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بیش از  80درصد جمعیت جهان در معرض ابتال توسط ناقلین

کنگره بینالمللی بیماریهای منتقله از ناقلین و
تغییرات اقلیمی برگزار شد
نخستین کنگره بینالمللی بیماریهای منتقله توسط ناقلین و

رئیــس کنگــره گفــت :در کنگــره امســال جدیدتریــن یافتههای

تغییرات اقلیمی و سومین کنگره ملی حشرهشناسی پزشکی ایران

علمــی درزمینــه بیماریهــای منتقلــه توســط ناقلیــن ،تغییرات

در دانشکده بهداشت برگزار شد.

اقلیمــی و موضوعــات مرتبــط ارائــه شــد کــه انتظــار م ـیرود

در سومین و آخرین روز این کنگره بر تغییرات اقلیمی و معضل

موضوعــات و دســتاوردهای آن بــرای کاهــش شــیوع بیماریها

گرمایش زمین که اثرات چشمگیری بر بروز ،نوپدیدی و حتی

در جامعــه موردبحــث و تبادلنظــر قــرار گیــرد.

بازپدیدی بیماریهای منتقله ناقلین دارند ،تأکید شد.

سپس دکتر حسن وطندوست ،دبیر علمی کنگره در خصوص

در نخســتین روز و مراســم افتتاحیــه ایــن کنگــره کــه یکشــنبه

بیماریهای مختلف منتقله توسط ناقلین ،عوارض این بیماریها و

 12آذر  96در ســالن آمفیتئاتــر دانشــکده بهداشــت برگــزار

وضعیت شیوع و بروز بیماریهای مرتبط و اقدامات و پژوهشهای

شــد ،دکتــر علــی اکبــری ســاری رئیــس دانشــکده بهداشــت و

انجامگرفته در خصوص حشرهشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
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در کشور توضیحاتی ارائه داد.

در زیر پشهبند بخوابند و ظروفی مانند سطل آشغال و گلدانها

وی بابیان اینکه پشه ناقل زیکا در کشورهای مختلف متفاوت

که محل رشد و تجمع پشه است را تمیز نگهدارند.

است ،افزود :این پشه در کشور ما توسط محققان شناساییشده

دکتر محمدرضا یعقوبی ارشادی رئیس انجمن علمی حشرهشناسی

ولی تاکنون این بیماری در ایران گزارش نشده است.

پزشکی ایران نیز یادآور شد :باوجود پیشرفتهای صورت گرفته،

نیش پشه منتقل
وی افزود :زیکا ویروسی است که از طریق ِ

متأسفانه امروزه بیماریهای زیادی توسط ناقلین ایجاد میشوند و

میشود .این ویروس برای اولین بار در سال  1947در میمونهای

این بیماریها بهویژه در مناطق گرمسیری در حال گسترش است.

رزوس مشاهده و پسازآن در انسان در سال  1952در اوگاندا

دکتر یعقوبی ارشادی بابیان اینکه ساالنه بیش از یک میلیارد

و جمهوری متحده تانزانیا شناسایی شد .شیوع بیماری ویروس

نفر در جهان به بیماریهای منتقله توسط ناقلین مبتال شده

 Zikaدر آفریقا ،آمریکا ،آسیا و اقیانوسیه ثبتشده است.

و یکمیلیون نفر نیز براثر این بیماریها جان خود را از دست

دکتر وطندوست با اشاره به اینکه رایجترین عالئم ابتال به این

میدهند ،تصریح کرد :طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی

م
ویروس تب ،جوشهای خارشدار ،درد مفاصل و التهاب چش 

بیش از  80درصد جمعیت دنیا در معرض ابتال به یک بیماری

است ،بیان کرد :این ویروس اثرات نامطلوبی بر روی جنین دارد

ناقلین و بیش از  50درصد در معرض ابتال به دو یا بیش از دو

و سبب تولد کودکان ناقص میشود.

بیماری ناقلین هستند.

وی ادامه داد :این بیماری معضل جدی در برخی از کشورهای

رئیس انجمن علمی حشرهشناسی پزشکی ایران با اشاره به علل

دنیا است و دستاندرکاران نظام سالمت کشور ما نیز در حال

گسترش و شیوع بیماریهای منتقله توسط ناقلین ،اظهار داشت:

کنترل این بیماری هستند .مردم هم باید مراقب این بیماری

اتخاذ رویکردی هماهنگ ،استفاده از شواهد علمی دقیق ،همکاری

باشند تا مبتال نشود.

مناسب درون و بین بخشی و ارائه راهحلهای درازمدت میتواند

دکتر وطندوست اظهار کرد :پشهها یک عامل خطرساز مهم برای

در کنترل این بیماریها مؤثر باشد.

عفونت ویروس  Zikaهستند .پیشگیری و کنترل بیماری زیکا،

وی خاطرنشان کرد :امیدواریم برگزاری این رویداد علمی بسترهای

درگرو کاهش پشهها و کاهش تماس بین پشه و انسان است .برای

الزم را برای تبادل علمی و دانشافزایی دانشجویان و محققان
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کنترل این موضوع ،مردم میتوانند از مواد دافع حشرات استفاده

فراهم کرده و درنتیجه به هدف اصلی یعنی کاهش مشکالت

کنند ،لباس آستیندار و ترجیحاً رنگ روشن بپوشند ،با استفاده

بهداشتی جامعه کمک کند.

و یـــژ ه

از موانع فیزیکی مانند توری ،درها و پنجرهها را ببندند ،شبها

رذآ 1رذآ

اخبـــار

دکتر یاور راثی دبیر اجرایی کنگره نیز در مصاحبهایی در

سومین روز کنگره گفت :اقدامات مقدماتی برای برگزاری کنگره

شـاید مکانهایـی کـه ً
قبلا بهعنـوان مناطـق بومـی بیمـاری

امسال از اردیبهشتماه شروعشده بود و تا به امروز نیز تعداد

بودنـد بـه مناطق جدیـد راه یابند کـه باید گوشبهزنگ باشـیم

زیادی از اساتید ،دانشجویان و همکاران در برگزاری مناسب این

بهخصـوص در مـورد بیماریهـای ویروسـی کـه توسـط ایـن

کنگره شرکت داشتهاند که از همگی این عزیزان تشکر میکنم.

حشـرات منتقـل میشـوند.

وی بابیان اینکه در کنگره امسال بیش از  400نفر شرکتکننده

وی در پایان خاطرنشـان کرد :در مراسم اختتامیه این کنگره به

داریم ،افزود 265 :مقاله در دبیرخانه کنگره پذیرششده که از

یک پوسـتر برتر جایزه اهدا خواهد شـد و همچنین قطعنامهای

این تعداد  44مقاله بهصورت اورال و  162مقاله نیز بهصورت

کـه بـه همـت انجمـن علمـی حشرهشناسـی پزشـکی خطـاب

پوستر است.

بـه سیاسـتگذاران سلامت در خصـوص هشـدار نسـبت بـه

دکتر راثی یادآور شد :عالوه بر سخنرانیهای کنگره 3 ،کارگاه

بیماریهـای منتقله از بندپایان تدوینشـده قرائت خواهد شـد.

مگسهای مهم ازنظر پزشکی قانونی،کارگاه مگسها و کارگاه

توضیـح اینکـه ،نخسـتین کنگـره بینالمللـی بیماریهـای

مدیریت آفات شهری نیز در ایام برگزاری کنگره حشرهشناسی

منتقلـه توسـط ناقلیـن و تغییـرات اقلیمـی و سـومین کنگـره

پزشکی و مبارزه با ناقلین برگزار شد.

ملـی حشرهشناسـی پزشـکی ایران ،بـا محورهـای ،بیماریهای

دبیر اجرایی کنگره گفت :موضوع حشرهشناسی پزشکی قانونی از

منتقله توسط بندپایان ،تغییرات اقلیمی و بیماریهای ناقل زاد،

موضوعات مهمی است که در کنگره امسال به آن پرداختهشده

حشرهشناسی پزشکی و دامپزشکی ،حشرهشناسی قانونی ،آفات

چراکه مبحث حشرهشناسی قانونی برای موضوعات مختلف

شـهری ،کنتـرل ناقلیـن ،سمشناسـی ،مدیریت تلفیقـی ناقلین،

بهویژه تعیین زمان مرگ اجساد ،به کار میرود.

سیسـتماتیک ،فیلوژنـی و تکامل و زمینههـای جدید تحقیقاتی

دکتر راثی در بخش دیگری از سـخنان خود گفت :دمای کرهی

از صبـح یکشـنبه  12آذرمـاه  96بـه همت دانشـکده بهداشـت

زمیـن رو بـه افزایـش اسـت بهطوریکـه سـاالنه  4دهـم درجه

دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران و انجمـن علمی حشرهشناسـی

سـانتی گـراد زمیـن گـرم میشـود کـه تأثیر بسـزایی بـر روی

پزشـکی ایران و بـا همکاری مرکـز مدیریت بیماریهـای واگیر

حشـرات و دیگـر بندپایـان که بهعنـوان ناقلین انـواع بیماریها

و مرکـز سلامت محیـط و کار وزارت بهداشـت و مهمانانـی از

منجملـه ماالریـا ،لشـمانیوز ،تـب دانـگ هسـتند کـه احتماالً

کشـورهای مختلـف نظیر سـوئیس ،اسـپانیا ،عراق ،غنـا ،ایتالیا،

وضعیـت ناقلیـن و پراکنـش آنها با پراکنش و سـیمای بیماری

نیجریه ،اردن ،انگلسـتان و فرانسـه در دانشـکده آغاز شـد و روز

در دنیـا تغییـر خواهد یافت.

سهشـنبه  14آذرمـاه بـه کار خود پایـان داد.
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