزام نشدن 
تیم گفت: "باتوجه به مقررات سخت اخذ ویزا و این که همزمان با مسابقات نوجوانان 
جهان، گزینشی المپیک را در اهواز داریم، از اعزام تیم به مسابقات قهرمانی نوجوانان 

جهان منصرف شدیم".
این در حالی است که تیم ایران با همان قوانین، سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ در مسابقات 
جهانی آمریکا شرکت کرد و قوانین اخذ ویزای آمریکا برای میهمانان ورزشی نسبت به 

دو سال گذشته سخت تر نشده است.  
فیل اندروز دبیر فدراسیون  وزنه برداری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با ایسنا، 
درباره ی شرکت نکردن تیم ایران در مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان به 

دلیل مقررات سخت اخذ ویزا، بیان کرد: این درست نیست. ما یک هفته پیش اطالعیه 
ای از سوی فدراسیون وزنه برداری ایران دریافت کردیم که تیم ایران در مسابقات 
قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۱۹ شرکت نمی کند و دلیل آن نزدیکی این مسابقات به 

جام فجر که در اهواز برگزار می شود، عنوان شد.
او ادامه داد: ما پروسه اخذ ویزا را به فدراسیون ایران )و دیگر فدراسیون ها( یادآوری 
کرده بودیم که چطور شرایط برای شرکت ورزشکاران ایران در مسابقات قهرمانی 
نوجوانان جهان، می تواند فراهم شود. ما هفت ایمیل متفاوت برای یادآوری پروسه 
اخذ ویزا از ماه جوالی ۲۰۱۸ ارسال کردیم. همچنین خالصه پروسه را در کنگره های 
فدراسیون جهانی ارائه کردیم که علی مرادی هم دو مرتبه در آن کنگره ها شرکت 
کرده بود و همچنین نشستی را با مقامات ایرانی داشتیم و به آنها ضرورت درخواست 
برای اخذ ویزا را یادآوری کردیم اما اقدامی صورت نگرفت و یک هفته پیش فدراسیون 
ایران اعالم کرد به دلیل نزدیکی با جام فجر، در مسابقات نوجوانان جهان شرکت 

نمی کنند.
اندروز همچنین گفت: هر چند قطعا زمان در حال حاضر برای ما یک چالش است اما 
ما برای کمک به تیم ایران تالش کرده ایم و همچنان آماده هستیم که بازهم کمک 
کنیم اما به شرطی که ایران نظرش را بخواهد تغییر دهد و برای ارسال تیم به مسابقات 

جهانی تمایل داشته باشند.
اندروز در مورد حضور آمریکا در جام فجر نیز گفت: آمریکا امیدوار است که شرکت 

کند.

وسپا با مدل های الکتریکا و GTS خود به نمایشگاه میالن بازگشته است.
مردم عالقه خود را به آخرین تولیدات وسپا نشان دادند. بعد از اینکه وسپا وب سایتی 
برای سفارش آنالین مدل های تولیدی خود ساخت، حجم سفارشات، گروه پیاجیو را 
شگفت زده کرد. حجم سفارش مدلElettrica  حدود ۱۰ برابر بیشتر از پیش بینی واحد 
فروش است. این عمل تنها یک معنا دارد: مردم متوجه شده اند که اسکوترهای الکتریکی 
از خودروهای الکتریکی کاربردی ترند. مسافت قابل پیمایش و محدودیت های زمان شارژ 

چیزهایی است که خودروها باید عملکردی بهتر در آن ها داشته باشند.
مدل الکتریکای وسپا به همین منظور ساخته  شده است. این اسکوتر با باتری لیتیوم 
یون ۴.۲ کیلووات ساعتی خود، با برق خانگی به راحتی در مدت زمان ۴ ساعت شارژ 
می شود. این اسکوتر با این باتری در حالت اکو )eco( قادر به پیمایش مسافتی در حدود 
۱۰۰ کیلومتر است،استفاده از آن در حالت قدرت کامل باعث کاهش این مسافت به نصف 

می شود. وسپا قوی ترین برند گروه پیاجیو است. این شرکت تمام توان خود را برای اسکوتر 
افسانه ای خود صرف کرده است. ورژن بزرگ تر این اسطوره،GTS  با به روزرسانی اساسی 
مواجه شده است. موتور ۲۷۸ سی سی آب خنک این اسکوتر دارای چهار سوپاپ است 
و بانام 3۰۰HPE شناخته می شود. این موتور ۲3.۸ اسب بخار توان در ۸۲۵۰ دور در 
 GTS دقیقه و ۲۶ نیوتن متر گشتاور در ۵۲۵۰ دور در دقیقه تولید می کند. این نیروگاه

3۰۰HPE جدید را به قوی ترین وسپا تاریخ تبدیل کرده است.
تمام سیستم انتقال قدرت این اسکوتر به طور اساسی مورد بازبینی قرارگرفته است. 
گیربکس ضریب متغیر )CVT( و کالچ خودکار هم جزوی از این لیست بلندباال است. با 

این تغییرات 3۰۰HPE GTS در ترافیک سرگرم کننده و چابک خواهد بود.
به روزرسانی ها در اینجا به پایان نمی رسد از امکانات جدیدی که به این اسکوتر اضافه شده 

می توان صفحه نمایش ۴.3 اینچی TFT تمام رنگی برای نمایش اطالعات نیز نام برد.

دانشمندان دانشگاه فناوری نانیانگ)Nanyang( موفق 
به ابداع یک دستگاه شده اند که به شکل گوشی پزشکی 
تبدیل به یک حسگر صوتی می شود و به گوشی هوشمند 
کاربر متصل می شود تا نارسایی قلب را از طریق شنیدن 

صدای ریه تشخیص دهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، یکی از عالئم اصلی نارسایی 
احتقانی قلب، تجمع مایع در ریه ها است. در حال حاضر، مردم 
برای نظارت و خبردار شدن از چنین عارضه ای نیاز به رفتن به 

یک کلینیک دارند.
اما اکنون به لطف یک دستگاه جدید که محققان دانشگاه 

نانیانگ سنگاپور ساخته اند، می توان به زودی در هر زمان دلخواه 
در خانه هم این وضعیت را چک کرد. هنگامی که کسی نارسایی 
احتقانی قلب را تجربه می کند، قلب ضعیف وی قادر نیست که 
به طور کامل خونی را که از ریه دریافت می کند، پمپاژ کند. این 
باعث می شود که خون به رگ ها و مویرگ های ریه برگردد و سبب 
ایجاد فشار می شود. این فشار داخلی به نوبه خود باعث می شود 
مایع در ریه ها تجمع یابد. این دستگاه جدید که توسط دانشمندان 
دانشگاه فناوری نانیانگ و با همکاری محققان بیمارستان »تن  تاک  
سنگ« سنگاپور طراحی شده است، به صداهایی که در هنگام 
عبور هوا از ریه ها تولید می شود، گوش می کند. این دستگاه شامل 

یک حسگر صوتی مانند گوشی پزشکی است که به یک گوشی 
هوشمند متصل می شود. افرادی که احساس تنگی نفس می کنند، 
به راحتی می توانند این حسگر را به گوشی خود متصل کنند و 
آن را ۱۰ ثانیه روی سینه خود نگه دارند. این دستگاه صداهای 
ریه را تقویت کرده و به یک برنامه بر روی گوشی هوشمند ارسال 
می کند. الگوریتم های طراحی شده این برنامه، داده ها را پردازش 
می کنند و میزان تجمع مایع را تعیین می کنند و احتمال نارسایی 

احتقانی قلب را پیش بینی می کنند.
سپس این داده ها و نتایج بر روی صفحه تلفن نمایش داده 
می شوند. کاربران بر اساس این اطالعات می توانند در صورت نیاز 

به پزشک خود مراجعه کنند یا داروهای مربوطه را مصرف کنند.
این دستگاه در آزمایش روی ۸۶ بیمار مبتال به نارسایی احتقانی 
قلب، در مقایسه با روش های تشخیص استاندارد مانند اشعه ایکس 
و سی تی اسکن، در تشخیص بیماری ۹۲ درصد دقیق بود. توسعه 

بیشتر این تکنولوژی می تواند این رقم را حتی باالتر نیز ببرد.
»سر وی« سازنده این دستگاه می گوید: در حال حاضر چنین 
تشخیصی تنها می تواند از طریق معاینه بالینی انجام شود. دستگاه 
پزشکی هوشمند ما می تواند توسط هر کسی در هر کجا استفاده 
شود و امکان تشخیص زودهنگام نارسایی احتقانی قلب را فراهم 

می کند.
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خداحافظی رسمی کاپیتان از فوتبال ملی

سیدجالل: هنوز هم هوادار تیم ملی هستم
کاپیتان پرسپولیس از حضور بیش از ۵۰ خبرنگار در نشست 

خبری خداحافظی اش از بازی های ملی هیجان زده شد.
تیم  پیشین  کاپیتان  ایسنا، سیدجالل حسینی،  گزارش  به 
ملی فوتبال ایران، ظهر یک شنبه در یک نشست خبری گفت: 
فکر کنم خیلی هیجان زده هستم. باید از همه حاضران در این 
نشست خبری تشکر کنم. فکر نمی کردم نشست خبری من 
این قدر شلوغ باشد. از آقای گرشاسبی و برانکو ممنونم که همیشه 

حمایتم کردند و کنارم بودند.
او درباره خداحافظی اش از تیم ملی گفت: این تصمیم را از ماه ها 
قبل گرفتم و هر سری مردد می شدم. هر تصمیمی سختی های 
این  برانکو و گرشاسبی  با  از صحبت  بعد  دارد.  را  خاص خود 
تصمیم را گرفتم. قرار بود جمعه خداحافظی کنم که به شنبه 
موکول شد. از برانکو تشکر می کنم که من را به تیم ملی دعوت 
کرد. از قلعه نویی تشکر می کنم که به من بازی داد و همیشه 
کنارم بود. از دایی تشکر می کنم که در تیم ملی و باشگاه کنارم 
بود. از آقای قطبی ممنونم که کمکم کرد. از آقای کی روش تشکر 
می کنم که هفت سال با من کار کرد و خیلی به من کمک کرد.

تشکر  بندرانزلی  شهرم  مردم  از  گفت:  پرسپولیس  کاپیتان 
بودم.  سپاهان  در  سال  سه  شدم.  ساخته  آن جا  در  می کنم. 
مهم ترین مساله هواداران خودمان بودند که همیشه کنارم بودند 
و بعد از خط خوردن از تیم ملی تشویقم کردند. از دیروز که از تیم 
ملی خداحافظی کردم حمایتم کردند. امیدوارم تالشم را بیش تر 
کنم و موفقیت های بیش تری برای پرسپولیس کسب کنیم. در 
شرایطی هستیم که شرمنده هواداران هستیم. نتوانستیم قهرمان 

آسیا شویم. ان شاء اهلل بتوانیم خوشحال شان کنیم.
هم چنین بعد از صحبت های سید جالل حسینی تابلویی از 
قهرمانی پرسپولیس از سوی برانکو و گرشاسبی به این بازیکن 

اهدا شد.
او در واکنش به سوال ایسنا که فدراسیون فوتبال همانند سایر 
بازیکنان بزرگ فوتبال ایران برای او بازیکن خداحافظی برگزار 
نکرده است؟ گفت: بزرگان ما هم همین طور خداحافظی کردند. 
متاسفانه این شرایط وجود دارد و هیچ وقت اصالح نشده است. 
مهم ترین مساله برای ما جنگیدن برای پیراهن کشورمان و مردم 

است. کسی به بازی خداحافظی فکر نمی کند.
سید جالل حسینی در واکنش به این که کی روش گفته او و 
حید امیری با استقالل قرارداد بسته بودند اما هدایتی شبانه به 
این بازیکنان پول داد و آن ها به پرسپولیس رفتند اظهار کرد: 
قرارداد  اگر جایی دیدی من  ندارد.  امکان  اصال چنین چیزی 
ببندم و تیمم را بعد از آن عوض کنم سند بیاورید. من دو سال 
در پرسپولیس بودم و به قطر رفتم. به ایران آمدم و به نفت رفتم. 
بعد هم با افتخار با پرسپولیس قرارداد بستم. امکان ندارد با تیمی 

صحبت کنم و با تیم دیگری قرارداد ببندم.
ملی  تیم  کادرفنی  این سوال که چرا  به  پاسخ  در  حسینی 
واکنشی به خداحافظی او نداشتند؟ گفت: باید خیلی خوشحال 
باشم که شما خبرنگاران کنار من هستید. خیلی هیجان زده 
هستم. مهم ترین مساله برای من مردم کشورم هستم. هر جا 
توانستم تالش کردم و اگر نتوانستم کاری کنم خارج از توانم بود. 

جا دارد این جا از علی پروین و علی کریمی تشکر کنم که همیشه 
حمایتم کردند. از بازیکنان تیم ملی که با آن ها زندگی کردم و 
کنارشان بودم تشکر می کنم. هنوز هم هوادار تیم ملی هستم. از 

دیروز کاری با من کردند که نمی توانم فراموش کنم.
کاپیتان پرسپولیس در واکنش به اینکه اگر سرمربی تیم ملی 
را عوض  تیم ملی دعوت شود، تصمیمش  به  او  و  تغییر کند 
و  با مشورت گرشاسبی  تاکید کرد: مطمئنا تصمیم  می کند؟ 
برانکو بوده است. تا جایی که توانستم تالش کردم. اگر جایی 
نتوانستم خارج از توانم بود. االن وقت این است که تمرکزم را 
روی باشگاه بگذارم. االن پرسپولیس بیش تر از هر زمانی به من و 

سایر بازیکنان نیاز دارد. مطمئنا تصمیم را عوض نمی کنم.
سید جالل حسینی در پاسخ به این سوال که قبول دارد او 
قربانی حضور در پرسپولیس و در نتیجه دعوت نشدن به تیم 
ملی شده است؟ تاکید کرد: من هر جا بودم برای موفقیت تیم 
تالش کردم. شرایط پرسپولیس و تیم ملی حساس بود. تصمیم 
سرمربی تیم ملی بود. موظف هستیم این تصمیم را قبول کنم. 
در هر تیمی باشم، برای موفقیت تیم تالش می کنم. همیشه برای 
تیم ملی تالش کردم. االن هم هوادار تیم ملی هستم و به این 
مسائل فکر نکردم. من باید از همه تشکر کنم. می دانم که تمام 

تمرکزم روی تیمی است که در آن بازی می کنم.

او هم چنین درباره این که آیا فدراسیون فوتبال هم در جریان 
خداحافظی او بوده تا بازی خداحافظی را برایش برگزار کند؟ 
گفت: اولین نفر با همسرم صحبت کردم. بعد هم با آقای برانکو و 
گرشاسبی صحبت کردم. نه من بلکه همه بازیکنان برای موفقیت 
تیم ملی بازی کردم. من به فکر برگزاری بازی خداحافظی نیستم. 
خیلی خوشحالم که شما را می بینم. من از مردم تشکر می کنم 

که همیشه حمایتم کردند.
کاپیتان پرسپولیس تاکید کرد: همیشه کنار تیم ملی هستم. 
دارم.  و قوی هستیم. یک خواهش  بزرگ  همیشه یک هوادار 
گردن  نمی توانیم  را  اشتباه  تصمیمات  یا  مشکالت  از  بعضی 
مسووالن بیاندازیم. هر بازی تدارکاتی به تیم ملی کمک می کند. 
باید مسووالن بیش تر تالش کنند. می دانم کادرفنی و بازیکنان 
تیم ملی زحمت می کشند. مردم ما یکرنگ و یک دل کنار تیم 
ملی هستند. شما جام جهانی را دیدید. در ایران و روسیه همه 
برای حمایت از تیم ملی کنار تیم ملی بودند. ما پرسپولیسی ها 

هم هواداران زیادی هستیم که کنار تیم ملی قرار می گیریم.
مدافع پرسپولیس درباره این که بزرگترین حسرتش چیست؟ 
گفت: رویای هر بازیکنی جام جهانی است. برای حضور در روسیه 
خیلی تالش کردم. باید از خانواده و همسرم خیلی تشکر کنم. 
فرزندانم  و  بود. خانواده  تجربه دومین جام جهانی  رویای من 

خیلی روزهای سختی را سپری کردند. این یک حسرت بزرگ 
برای من بود.

او درباره ورود به عرصه مربیگری یادآور شد: در فوتبال ما کسی 
از فردایش خبر ندارد. من باید تمام تمرکزم را بروی بازی با ذوب 

آهن بگذارم. وقتی برای چیزهای دیگر ندارم.
سید جالل حسینی در واکنش به این که هواداران پرسپولیس 
هنوز خداحافظی او از تیم ملی را نپذیرفتند و معتقدند باید در 
بازی  یا در جام ملت های آسیا  و  جام جهانی شرکت می کرد 
می کرد، اظهار کرد: هواداران ما بی نظیر هستند. بعد از این که 
خط خوردم، کنارم بودند. فکر کنم همیشه حمایتم کردند. من 
شرمنده هواداران هستم. خیلی به من لطف داشتند. امیدوارم 
بتوانم در باشگاه بیش تر کار کنم و در کنار سایر بازیکنان هواداران 
را خوشحال کنیم. تیم ملی قسمتی از زندگی من است. زندگی 
من در آن جا تمام شد و برای کارهایی که در پرسپولیس دارم، 

آماده می شوم.
کاپیتان پرسپولیس با اشاره به حضور استعدادهای زیاد در 
کشور گفت: من باید همانند سایر بازیکنان بیش تر تالش کنم 

و در کنار تیم باشم تا تیم موفق شود.
او درباره تمدید قراردادش با پرسپولیس گفت: این سوال را از 

آقای گرشاسبی و برانکو بپرسید.
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پند روز

توصیه های مهم وزارت بهداشت به افرادی که حیوان 
خانگی دارند

به دنبال باال گرفتن تب نگهداری از حیوانات در منزل و توجه به این مساله 
که این حیوانات نیز مانند هر موجود زنده ای بیمار می شوند و می توانند این 
بیماری را به انسان منتقل کنند، جهت آگاهی بیشتر از این بیماری ها و 
چگونگی پیشگیری از بروز و انتقال آن ها، رییس گروه مدیریت بیماری های 
و  تشریح  را  مباحثی  بهداشت،  وزارت  انسان  به  حیوان  از  انتقال  قابل 

توصیه هایی را مطرح کرد.
دکتر بهزاد امیری در گفت  وگو با ایسنا، در باره بیماری های قابل انتقال از حیوانات 
خانگی به انسان، گفت: انواع بیماری های عفونی می توانند از حیوانات خانگی آلوده به 
انسان انتقال یابند. این بیماری ها برحسب راه های مختلف به انسان منتقل می شوند.

چه بیماری هایی از حیوانات به انسان منتقل می شوند؟
وی ادامه داد: بیماری هایی که از طریق تماس بزاق حاوی میکروب )ویروس و یا 
باکتری( حیوانات با پوست آسیب دیده )زخم شده( و یا مخاط انسان انتقال می یابند 
بیماری هایی مانند هاری، عفونت های پوست و عضالت  ، مفاصل، استخوان، عفونت 
سیستم عصبی و عفونت خون از طریق عوامل میکروبی نظیر پاستورال مولتوسیدا، 
بارتونال هنسله، کاپنوسیتوفاژ، توالرمی هستند. همچنین بیماری هایی که از طریق 
دست آلوده شده به مدفوع حیوانات و انتقال میکروب به دهان انتقال می یابند، 
شامل انواع بیماری های عفونی، معدی - روده ای ایجاد شده با عوامل میکروبی 
انگلی )سالمونال، کامپیلوباکتر، ای کوالی، کیست هیداتیک، توکسوپالسما گوندیی، 

کریپتوسپوریدیوم، ژیاردیا، توکسوکار، آنکیلوستوما( هستند.
امیری افزود: بیماری هایی نیز  از طریق استنشاق ترشحات و یا مایعات آلوده اسپری 
شده )آئروسل( در هوا انتقال می یابند، مانند انواع عفونت های ریوی در اثر عواملی 
نظیر کوکسیالبورنتی، پسیتاکوزیس، آنفلوانزای پرندگان. همچنین بیماری هایی به 
وسیله ناقلین نظیر کک، کنه  و یا حشره همراه حیوانات از طریق گزش انسان انتقال 
می یابند، مانند بیماری الیم، ارلیشیوز، بابزیوز، تاعون توالرمی و سالک. راه دیگر 
انتقال بیماری از طریق تماس مستقیم با حیوانات است، مانند بیماری های قارچی 
پوستی نظیر اسپوروتریکوز شنکئی، میکروسپوروم کانیس و یا مایکوباکتریوم مورینوم 
که در اثر تماس با ماهی و یا محتویات آکواریوم آلوده انتقال می یابند. بیماری هایی 
مانند ل پتوس یروز نیز  از طریق آلوده شدن آب و یا محیط زیست با ادرار حیوانات 

انتقال می یابند. 
خطرناک ترین بیماری قابل از سگ و گربه به انسان

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین و خطرناک ترین بیماری های قابل انتقال از 
حیوانات خانگی نظیر سگ و گربه به انسان، بیماری هاری است، گفت: در صورت 
ابتالی انسان به بیماری هاری متاسفانه تقریبا در اکثر موارد منجر به مرگ می شود. 
ولی خوشبختانه این بیماری قابل پیشگیری است. بیماری هاری نوعی بیماری 
ویروسی است که به علت گاز گرفتن انسان توسط سگ و یا گربه ای که قبال توسط 
حیوان هار دیگری گزیده شده، به انسان انتقال داده می شود. ویروس هاری چه در 
حیوان و چه در انسان به سیستم عصبی مرکزی منتقل می شود و موجب عفونت و 

التهاب حاد بافت مغز )آنسفالیت( می شود.
رییس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان وزارت بهداشت، 
ادامه داد: درمان اختصاصی برای فردی که به هاری مبتال می شود وجود ندارد، اما 
خوشبختانه امکان پیشگیری وجود دارد. با روش پیشگیری از حیوان گزیدگی و 
واکسیناسیون به موقع چه در حیوان و چه در انسان گزیده شده، می توان از انتقال 

بیماری هاری جلوگیری کرد. 
امیری با بیان اینکه طبق آمارهای موجود، هاری در بیش از ۱۰۰ کشور جهان 
وجود دارد، گفت: در کل جهان سالیانه حدود ۵۹ هزار مرگ ناشی از ابتال به هاری 
رخ می دهد. اکثر افرادی که حیوان گزیده می شوند کودکان زیر ۱۵ سال هستند و 
بیش از ۹۰ درصد موارد حیوان گزیدگی ناشی از گزش سگ است. البته مواردی از 
گزش گربه یا حیوانات اهلی و یا وحشی دیگری وجود دارد که آمار آنها کمتر است. 

12 مرگ ناشی از هاری در سال گذشته
وی افزود: در ایران نیز در سال گذشته بیش از ۱۸۰ هزار مورد حیوان گزیدگی 
داشتیم که خوشبختانه با اقدامات به موقع همکاران مان در واحدهایی تحت عنوان 
واحد پیشگیری و درمان هاری در شبکه های بهداشت و درمان سراسر کشور، از 
انتقال بیماری و مرگ و میر ناشی از آن پیشگیری شد. بنابراین اگر افراد حیوان گزیده 
به موقع به این واحدها مراجعه کنند، تحت درمان قرار می گیرند و با شست  و شوی 
زخم و انجام واکسیناسیون و تزریق سرم ضد هاری از ابتالی آنها به بیماری هاری 

پیشگیری به عمل می آید. 
امیری ادامه داد: علیرغم اقدامات مذکور در سال گذشته ۱۲ مورد مرگ ناشی از 
هاری در کشور داشتیم و از ابتدای امسال نیز پنج مورد مرگ انسانی ناشی از هاری 
داشتیم. باید به این نکته مهم توجه کرد که نمی توانیم مطمئن باشیم که حیوان 
خانگی احتمال ابتال به بیماری هاری ندارد و فقط هاری از طریق گزش حیوانات 
وحشی و یا سگ های بالصاحب و ولگرد روی می دهد؛ چراکه سگ و یا گربه خانگی 
می تواند در موقع خروج از خانه توسط حیوان هار دیگری مورد گزش قرار گیرد و 
ویروس هاری را به خود منتقل کند و به این ترتیب صاحب سگ نیز اگر توسط او 
گزیده شود و یا حتی خراشی در بدن وی باشد و محل خراشیدگی را سگ بلیسد، 

امکان انتقال هاری وجود دارد.
وی با بیان اینکه گربه ها نیز می توانند عامل انتقال هاری باشند، گفت: درباره گربه ها 
باید توجه داشت که با وجود اینکه خیلی عادت به گاز گرفتن ندارند، اما با پنجه های 
خود خراش ایجاد می کنند و با توجه به اینکه گربه ها پنجه های خود را دائما لیس 
می زنند و همین موضوع موجب انتقال ویروس هاری از بزاق آنها به پنجه هایشان 
می شود و در چنین شرایطی در صورت پنجه کشیدن و ایجاد خراش بر روی پوست 

انسان امکان ابتال فرد مصدوم به هاری وجود دارد. 
در صورت حیوان گزیدگی چه باید کرد؟

رییس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان وزارت بهداشت، در 
ادامه برای پیشگیری از حیوان گزیدگی و ابتال به هاری توصیه کرد: از نزدیک شدن 
به سگ های ولگرد به شدت بپرهیزید و به هیچ وجه حیوانات را مورد آزار و اذیت 
قرار ندهید و تحریک نکنید؛ چراکه موجب حمله ور شدن و گزش آنها می شود. در 
صورت بروز حیوان گزیدگی اگر امکان دسترسی به مراکز بهداشتی درمانی وجود 
دارد خود را در اسرع وقت به درمانگاه های پیشگیری و درمان هاری برسانید و اگر 
این کار زمان بر است تا زمان رسیدن به مرکز درمانی حتما محل گزیدگی را با آب 

و صابون بشویید. 
چگونگی پیشگیری از انتقال بیماری های حیوانات خانگی به انسان

امیری افزود: به عنوان متخصص عفونی توصیه می کنم از نگهداری سگ و گربه 
در منزل پرهیز کنید؛ چراکه هر چقدر هم موارد بهداشتی را رعایت کنید امکان 
انتقال بیماری از این حیوانات وجود دارد. اما توصیه اکید ما به فردی که تمایل دارد 
به هر علتی حیوان خانگی نگهداری کند، این است که برای  پیشگیری از انتقال 

بیماری های عفونی از حیوانات خانگی به انسان نکاتی را رعایت کند.
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