


نقش و آمادگی دامپزشکی و دامپزشکان 
فوریت ها و بالیادر 

(DVM, MPH)دکتر سید شهرام میرزمانی
ایرانمعاون بهداشت اداره بهداشت امداد و درمان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی

عضو کمیته دامپزشکی نظامی و پدافند غیر عامل سازمان نظام دامپزشکی



(1391مرداد 21)زلزله ورزقان و اهر
هایالشهوجودورزقانمنطقهدرمشکلبزرگترین

یجابجایبهقادرکهبودروستاییهایخانهدرون
ازحاصلبوی،کرمومگسبرعالوهونبودندهاآن

ایرستنهانهوبودآزاردهندهبسیارالشهتجزیه
بلکهکشاندمیالشهبسویراموذیموجودات

نمسافرادوکودکانبرایبویژهراثانویهخطر
درودخزندگیبهافرادازبسیاری.بودکردهایجاد
.دادندمیادامهناچاریازالشهکنار
حلمرفتنبینازبدلیلماندهزندهاحشامسایر

درندهجانورانحملهمعرضدربیشترنگهداری
زهزوصدایهرشبوبودندمنطقههایگرگبویژه
نینساکبرایحتیکهکردمیپررامناطقگرگها
فرینآخطرنیزبودندپراکندهوچادرهادرکه

ردکودکچند)هاانسانبهحملهمواردوبودشده
.شدگزارشنیز(شب

اطقمنازبازدیددربیماریهامدیریتمرکزرئیس
هنوزآوارزیرحیواناتالشه:زدهزلزله
باگرگحملهخطر/استنشدهآوریجمع

(1391مرداد25)داردوجودهاالشهبویاستشمام



(1396فروردین 26و 25) کشور در شمال غرب سیل 
،اردبیلغربی،وشرقیآذربایجاناستان5ازشهرستان18مناطقبرخیدرسیلوقوع•

زنجانوکردستان

،(درصد40)غربیآذربایجاناستانسهدامپروریوکشاورزیحوزهبهواردهخسارت–
تومانمیلیارد4۶8،(درصد5)اردبیلو(درصد55)شرقی

ازعسلزنبورکندوی5135وشدندتلفسنگینوسبکدامراس2710شرقیآذربایجاندر•
.شدندتخریبدامیتاسیسات87ورفتندبین

واحد5،عسلزنبورکندویواحد4710،دامیسنتیواحد182غربیآذربایجاندر•
.شدنددرصد100تا20خسارتدچارماهیپرورشواحد7،مرغداری

زدهسیلمناطقدرشدهارائهدامپزشکیخدمات•

هدیدآسیبمناطقدرخدماتارائهبرایمنطقهدامپزشکیهایشبکهباالزمهماهنگی–

زدهسیلمناطقبهبهداشتیمراقبتهایاکیپودامپزشکاناعزام–

هابیماریاحتمالیهایطغیانوبروزازجلوگیریبرایمناطقپایشوکنترل–

ازلوگیریجبرایبرفکیتبوشاربن،آبلههایبیماریعلیهبررایگانواکسیناسیونطرح–
زخمسیاهیاشاربنبیماریویژهبهحیوانوانسانبینانتقالقابلهایبیماریشیوع

دیدهآسیبماهیپرورشومرغداریمزارعرویبربهداشتیهایمراقبتاعمال–

هابیماریازمراقبتودیدهآسیبمناطقعفونیضدبرنامهاجرای–

آبروهاومسیرهاازشدهتلفهایدامالشهآوریجمع–



مقالهپیام کلیدی 
بیشردیگنمائیم،میزندگیآندرکهپیوستهایبهمجهاندر•

بهابالیوهافوریتدرسالمتدربارهکهنیستمعقولایناز
.شودصحبتمجزاطور

بسیاریوابستگوارتباطزیستبومهاوحیواناتانسانها،سالمت•
.دارندهمباتنگاتنگی

اندستبهبزرگخداوندمخلوقاتهمهمهربانومظلومانهنگاه•
باتااستما

One)واحدسالمتسازیپیاده• Health)رویکردباهمسو
وپیشرفتایرانی-اسالمیزندگیسبکالگوی

وحیوانانسان،بهامدادرسانیزنجیره"سازییکپارچه•
وانتاندازهبهبالیاوهافوریتعادی،هایوضعیتدر"طبیعت

.دهیمکاهشراآنهاآالمودردهاونمائیمکمکآنهابه

استسی(سالمانسانوهمهجانبهسالمترویکرد)2بندبرمنطبق•
سالمتکلیهای



هدف
جمله،ازسئواالتیبهپاسخمقالهاینهدف•

فوریتدردامپزشکی"یا"دامپزشکیدرشهریدفاع"یا"دامپزشکیدرعاملغیرپدافند"–
است؟"بالیاوها

«شهریدفاع»یا«عاملغیرپدافند»دردامپزشکیهایمسئولیتووظایفها،نقش–
؟چیست

دارند؟بعهدهمسئولیتیونقشچهدامپزشکانودامپزشکیهافوریتوبالیادر–

دردامپزشکانودامپزشکیهایظرفیتتبیینهمچنینو•
تاثیرگذارترکیبیوفناورانهساز،انسانطبیعی،یبالیاوهافوریتخطرمدیریتوکاهش–

المتسرویکردباعمومیبهداشتزیست،محیطوحیواناتها،انسانبهداشتاقتصاد،بر
(VPH)عمومیبهداشتخدمتدردامپزشکیوواحد

وبالیاوهافوریتازپسوحینشروع،درقبل،رسانیامدادهایسازمانباهمکاری–
هابیماریویابالوهافوریتبهنسبتوابستهصنایعودامپروریصنعتپذیریآسیبکاهش–

ارزیابی،،پیشگیریباملیاقتصادوبهداشتبرCBRNeتهدیداتوفرامرزیآفاتو
آنهاازناشیخسارتجبرانومقابله



؟چیستدامپزشکی 

وتشخیصپیشگیری،برای(Medicine)طبازایشاخه•
حیواناتدرهاآسیبوهااختاللها،بیماریدرمان

ازایگستردهطیفدامپزشکیحوزه•
آزمایشگاهیووحشیاهلی،-جانوریهایگونهتمام–

مختلفهایگونهشرایط–

کهاست(Science)علمی•
ازاعمدامیبیماریهایدرکوشناخت–

حیواناتوانسانبینانتقالقابلبیماریهای•

حیوانات،خاصبیماریهای•

وبیماریهادرمانوپیشگیری–

حیوانوانسانتغذیهعلم–

Erysipelothrix rhusiopathiae
Leptospira interrogans

Trichinella spiralis

EHEC

Bacillus anthracis

BSE
Brucella abortus

Ringworm

Tuberculosis

Toxoplasmosis

Salmonellosis

Echinococcus granulosus

Rabies

Scabies



دامپزشک کیست؟

.باشدداشتهباالییتحلیلقدرتبایددامپزشکیک•

.کندبیانراخوددردنمیتوانداوبیمار–

.گرددبیماریشناختبهموفقخودباید–

.استدامپزشکیاصلیاولویتپیشگیری–

اریبیمدرماندامپزشکیهایشیوهکهاستایحرفهفردی•
برایاستآموختهراحیواناتهایآسیبوهااختاللها،

حیواناتسالمتیازمراقبت–

انسانیجمعیتعمومیبهداشتبهبود–

وضعیتدربارهپزشکیتحقیقودرمان،،تشخیص–
و،مزرعههایدامخانگی،حیواناتخاصهایبیماری•

وحشحیاتواهلیحیواناتسایر

انسانوحیواناتبینانتقالقابلهایبیماری•

ستاممکندامپزشکانکهدامپزشکیهایشیوهوهاشاخه•
باشند،داشتهتمرکزتخصصیوخاصهایحوزهایندر

:ازعبارتند

Exotic)بومیغیرحیواناتطب• animal medicine)

Conservation)زیستمحیطحفاظتطب• medicine)

Small)کوچکحیواناتطب• animal medicine)

Laboratory)آزمایشگاهیحیواناتطب• animal
medicine)

Large)بزرگحیواناتطب• animal medicine)

Equine)اسبطب• medicine)

Food)غذامولدحیواناتطب• animal medicine)

Preventive)پیشگیریطب• medicine)

Food)غذاییموادایمنی• safety practice)

Wildlife)وحشحیاتطب• medicine)

Aquatic)آبزیانطب• medicine)



نقش دامپزشکان در بهداشت عمومی

کهآمدهبهداشتجهانیسازماننشریهدر•

هداشتهدفنهاییدامپزشکیدرمانحیواناتنیستبلکهدقیقاًتأمینموادغذاییوب"•
".انسانمیباشد

جامعهیعمومبهداشتحفظبرایتالشدنیا،دردامپزشکانسوگندنامهبندهایازیکی
.باشدمی

بندیدسته...ازپیشگیریومراقبتمحور5درراعمومیبهداشتتوانمیمجموعدر
:کرد
حیوانات،وانسانبینانتقالقابلهایبیماری
غذایی،موادایمنیوبهداشت
بالیا،وهافوریتغیرمترقبه،حوادثبامبارزه
و(دیگرمناطقازیافتهانتقال)فرامرزییابومیغیرهایبیماری
اگروتروریسموبیوتروریسم



نگرانی های جهانی

بلکهنیستکشورهابینجنگراهبردیوسیاسیجغرافیایتحلیلگراننگرانی•

:جملهازهستندبیشتری(تهدیدات)مسائلنگرانآنها

بدنبالومایندنمیفعالیتقومییامذهبیانگیزهباکهفراملیتیتروریستیهایشبکه–

.هستندجمعیکشتارهایسالح

.اندغافلآنازاقتصادیموسساتودانشمندانبیشترکهاقتصادیهاشوک–

.نددارجهانیپیامدهایونمایندمیپیداشیوعسرعتبهکهکشندههایبیماری–

آسیبحاظلبهآنهاازناشیخساراتکهسونامیوزلزلهگردباد،مانندطبیعیبالیای–

شتربیآنازحتییاوکندمیبرابریازجنگناشیخساراتبااقتصادیوشناسی

.است



:فرضرابراینبگذاریدکه

”استحتمیحملهبهایران”

فرماندهیمعظمکلقوا

تهدید چیست ؟ما چه کرده ایم؟
.بشناسیمراتهدیدهااینبایداست؛تهدیدموردنقالبا•

ناختشبرایفقطبینالمللیمسائلرصد،اساسیکارهایازیکی•
.استتهدیدها

انیمبدماکهشودمیموجببینالمللیحوادثومسائلکردنرصد•
چیست؛تهدیدها

[یا]یکسچهبهنسبت.داردوجودتهدیدکجاازببینداینکهبرای•
.دبکنیبایددائمیرصد[لذا]...دارد؟وجودتهدیدچهبهنسبت

دارندچهکارکهبدانندهمهتابگیرندقرارتهدیدهاجریاندرباید•
.بکنندخواهندمیچهکاروکنندمی

.کندمیاپیدانگیزهاست،کجاازوچیستتهدیدفهمیدانسانوقتی•

مییداپرامتناسبشآمادگیهایشناختید،راتهدیدهاوقتیطبعاً•
.کنید

واهیدخهمراتهدیدکردنخنثیوسیلهیشناختید،راتهدیدوقتی•
گراوکنیدمیحفظشدارید،اگررفت؛خواهیددنبالشوشناخت
.کنیدمیتهیّهراآنندارید،



(Threats)تهدیدها

یکحیاتیهایارزشواهدافکهاقداماتیمجموعه
رقراهجوممورد،اساسیتغییراتهدفباراکشور
.دهدمی

وبودنوجهیچنددلیلبهتهدیدازدقیقتعریف
واهدافوملیمنافع،ملیامنیتباارتباطش
.استمشکلوپیچیدهراهبردها،

،داردقرارامنیتمقابلنقطهتهدید.
لیمامنیتمفهومباتنیدههمدروانتزاعیمفهومی
،وهنشدمحققهنوزکهاستبالقوهخطریکتهدید

.باشدمیایدهیکدرحدصرفا
شدنواقعتهدیدموردچگونگیوزمانتعیینکلدر

.باشدنمیپذیرامکانسادگیبه

انواعتهدیدها

که(توفانوزلزلهسیل،مانند)طبیعیتهدیدهای
.شودنمیغیرعاملپدافندمشمول

غیرعاملپدافندحوزهدرسازانسانتهدیدهای
:دگردنمیتقسیمدستهسهبهخودکهداردقرار
یزمینهوایی،تهاجمشامل:نظامیتهدیدهای
دریاییو

و(نرم،سختنیمهسخت،جنگ)متعارف
(جمعیکشتارهایسالح)نامتعارف

بمبخرابکاری،شامل:امنیتیتهدیدهای
.غیرهوتروریسمگذاری،

جارانفسوزی،آتششامل:تصادفیتهدیدهای
.غیرهوخطرناکموادنشتیاوسوختمخازن



علت تهدیدها 
اسالمجهانالقرایام-ایراناسالمیجمهوریدیپلماسی•

1394افقتااسالمیدولتونظام،انقالب–سازینظام–
1444افقتااسالمینوینتمدن-سازیتمدن–

–طبیعیجغرافیای•
جهانکشورششمینوقوعآمارنظرازکشور،10ازیکی-بالخیزکشوری–
کشوردرمورد40ازطبیعیبالی31وجود–
خطر،معرضدرجمعیتدرصد90–

سیاسیجغرافیای•
دریاییوزمینیگستردهمرزهای–
دریاییوهوایی،زمینیتجاریکریدور–ایمنطقهخاصموقعیت–
یمنافغانستان،سوریه،پاکستان،عراق،جملهازهمسایگیدرزدهبحرانکشورهای–

دینیوفرهنگیجغرافیایی•
مختلفمناطقمذهبیودینیتوزیعوترکیب–
منطقهوجهاندردینیگریافراطیوجود–





دفاع کل یا تام 

Social)اجتماعیدفاع• Defense)
Psychological)روانشناختیدفاع•

Defense)
Passive)عاملغیردفاع• Defense)
Civil)شهرییانظامیغیردفاع• Defense)
Economic)اقتصادیدفاع• Defense)
Military)نظامیدفاع• Defense)
Cyberic)سایبریدفاع• Defense)

Biological)زیستیدفاع• Defense)

Chemical)شیمیاییدفاع• Defense)

Radiological)پرتوییدفاع• Defense)

Nuclear)ایهستهدفاع• Defense)

Food)غذاییدفاع• Defense)

Homeland)سرزمینازدفاع• defense)

Total)تامیاکلدفاعمفهوماساسبرکشور(defense)دفاع• Defense)شودمیتعریف.
:شودمیزیرهایبخششاملتامدفاع



(Passive Defense)عامل دفاع یا پدافند غیر 

لیحاتتسوافرازجنگبکارگیریمستلزمکهاقداماتیمجموعه•
بهمالیخساراتشدنواردازمیتوانآناجرایباونبوده

وظامینغیرونظامیمهموحساسحیاتی،تاسیساتوتجهیزات
رالفاتتوخساراتاینمیزانیاونمودهجلوگیریانسانیتلفات

.دادکاهشممکنحداقلبه

ظتحفامتوجهتهدیدمنشاءازنظرصرفکهاقداماتیمجموعه•
.شودمیموجودهایپدیدهواشیاءموجودات،از

:کرددفاعتوانمیطریقدوبه•

مفهومبهعاملپدافند:اول–
تهدیدبانظامیمقابله•

مفهومبهعاملغیرپدافند:دوم–
برابردرتجهیزاتوتاسیساتومردمجانازموثرحفاظت•

تهدیدها



(  Civil Defense)نظامی دفاع غیر 

یزیربرنامهباکهاستهاییفعالیتمجموعه•
وحسوانبالیا،استمراروبروزازآنهااجرایو

یطبیعیاوجنگنظیرطبیعیغیرحوادث
آتشفشان،طوفان،زلزله،سیل،نظیر

وکردهجلوگیریخشکسالیوآتشسوزی
جانیصدماتومالیخساراتازناشیآثار

.میدهدتقلیلرانظامیانغیربروارده
ردممازحفاظتنظامیغیردفاعاصلیتاکید•

راهبرایاضطراریوضروریاقدامانجامو
آسیبتاسیساتوخدماتدوبارهاندازی
.باشدمیروزمرهفعالیتادامهبرایدیده



؟چرا دفاع غیر نظامی

عواملبابالیاوهافوریتدرکشوریکنظامیغیرجمعیت•
.بوددنخواهخطرمعرضدرمخربمختلف

حوادثورویدادهااینآثارکاهشبراینظامیغیرجمعیت•
.شوندسازماندهیبایدبارفاجعه

وخطرهاازطبیعتوحیواناتها،انسانپاکسازیوبهسازی•
.شودراهمفبایدایهستهوپرتوییزیستی،شیمیایی،تهدیدهای

ی،زیستشیمیایی،هایسالحازآیندهدرکهاستاینتصور•
.شودفادهاستبیشتراستممکنآنهاترکیبوایهستهوپرتویی



دامپزشکان چه نقشی در دفاع غیر نظامی کشور دارد؟

نظامیغیردفاعهایفعالیتدردامپزشکان•
.شوندمیگرفتهبکارحملهازپسکوتاهیمدتدر–

.دهندمیارائهاولویتبارادامپزشکیماهیتباخدماتی–

شاملهافعالیتاین•
تهدیدهایآثاروهابیماریبرابردرغذامولدحیواناتازحفاظت–

ایهستهوپرتوییزیستی،شیمیایی،

تاسیساتوغذاییموادکارخانجاتدرغذاییموادبرنظارتوبازرس–
،باشندشدهآلودهیادیدهآسیباستممکنکهغذاییموادانبارش

ی،انسانجمعیتتداخالتوانسانیاکولوژیدرعمومیبهداشتبهبود–
بوم،زیستوحیوانی



سناریوهای احتمالی درگیری دامپزشکان
موادوحیواناتتواندمیکه،پایدارشیمیاییعواملباحمله•

نماید؛آلودهراغذایی

زیستی؛عواملبهآبوغذاییموادآلودگی•

ودیدنوپ)حیواناتوانسانبینانتقالقابلعواملگسترش•
؛(بازپدید

صادیاقتخساراتبهمنجرحیوانیهایبیماریعواملگسترش•
فرامرزی؛وبومیغیرهایبیماریجملهاز

پرتویی؛عواملباآبوغذاییموادحمله•



CBRNeسناریوی های حمالت 

بهزیاد،صادیاقتهایزیانیاوقربانیانبهشدیدآسیبعلتبهزیاداحتمالکهشدهتعریفعمدهسناریوی15•
.دارندقراربالیاوهافوریتبرابردرآمادگیاولویتدررسیدگیمنظور

هنظرگرفتدرتروریستیتهدیدعنوانبهسپتامبر11ازپسفهرستایندرتروریستی،حمالتاینازبسیاری•
.اندشده

شیمیاییحمله•

زاتاولعامل•

سمیصنعتیشیمیاییمواد•

اعصابعامل•

کلرمخزنانفجار•

زیستیحمله•

تنفسیزخمسیاه•

آبوغذاییموادآلودگی•

رفکیبتببیماریمانندبومیغیرحیوانیهایبیماری•
طاعونو

پرتوییفراپاشیدستگاه-پرتوییحمله•

تنکیلو10ابداعیدستگاه-ایهستهانفجار•

بمبسازدستانفجاریدستگاه-منفجرهموادحمله•
(ترکیبی)گذاری

یریگهمهوآنفلوانزاپاندمی-زیستیهایبیماریطغیان•
غیرهوزیکاویروس،دنگی،کروناابوال،سارس،

طبیعیبالیای•

بزرگزلزله•

(سونامی)عمدهطوفان•

ترکیبیوسایبریحمله•



عوامل شیمیایی 

منابعیآلودگوتلفاتایجادبرایتوانندمیشیمیاییعوامل•
.شونداستفادهآبوغذا

.هستندسمیبسیارترکیباتشیمیاییمواداین•
(بدنحیاتیعملکردهایدراختالل)عصبیگازهای–

(خوناکسیژنحملظرفیتتغییر)خونیگازهای–

(آنهاباتماسدربافتتخریب)زاتاولگازهای–

(تنفسیسیستمحمله)کنندهخفهگازهای–

(افراداذیتوآزار)آوراشکوآوراستفراغگازهای–



باقیمانده سمیتاثیر بررویعامل رنگبومزه
+تغییررنگگوشتبدبدخردل

+شتبدونتغییررنگگوبدبدخردل نیتروژن

بداسیدیآرسنیک
تغییررنگگوشتو

وآرسنیک+سبزیجات

+اصالاصالبدعوامل اعصاب

ازهوادهیسپ-؟اصالاسیدیفسژن

پسازهوادهی-اصالبدتلخعوامل سیانوژن
+اصالبداسیدیمحرک ها
-؟بداسیدیدود

+؟؟؟فسغر سفید
.نشانگر حضور باقیمانده سمی است+   
.نشانگر عدم حضور باقیمانده سمی استـ   

.؟   تاثیر عامل برروی مواد غذایی تعیین نشده است

تاثیر عوامل شیمایی برروی مواد غذایی



عوامل زیستی

عواملازهاستفادیاطبیعیغیریاطبیعییحادثهیارویدادنشانه،هرواقعدر،زیستیتهدید•
وتخریبطریقازاقتصادیهایآسیبیاانسانیهایسرمایهنابودیوتضعیفموجبکهزیستی
دریستزمحیطوغذاییصنایعآشامیدنی،آبطیور،ودامگیاهی،کشاورزی،محصوالتنابودی
.شودمحسوباندازد،خطربهراجامعهامنیتوثباتوشودکشور

آسیبلی،اصهدفباکهاستتصورقابل.باشدمیدامپزشکاناصلیهاینگرانیاززیستیعوامل•
شاملهبالقوهایبیماری.شوندمیاستفادهآبوغذاییموادآلودگیوتخریبطریقازمردمبه
غیرهوبرفکیتببیماریمشمشه،مالت،تبطاعون،توالرمی،ریفت،درهتبپسیتاکوز،زخم،سیاه–

مهمنکات•
.شوندمنتقلانسانبهحیواناتازاستممکنهابیماریاینازبسیاری–

.نمایدمیپیشرفتطغیانازقبلاخطاربدونمعموالزیرااستدشوارآنهاتشخیص–

هستندکشوربومیهایبیماریازبرخیونیستسادهآنهاتفریقیتشخیص–



زیستیانواع تهدیدهای 

هابیماریطبیعیطغیان•
متروریسوخرابکاری،جنایتوجرم•

مانندزیستی
غذایی،تروریسمتروریسم،اگروبیوتروریسم،–

بیوکرایم

بررویپژوهشوآزمایشگاهیخطر•
زابیماریعوامل

فنیخطاهای–
آزمایشگاهیهایدستکاری–

زیستیجنگ•



13دردامبهداشتآمریکنپانکنگرهیازدهمیندر

:کهشدعنوانمکزیک،در2008اکتبر

450میلیارد2/2کناردرانسانیجمعیتنفرمیلیون

میگیزندنزدیکیامستقیمتماسباحیوانیجمعیت

.کنند

،هداشتبزمینهدرکلیدینقشدامپزشکانبنابراین

حفظوتامینبرایکهنمایندایفاءبایدعمومی

نیازیحیوانیوانسانیجمعیتهردویبهداشت

یماریبطبیعیطغیانبالقوهتهدیدهای.استاساسی

یماریبویژهبهانسانوحیواناتبینانتقالقابلهای

،شگیریپیشناسایی،موقعبهرابازپدیدونوپدیدهای

.دهندپاسخوتشخیص

هاتهدیدبالقوه،طغیانطبیعیبیماری





جنگ زیستی
فرآوردهوهاویروسها،قارچها،باکتریتولیدیاوکشت•

زیستیهایسالحعنوانبهآنها،سمیهای

هاویژگی•
نمودشناساییسریعاًراآنمنشاءتواننمیدرحقیقت،مجهولآنعامل–

.استیافتهتوسعهزیستیعاملکهشوندمیآنمتوجهزمانیو

کشورهبسنگینیاقتصادیخسارتاماقیمتارزانمتخاصمعواملبرای–
.سازدمیواردهدف

.گیردمیبردرراایگستردهآماریجامعه–

یهاجمعیتبیندرراحتیبهوباالستبسیارآناثرگذاریسرعت–
.شودمیپراکندهمحیطوحیوانیوانسانی

یاربسوشدهدادهپنهانجنگلقبآنبهنداردباالییجهانیبازتاب–
.نمایدمیایجادآسیبمخفیانه

؛آسانحملقابلیت–

حملهمورداهدافبودنپذیرآسیبودفاعبی–



تروریسم-تهدید های نوین

هدیدتبهتوجهآمریکامتحدهایاالتدرزخمسیاهبیماریشیوعوسپتامبر11حمالت•
را(CBRN)ایهسته-وپرتویییاوزیستیشیمیایی،هایسالحباتروریستیحمالت
.دادافزایش

ودوقلهایبرجبهحملهازپس.بودنظامیدفاعیکاساساCBRNمسائل2001سالتا•
تیصنعکشورهایهمهآمریکا،متحدهایاالتدرزخمسیاههایهاگعمدیگسترشو

.کردندارائهراCBRNتروریسمبهمربوطشهریپیامدهایمدیریتهایبرنامه
.ندشددرگیرحمالتاینازپسوحیندرنجاتهایسگباکمکارائهدردامپزشکان•
کنترلوپیشگیریمرکززیستیهایسالحالفگروهفهرستهاارگانیسممیکروهمه•

یواناتحوانسانبینانتقالقابلهایبیماریعواملشاملآبلهجزءبه(CDC)هابیماری
.شودمی

هایسالحپایگاهدرشدهثبت(Agro-terrorism)کشاورزیتروریسممورد31از•
Weapons)جمعیکشتار of Mass Destruction Database)،10باآنمورد

.داردارتباطمزرعهحیوانات



عوامل پرتویی و هسته ای 

بیشترتبلیغاتیبعد•

(fallout)پرتوییبارشیاذرات•
پرتوهایعنوانبهشدهآزادانرژیدرصد15حدودانتشار–

یونیزان

ماندپسعنوانبهدرصدپنجحدوداولیهتابشمقدارایناز–
تابشی

هاآسیبوآثار•
ازشیناتلفات-زیادبسیارگرمایوانفجارباافرادمواجه–

اولیهتابشعالوهبهآن

یطمحدرمدتطوالنیآلودگیاستممکنپرتوییبارش–
رانشدهآلودهآبوغذاتامینکهنمایدایجادزیست
.بودخواهدمشکل



دامپزشک انتظار می رود؟از آنچه 

،CBRNeآلودگیوضعیتیکاولیهبرآورده•

ماهیتبااصلیهایفعالیتووظایفانجام•

:دامپزشکی

همزرعحیواناتآلودگیبالقوهخطراتارزیابی–

CBRNeعواملبه

انبارهایوهافروشگاهآلودگیشواهدارزبابی–

بهتوصیهوCBRNeعواملبهغذاییمواد

.آلودهغذاییمواددفعیاواستفاده

هنگام)غذاییموادآلودگیخطراتارزیابی–

CBRNeعواملبه(تازهشیروگوشتتوزیع

هبستوخامغذاییموادتمامیتوزیعبرنظارت–

.(مصرفازقبلبازرسی)مصرفبرایبندی

وآبایمنیوعمومیبهداشتخدماتارائه•
:زیستمحیطوغذا
هایسامانهوذخیرهمخازنومنابعبررسی•

.یآلودگواحتمالیآسیبنظرازآبتوزیع

شربآبکلرزنیوتصفیهازاطمینان•

بهداشتیدفعوآوریجمعازاطمینان•
پسماندهاانواعوفاضالب

محیط،آلودگیرفعوحذفازاطمینان•
تجهیزاتوآبوغذاییمواد

انجوندگوحشراتکنترلوضعیتبررسی•

محیطیهاینمونهارسالوآوریجمع•
بهآلودهمنطقهازغیرهوآبخاک،

آزمایشگاه



نقش دامپزشکان در چرخه
CBRNeدفاع در برابر 

حفاظت؛•
هتهدیددرقالبیکشبکپایش•

؛جامع
پیشگیری؛•
تهدید؛تشخیص•
منشاءتهدید؛شناخت•
اطالعرسانیوهشداردهی؛•
تصمیموعملیات؛•
پاسخسریعوکنترل؛•
رفعآلودگی؛•
درمان؛•
؛مصونسازی•
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(Disasters)بالیا

کیعملکرددرجدیوقفهیکعنوانبهبالیا•
آثاروهاخسارتدرگیرجامعهیکیاجمعیت
محیطیزیستیاواقتصادیمادی،انسانی،
دهدیآسیبجامعهیاجمعیتتواناییازفراتر
.تاسشدهتعریفخودمنابعازاستفادهبرای

خطراتبندیطبقهبرایمتنوعیمعیارهای•
.استشدهاستفادهمختلفبالیای

عواملاثردربالیاوهافوریت–
،طبیعی•
،سازانسان•
،زیستی•
،فناورانه•
.شوندمیایجادترکیبیاوقاتگاهیو•



Natural)طبیعیبالیای D.)ازبخشیجدیگسیختگیهماز
یمحی ومادی،انسانیگستردههایخسارتباهمراهجامعه
آنبامقابلهبرایجامعهتوانازفراتر
ومکانیزمازناشیهایپدیده،شناختیزمینمنشاءبا

وزمینرانشآتشفشان،،زلزلهمانندطبیعیعواملساختار
ومکانیزمازناشیهایپدیده،هواییوآبمنشاءبا

ائی،استوبادهایتند،توفانمانندطبیعیعواملساختار
برقورعدبهمن،یخبندان،تگرگ،سیل،تندری،هایبارش

ید،شدگرمایوسرما،زاییبیابانخشکسالی،،صاعقه،
(یسونام)دریاامواجیورش،خشکیدردریاهاآبپیشروی

غیرهو
عواملیازناشیهایپدیدههوا،وآببرفشارمنشاءبا

دی،اسیهایباران،هواآلودگیمانندطبیعتبرتحمیلی
ایهگلخاناثراتوجودرهاآالیندهوکربنیکگازافزایش
..وق حیوخشکسالی،ازنالیهشدننازکآنها،ازناشی

اختیشنزیستعواملازناشیهایپدیده،زیستیمنشاءبا
فرامرزیوخارجیواگیرهایبیماریاپیدمیمانند
چاقی،)مزمنهایبیمارییا(ناقلینبهآلودگیوانفلوانزا)

(سرطانسالمندی،

Man-Made)سازانسانبالیای D.)
ورتوییپ،شیمیاییفیزیکی،زیستی،:تصادفیاقدام

غیرهوایهسته
داخلی،مناقشاتونزاعوجنگ:عمدیاقدام

جنایتوجرموتروریسم

Technological)فناورانهبالیای D.)
عمدیغیروعمدی
یسوز،آتشهواپیماسقو ،ایهستهنشتوحوادث

رقغ،نقلیهوسایلتصادفات،انفجاراتوگسترده
هشبکبهسمومورود،معادنوبناهاریزش،کشتی

آبرسانی

انواع بالیا

Complex)ترکیبیبالیای D.)
نهفناوراوسازانسانطبیعی،بالیایازایمجموعه

هاساختماناستحکامعدموزلزلهمانند



، حیوانات و طبیعت پذیری انسانآسی  
میسهمابالیوهافوریتدرمشابهیپذیریآسیبازطبیعتوحیواناتانسان،•

رفاهوسالمتبرمشابهیپیامدهایتواندمیمختلفبالیایهمچنین.برند
.نمایدایجادحیواناتوانسان

میرایدهدآسیبمنطقهدرگذشتهبارفاجعهبالیایثانویهواولیهپیامدهای•
.بردنامزیرشرحبهتوان
تهگذشقرونطیدربارفاجعهرویدادهایدلیلبهحیواناتگستردهمیرومرگ–

.استشدهشدیدقحطیبهمنجر
الیایبنتیجهیکعنوانبهکلدرواگیربیماریگیریهمهخطرقحطی،باهمراه–

دهدمینشانموجوداپیدمیولوژیکیهایدادهوتجارب.یابدمیافزایشطبیعی
استکنممحیواناتوانسانبینانتقالقابلهایبیماریازبرخیبروزافزایشکه
.افتداتفاقمحیطیزیستتغییراتثانویهاثریکعنوانبه

هایاردوگاهدرحدازبیشازدحام،بهداشتیاستانداردهایعمومیکاهش–
ایهبیماریگسترشبراینظریخطرعاملیکآشامیدنیآبکمبودوآوارگان
.استغذاوآبراهازمنتقله

ارغذاییموادوشوندحیواناتاززیادیتعدادمرگموجبتوانندمیبالیا•
سایروهاالشهدفعوآوریجمع.نمایندنامناسبانسانیمصرفبرای

.استبالیاازپساولویتیکحیوانیمنشاءباپسماندهای



مسئولیت ها در فوریت ها و بالیا 
حیوانات،مسئولافرادیاحیوان،صاحبان•

جملهازخودحیواناتازمراقبتتوسعه–
اغبآموزشی،وآزمایشگاهی،تحقیقاتی،مراکزحیواناتمولد،حیواناتهمراه،حیوانات•

ووحش؛حیاتوسیرک،حیواناتووحش

،کشاورزیجهادوزارت•
کاهشهبکمکبرایدامصاحبانبهخدماتهماهنگیومستقیمپشتیبانی–

حیواناترنجودرد
نگهداریوپرورشآب،وغذاتامینحیوانات،پناهگاهبینیپیش–

(دامپزشکینظامسازماندامپزشکیسازمان)دامپزشکیملیهایسازمان•
هبحیواناترفاهودامپزشکیدرمانبرایمشاورهارائهظرفیتافزایش–

.حیواناتصاحبان
وحیوانات؛رفاهریزیبرنامهوهماهنگی–
وحیندرحیواناترنجودردکاهشطریقازحیواناترفاهخدماتارائه–

جملهازاضطراریشرایطازبعد
ریضروملزوماتسایرودامپزشکیهایمراقبتوها،پناهگاهبهحیواناتانتقالونجات•

آسیبمناطقدرکمکبرایدیدهآموزشدامپزشکانتدارکهماهنگی–
دیده؛

.دیدهبآسیمناطقدردامپزشکانبیناطالعاتیسریعارتباطازاطمینان–



مسئولیت ها در فوریت ها و بالیا 
خدماتارائهبهملزم(عمومیبهداشتوهاشهرداری)محلیمقامات•

حیواناترفاه
ستقیممهماهنگیوپشتیبانیارائهحیوانات،کنترلوآوریجمعخدمات–

ی،جابجایمراقبت،بهکمکبرایخانگیحیواناتصاحبانبهخدمات
مرده،حیواناتبهداشتیدفنحیوانات،سایروخانگیحیواناتپناهگاه

،(ایراندامپزشکانجامعه)دامپزشکیملیهایانجمن•
مستقیمیهماهنگوپشتیبانیخدماتارائهحیوانات،بهظلمازپیشگیری–

امهنگدرحیواناترنجودردکاهشبهکمکبرایحیواناتصاحبانبا
.آنهاصاحبانبهحیواناتبازگشتواضطراریشرایطیکوقوع

و(WVA)دامپزشکیجهانیانجمن)دامپزشکیجهانیهایانجمن•
،((OIE)دامبهداشتجهانیسازمان

دررسمی،درخواستصورتدرملیاضطراریوضعیتازپشتیبانی–
حمایتشکلبهتواندمیکهحیواناتاضطراریمدیریتپاسخیکقالب

ااجرواندازیراهبهکمکمرز،بدوندامپزشکاناعزامبادامپزشکی
.شودانجامآنهاغذاییموادتدارکوحیوانات،موقتهایپناهگاه



دامپزشکان در فوریت ها و بالیا
انسان،سالمتتهدیدکنندهبالیایویژهبهبالیاوهافوریتمدیریتدردامپزشکینقش•

بالیاواهفوریتدردامپزشکینقشمفهومومعنیگذشتهدههپنجدرزیستمحیطوحیوان
علتبه.استکردهتقویتگذشتهازبیشرا
همههتوجاخیرهایدههدربالیاوهافوریتازناشیهایآسیبوتلفاتمیزانوفراوانیافزایش–

عطوفمبالیابهپاسخوکاهشدردامپزشکانودامپزشکینقشبررسیوآنعواقبوعللبهرا
.استساخته

2001سپتامبر11ازپسبیوتروریستیحمالتوقوع–

،آنفلوانزای(2003)سارسجملهازاخیرقرندربازپدیدونوپدیدعفونیهایبیماریشناسایی–
،(2012)،کرونا(2010)دنگی،(2009)یخوکمنشاءباانسانیآنفلوانزای،(200۶)پرندگان

غیرهو(2015)زیکا،(2014)ابوال

،محیطیزیستهایفوریت–

دیگریوپرندگانآنفلوانزایجملهازبیماریطغیانیکیکنندهنگرانموضعومسئلهدو•
.(تروریستیحمالت)آبوغذاییموادعرضهدفاعوایمنی



چرا دامپزشک در فوریت ها و بالیا

مردممومعومسئولینبالیاوهافوریتدر،آموختهبسیاروایحرفهعضویوشهروندیکعنوانبه•
تیمتوسطنجاتوجستجوعملیاتبهکمکبرایویژهبهصالحعلمیمرجععنوانبهآنهامشاورهبه

.دارندنیاززیرآوارقربانیاننجاتویابزندهسگهای
طبیعتدرنگهبانوباندیدهعنوانبهحیوانیهایجمعیتشناخت–

دیدهآسیبقهمنطدرحیواناتکنترلمشکالتتاعفونیبیماریطغیانپیچیدهومتعددخطراتباآشنایی–

رسانیامدادتیمهرازعضویعنوانبهنامحدودظرفیتبااساسی،نقشایفایشرایطواجد–

میهااریبیمبالینیمراقبتومدیریتدربارهآنهامهارتباالیدرجهوگستردهدانشبهتوجهبا•
هجملاز.نمایندارائهبالیاوهافوریتدرراخودهمکارانهویکپارچه،ماهرانه،خدماتتوانند

انانسبهحیواناتهایبیماریانتقالشرایطییاهابیماریتمامبروزکردن،محدودیاوجلوگیری،–

انسانمصرفبرایایمنوسالمحیوانیمنشاءباغذاییموادبهدسترسیافزایش–

وغذایی،وادمتامینحفاظتحیوانات،کنترلومراقبتبیماری،کنترلباویژهبهبالیابهپاسخظرفیت–
غیره



بالیادر دامپزشکان نقش 

.ببردبینازراماندهباقیپزشکیوبهداشتیظرفیتتواندمیبالقوهبطوربالیا•

بالیاوفوریتدردامپزشکاناصلینقش•
و«واگیرهایبیماریکنترلوپیشگیری»و»حیوانیهایبیماری»برابردرهاانسانحفاظت–

عمومیبهداشتواپیدمیولوژیکمشکالترفعدرهمکاری–

.دهندمینجامانیزداردارتباطانسانرفاهبامستقیمطوربهکههاییفعالیتدامپزشکانبالیادر•
زشکاندامپعمومیبهداشتعمدهمسئولیت.شدخواهدتبدیلآنهاوظیفهمهمترینبهعمومیبهداشتهایفعالیت–

برایالمسوایمنغذاییموادتامینودسترسیکفایتشوندمطمئنتا،بودخواهدانسانغذایحیوانیمنابعحفظ
.داردتداومماندهزندهجمعیت

درحملهازپسبالفاصلهدورهدرهامکانسایردریاوهاپناهگاهدرمستقرجمعیتبهپزشکیاولیههایمراقبتارائه–
.داشتخواهندبعهدهراباشدزیادبسیارموجودپزشکانتوسطمراقبتبرایزخمیوبیمارافرادتعدادکهصورتی

زیستی،،شیمیاییموادبهحیوانیمنشاءباآبوموادغذاییوحیواناتآلودگیوضعیتتعیین•
.ایهستهورادیواکتیو



اقدامات دامپزشکی در فوریت ها و بالیا

:فوریاقدام•
ینتعیودسترسدرغذاییمنابعگونههرشناسایی–

.هستندایمنوخوراکیهمهنوزمحصوالتآیااینکه

ومجروححیواناتکشتارومراقبتسازماندهی–
انسانیمصرفبرایهمهنوزکهآنهاییشناسایی
.باشندمیمناسب

شاءمنبازائدموادسایروهاالشهدفنیاوبردنبیناز–
حیوانی؛

رایبآبوغذاییموادنیاز،صورتدرو،سرپناهتامین–
.پراکندهحیوانات

؛واناتحیوانسانبینانتقالقابلهایبیماریکنترل–

آفات؛کنترل–

.غذاییموادایمنی–

:بعدیاقدام•
کشتار،عادیهایفعالیتسرگیریاز•

شیر؛ذخیرهوآوریجمعگوشت،بازرسی
ضدها،واکسنداروها،توزیعوتامین•

کش؛آفتوهاکنندهعفونی
معرضدرهایمکانومناطقعفونیضد•

خطر؛
اپیدمیولوژیک؛مراقبتاستقرار•
خطرمعرضدرمنطقهازحیواناتتخلیه•

.(بینیپیشقابلرویدادمورددر)

بالیایطبیعی



اقدامات دامپزشکی در فوریت ها و بالیا

(تهایشیمیایی،زیستی،پرتوییوهس)بالیایانسانساز

خطرناک؛هایآالیندهمنشاءتشخیص

وده؛آلمنطقهدرخانگیحیواناتداشتننگهیاوحرکت

ه؛آلودمراتعیاعلوفهباحیواناتتغذیهازجلوگیری

بایغذایموادسایروشیرگوشت،درهاآالیندهبرنظارت

حیوانی؛منشاء

حیواناتجمعیتبررویشناسیسممراقبت.



نقش خدمات دامپزشکی در مدیریت فوریت ها و بالیا

(Mitigation)پیشگیریوکاهش•

(Preparation)آمادگی•

(Response)پاسخ•

(Recovery)مجددبازسازی•



بینی و پیشگیریکاهش یا پیش 

انسانینبانتقالقابلهایبیماریاپیدمیولوژیکمراقبتنظام•
حیوانی؛هایبیماریسایروحیواناتو
غذایی؛موادتولیدزنجیرهکلکنترل•
.محیطیزیستاپیدمیولوژی•
هبخبراعالمازاطمینانحصولهدفبابایدهافعالیتاین•

،محیطیزیستخطراتیاگیرهمههایبیماریدربارهموقع
.شودمانجاپیشگیریاقداماتتعریفهدف،رویدادیکمراقبت

زاها،جنبهتمامیدردامپزشکیوبهداشتیخدماتتقویت•
یماریببامقابلهویژهبهاپیدمیولوژیوعمومیبهداشتجمله
.داردغیرهوفرامرزیآفاتوها



روش های کاهش بالیا

الیابوهافوریتاینکهاطمینانبرایهاییروش•
یدشدکمترآنهاآثاریاوشوندمیپیشگیری
:بودخواهد
:ساختاریهایروش–

نگهداشتدورسیالبهایمسیرازراخانگیحیوانات•
چراگاهمدیریت•

:غیرساختاریهایروش–
ناتحیواصاحبانبهتوصیهمثالبرایآموزشهایبرنامه•

بالیاخطراتدرباره
ولهگبهداشتمدیرتمثالبرایدامپزشکیخدماتتقویت•

اپیدمیولوژی



بالیابرنامه ریزی پیش از 

:ازعبارتندبالیاازپیشهایبرنامهتوسعه•
اضطراریمواقعدرنیازموردضروریمنابعارزیابی–
اضطراریشرایطپسوحیندرضروریتقاضاهایتامینبرایجایگزینمنابعازاستفاده–
یروینوغذاییموادحملتجهیزاتانرژی،جملهاز،منابعسازمانیبینگذاریاشتراک–

نیازموردکار
منابعبهدسترسیازاطمینان–
بالیابرابردرآمادگیروشوپاسخراهبردهایتوسعه–

باشد؟کسیچهبالیاازپیشمحوروظیفهدامپزشکینیروییکداریدانتظار•
تجربهبابالینیدامپزشک–
عمومیبهداشتمتخصصدامپزشک–
دامپزشکیاپیدمیولوژیمتخصص–



بالیاارزیابی 

درابالیاثرارزیابیدرمهمینقشدامپزشکان•
ادیاقتصمنابعحیوانی،وانسانیهایجمعیت

:جملهازنمایندمیایفا
عفونیهایبیماریبروزدربارهاطالعاتکسب–
سرویسآب،ها،پناهگاهبهدسترسیتعیین–

پزشکیهایمراقبتبرق،بهداشتی،
بهداشتیوضعیتپایش–
موضوعاتدربارههاپناهگاهساکنانآموزش–

خاصبهداشتی
منابعتخصیصبهکمک–



چرا دامپزشکان نیاز دارند که 
درباره مدیریت بالیا بیاموزند؟

آنهازیرااستحیواناتازمراقبتدامپزشکانایحرفهوظیفه•
بهنسبتدارنداحساس

بدنآبیکموگرسنگیها،بیماریها،آسیب•
دارندنیازماکمکبهجامعهافرادوصاحبان•

برایمردم،ازبسیاریزندگیازمهمیبسیاربخشحیوانات•
.هستندکاروهمراهی،معاشامرار

عنوانبهاستنیازدامپزشکانبه•
امدادیهایتالشهماهنگیوسازماندهی،برایکلیدیافراد•

حیواناتبرای
ازیزیادتعدادسریعبالینیارزیابیبرایخبرهکارشناسی•

حیوانات
رلکنتوپیشگیریوعمومیبهداشتحفاظتبهکمکبرای•

.انددهشتربیتحیواناتوانسانبینانتقالقابلهایبیماری



برنامه آموزش دامپزشکان

داشتهمهارتبایدبالیاپزشکیهایمراقبتهایجنبهدرپزشکیهایگروهتمامیبالیاهنگام•
.باشند

هاریتفودرنیازصورتدرآنهاازاستممکنکههاییتخصصدرراکافیمهارتدامپزشکانتمام•
.نمایندکسبشود،استفادهبالیاو

برایشکیدامپزتقاضایتااستضروریدرسیهایبرنامهفاقددامپزشکیهایدانشکدهازبسیاری•
.نمایدبرآوردرااضطراریشرایطوحیوانییاوعمومیبهداشتآمادگی

اضطراریشرایطبهپاسخوپیشگیریبرایدیدهآموزشایحرفهافرادازمهمیمجموعهیکتربیت•
.استحیواناتوغذاییموادبهمربوط

اینکهرایباحمرهاللجمعیتهمکاریبارادامپزشکیبسیجمقدماتبایددامپزشکی،نظامسازمان•
آموزشاولیههایکمکهایروشدربارهدامپزشکیملیوایمنطقهمحلی،هایانجمنتمامی
.نمایدفراهمراببینند

مقاماتهمکاریباآموزشیهایدورهسازماندهیبرایراعملابتکاردامپزشکیهایانجمن•
.بگیرنددستدربایداحمرهاللودامپزشکی



دامپزشکان باید آموزش ببینند
Disaster)بالیادردامپزشکیطبهایروشدربارهتا• Veterinary Medicine)باشندداشتهتبحر

Disaster)بالیادرانسانیطبدرآموزشدریافتبرعالوه• Medicine)،اقداماتانجامبهقادربایدآنها
.باشندمصوباضافیکارکردهایانجامدرپزشکانبهکمکوموثراولیههایکمکوبخشنجات

غیراعدفاقدامات،جمعیشتارکهایسالحاثردرانسانوحیواناتدرشدهایجادآثارراهنماهایبایدآنها•
نمایند،دریافترابهداشتو،عامل

.نمایندحفاظتپیشگیریقابلهایبیماریوهاآسیبازراخودبایدآنها•



دامپزشکانآموزش

بتمراقهایطرحتدویندرفعالنقشیبایددامپزشکان•
تهداشپزشکیهایگروهسایرباهمراهاورژانسپزشکی
.باشند

شپوشرافاجعهیکمتغیرهایتمامتواندنمیطرحیک•
.دهد

نبهتریوشودانتخاببالیازماندربایدواقعیاقدام•
.باشددسترسدربایداطالعات

ردمهارتبهبستگیاضطراریهایطرحپذیریانعطاف•
.شوددادهآنبهاستممکنکهاستماموریتیهر

.شودبرآوردهبایدنیازصورتدراستضروریآموزش•



• The World Association for Disaster and
Emergency Medicine is a multidisciplinary
professional association whose mission is
the global improvement of pre-hospital
and emergency health care, public health,
and disaster health and preparedness.

• Veterinarian medicine will be present in a
robust track, along with new entries
Emergency Radiology and Pharmacy.

• Oral Sessions in
– Veterinary Medicine and Animal care

– CBRNE

– Civil-Military Collaboration Operations



برابر بالیادر ( Preparedness)آمادگی

بالیاکاهشهایبرنامهدرموثرآمادگیمرحلهماهیت•
جامعهبرمبتنیآموزشموقعبهسازیپیادهوپیشرفت–
بالیا؛بهپاسخبرایدامپزشکیخدماتبخشدر"داخلی"ریزیبرنامه–
؛(ملیای،منطقهمحلی،)مختلفسطوحدرکلیریزیبرنامهدرادغام–
نی،نشاآتش)شهریحفاظتهایفعالیتدردرگیرافرادسایرودامپزشکانآموزش–

؛(نجاتسگتیمداوطلبان،
وریضربالیادرآنهاوسیعوجدیدهاینقشدردامپزشکانسازیآمادهبرای•

کهاست
بیاموزندبالیادردامپزشکیطبدرباره–
نمایندهمکاریبالیادرمدیریتاجراییوعلمیهایبرنامهعضوعنوانبه–

برنامهدواجرایدیدهآسیبمناطقدر(FAO)کشاورزیوغذاسازمانپیشنهاد•
کشاورزیوغذابرای(GIEWS)سریعهشدارواطالعاتجهانیسامانه–
حیوانیفرامرزیآفاتوهابیماریبرابردر(EMPRES)هافوریتازپیشگیریسامانه–

گیاهیو



روش های آماده سازی

تمامهد،درخبالیااگرشود،حاصلاطمیناناینکهبرایتدابیریاتخاذ•
الزمیابالوفوریتآثاربامقابلهبرایاستممکنکهخدماتیومنابع
کردد،رمستقدیدهآسیبمنطقهدروبسیجسرعتبهتوانمیراباشد
مانند
هشدارملیهایسامانه–
واکسیناسیونهایبرنامه–
حیواناتهایپناهگاه–
هادامانتقالوتخلیهروش–
آبوغذاییموادسازیذخیره–
زندهومجروحشده،تلفحیواناتشناسایی–
دامپزشکیهایکلینیکآمادگیهایبرنامه–



کنترل ناقلین بیماری ها

.شودمیایجادکلدرحساسمیزبانتماسبهنسبتناقلینتعدادافزایشبالیادر•
مثالبرای•

نندمایابندمیافزایشتکثیربرایهاطوفاندرآببهدسترسیافزایشعلتبههاپشه–
یاوهائیتیمانندکشورهاییدرماالریا•
لوئیسسنتدردنگیآنسفالیت•

نمایندمنتقلراهاآنتروویروستوانندمیهامگس–
پورتوریکودرسرشپشنتقالا–

مثالبرای.نمایندمنتقلرازابیماریعواملمکانیکیتواندمیناقلین•
پرتغالدرلپتوسپیروز–
هنددرحصبهتب–

عوارضازپیشگیریبرایدامپزشکانتوسطبایدنیزشدهاستفادهکنترلهایروش•
ثالمبرای.شودبررسیحیوانیوانسانیجمعیتسالمتوزیستمحیطدرجانبی

هاکشافتوهاکشحشرهازحدازبیشاستفاده–



بیماریکنترل انتقال 
استممکنهازیستگاهتخریبطبیعیبالیایازپس•

شودمنجرحیوانیوانسانیهایجمعیتحدازبیشازدحامبه–

.شودمیموجودواگیرهایبیماریتشدیدباعثآبوغذاتامیندراختالل–

سرعتبهبایددامپزشک•

نمایداقداممشکلحجمارزیابیوبیماریعاملشناساییبرای–

.نمایندتنظیمرابیماریانتقالبامقابلهکارهاوسازوکنترلمقرراتسپس–

کهایدنمگیریتصمیمتاکهاستمهمماهیومرغقرمز،گوشتشیر،بهداشتدانش•
.هستندناسالمیاسالمانسانمصرفبرایغذاییمواد

دامپرورشمزارعدرپیشگیریطباصولازاستفادهازاطمینان•

ونجوندگاهجومازجلوگیریبرایحیواناتماندهباقیدفعوآوریجمعبرنظارت•
.استهممشود،منجرغیرهوآنتروویروسوشیگالگسترشبهاستممکنکهحشرات



گلهمدیریت 

مزارع،)حیوانیهایواحدوهاخانهتخریب•
فرآوری،هایکارخانهصنایع،ها،زیستگاه
بهازنینتیجهدراستممکن(مراتعها،کشتارگاه
انتقالوتخلیهبرنامهازبخشیعنوانبهدامپزشک

نباشد،پذیرامکانتخلیهاگرگلهمدیریتبرنامهو
.دهدافزایشرا

وانتخاببهمجبوراستممکندامپزشکان•
.باشندتریاژبرایحیواناتشناسایی

؟چیست(triage)تریاژ•
بندیتاولویودامپزشکینیازفوریتارزیابیفرایند–

.استدرمان



حیواناتمراقبت های بهداشتی 

اساسیهایواکسنوداروهاتوزیع•

سوابقنگهداریوهابیماریمراقبتنظامحفظ•
باروریتولید،میر،ومرگ

دیدهآسیبحیواناتدرمانواولیههایمراقبت•

رفطسایرومقاماتباهماهنگبایدتریاژسیستم•
یابدتوسعهذینفعهای

معجواوحیواناتکنترلعواملساختاری،امکانات•
گیردقراردسترسدربایدانسانی



حیواناتکنترل 
ترشگسبعاثتواندمیواستخطرناکبالقوهحیواناتزدنپرسهوگشتنازجلوگیری•

وحشییواناتحسمی،تتانی،مارهایسیدا،کلستریدیوممولتیهاری،پاستورالمانندبیمارهای

مراقبتآنهاازتواننمیکهمجروححیواناتدرانسانیوآراممرگهایروشازاستفاده•
.کرد

بیماریلینناقابتالیشانسافزایشبهمنجرتواندمیوحشحیاتباحیواناتتداخلافزایش•
.بماندباقیوحشحیاتجمعیتدراستممکنیاوشودزابیماریعواملمخازنازها

بازپدیدیونوپدیدیوحیواناتوانسانبینانتقالقابلهایبیماریگسترشاحتمالافزایش•
(فرامرزیهایبیماری)منطقهکشورهایسایربههابیماریانقالوهابیمار



پاسخ اولیه

برایعملیاتیمنطقهدرپیشرفتهدامپزشکیپشتیبانی•
یافته،نجاتحیواناتوافرادبهکمکازاطمینان–

وحیواناتبهمربوطهایبیماریبهابتالخطردربارهمشاوره–
دهندگان؛پاسخاولینبهغذاییموادسالمت

ل،سیوزلزلهوقوعازپسکهحیواناتالشهدفنوآوریجمع–
.شوندمیپراکندهمنطقهسراسردراغلب

هایمحلبهراحیواناتالشهتانیستپذیرامکاناغلب•
بنابراین،داد،انتقالدفنبرایمشترک

وحشیحیواناتحملهومحیطآلودگیازجلوگیریبرای–
.استعملیحلراهتنهااغلبمحلدردفن(شغالوگرگ)

یاوی،حیوانیاانسانیهایزیستگاهنزدیکدرافتادههایالشه–
.شونددفنآنهاازدوروبرداشتسرعتبهبایدآب،منابع



روش های پاسخ 

بایدبآسیازپسبالفاصلهومدتدربینیپیشبرایکهاقداماتی•
آالمویدهرسحداقلبهبالیاآثارکهنماییدپیدااطمینانتاشوداتخاذ
اند،شدهنیپشتیباوکردهپیداتسکینفوریتبهآنهاحیواناتومردم
مانند
سیاروثابتدامپزشکیهایکلینیکفعالیت–
نجاتوجستجوعملیات–
اضطراریغذاییموادوآبتدارکوتامین–
موقتهایپناهگاهایجاد–
خودحیواناتبهصاحباندوبارهپیوستن–



بالیادر پاسخ دامپزشکی 
بالیادردامپزشکیبهفوریتهاوقابلیتهایوظرفیتپاسخافزایش•
درفعالیتهایامدادونجاتهماهنگیباسازمانهایدرگیر•
وختههابراساسدرسآمخدماتدامپزشکیدرمدیریتبالیادستورالعملآمادگیتدوین•

؛هایافرنامههایخطرپذیریوآسیبپذیریسناریو–
ارگاه،مزارع،سرشماریحیوانات،دادههایاپیدمیولوژیکیدامپزشککی،امکانکاتکشکت)شناختسرزمین–

؛(وسایلحملونقلموادغذایی،وغیره
؛آگاهیازمنابعانسانیومادیکهمیتواندبطورسودمنددرفوریتهاوبالیابهکارگرفتهشود–
(.چهکاربایدانجامداد؟)طراحیالگومداخلهیکپارچه–

الیابرایمقابلهباجنبههایدامپزشکیحینوپسازبتشکیلتیمهایدامپزشکی•
بررسیایمنیموادغذاییارسالیبهمنطقهآسیبدیده؛–
اطمینانازکنترلبهداشتیموادغذاییتولیدشدهدرمحلبرایمصرفدراردوگاهها؛–
.اطمینانازمدیریتبهداشتیفروشگاههایموادغذاییوآشپزخانهاردوگاه–
.درداخلاردوگاه(جوندگان،بندپایان)کنترلجمعیتآفات–



امداد و نجات دامپزشکیتیم های 

دامپزشکینجاتوامدادهایتیمتشکیل•
(Veterinary Medical Assistance Teams)

دامپزشکیدربالیابهپاسخظرفیتافزایش–
بالیاوهابیماریطغیانبهپاسخبرایدامپزشکانتربیت–
دامپزشکیحوزهدرداوطلبینظاماستقرار–
هابحرانزماندرکشورسراسرازدامپزشکانگردهمایی–

(Crisis)منطقهدر

یمتشاملدامپزشکی،امدادسریعواکنشهایتیم•
کههستندنظامیوخصوصی،دولتیدامپزشکیهای
ازیبانیپشتبرایایرشتهچندتیمازبخشیعنوانبه

.نمایندمیفعالیتویژهبهبالیاوهافوریت



ا  بالیو ای  تیم امداد و نجات دامپزشکی در 
؛دیدهآسیبحیواناتانسانیوآراممرگروشانجام•
کاهشوپیشگیریبینی،پیشواپیدمیولوژیبررسی•

خطر؛
حیوانات؛دامپزشکینیازهایارزیابی•
حیوانات؛وضعیتتثبیتودامپزشکیهایدرمان•
.زیستیآوریفنخطراتبهپاسخوپیشگیری•
حیوانات؛نجاتوامداداقداماتازپشتیبانی•
وعملیاتینجات،سگدرمانومراقبتوآموزش•

نظامی؛
ایهبیماری)حیواناتبهمربوطخطراتازپیشگیری•

و،سمیحیواناتحیوانات،وانسانبینانتقالقابل
؛(غیره

یایبالقربانیانبهمکملپزشکیهایمراقبتارائه•
بار؛فاجعه

ی؛دامپزشکاقداماتموادوتجهیزاتوسایل،مدیریت•
خطرپذیری؛کاهشوپذیریآسیبارزیابی•

نتقالاقابلدامیبیماریکنیریشهومراقبتوکنترلنظام•
عمومی؛بهداشتارزیابیوحیواناتوانسانبین

غذایی؛موادوزندهحیواناتکنترلوبازرسی•

غذا؛وآبمنابعوحیواناتآلودگیرفع•

غذا؛وآبکیفیتازاطمینانبرایفنیهایکمک•

؛غذاییدفاعوایمنیبهداشت،تامین•

هجملازتروریستیتهدیدهایازمراقبتنظامسازیپیاده•
هایسالحتاغذاییتروریسمکشاورزی،تروریسمبیوتروریسم،

CBRNeعواملجمعیکشتار

زنجیرهوزیستمحیطمرده؛حیواناتازبردارینمونه•
غذایی؛

بآسیمنطقهدرشدهرهاخانگیحیواناتکنترلوحمایت•
غیرومعمولغیرواهلیخانگی،حیواناتجملهازدیده،
؛بومی



نظام داوطلبی در دامپزشکی  
ماعیاجتمسئولیتوکوششدادننشاننیازمنددامپزشکیحرفه•

وککمآمادگیدامپزشکاناینکهازدادناطمینانوسیلهبهخود
بهپاسخگویی

یاوحیواناتفرامرزییابومیغیرهایبیماریطغیان–

(نظامیغیربالیایوهافوریت)سازانسانیاوطبیعیبالیای–

کیدامپزشدربالیاهافوریتبهپاسخداوطلبهایتیمتشکیل•

بالیاوهافوریتدرپاسخبهعالقمندانتفاعیغیرداوطلبگروهیک–

شکیدامپزدانشکدهداوطلبکارکنانودانشجویاناستادان،ازگروهی–
بالیاوهافوریتدرپاسخبهعالقمند

بالیادرخدماتدهندهارائهدیدهآموزشتیماعضای•
(ICS)حادثهفرماندهیسامانه–

(NIMS)حادثهمدیریتملینظام–

بالیادرحیواناتبهرسانیامدادونجاتبهکمک–

بالیادردامپزشکیسرپاییخدماتبرایاولیهدهندهپاسخ–



نظام داوطلبی در دامپزشکی های برنامه 

بهخپاسبالیا،برابردرآمادگیشاملآموزشیمولفه•
همایشوهاکارگاهبرگزاریونجاتهایروشبالیا،
تحیوانابادرگیرهایسازمانوافرادآموزشبرایها
.شودمی

لمیعشواهدبرمبتنیمطالعاتشاملپژوهشیمولفه•
ویکپارچهاضطراریشرایطراهنماهایتوسعهبرای
وامدادرداستفادهموردتجهیزاتتوسعهبالیا،بهپاسخ
برایملیومحلیهایدستورالعملتدوینونجات،
.شودمیبالیاوهافوریتدرحیواناتمراقبت

نتامیحیوانات،نجاتبهکمکشاملخدماتیمولفه•
بهواستیدرخهایفعالیتبهپاسخوبالیابهپاسخمنابع
ودشمیبالیاوهافوریتدردامپزشکیمددکارعنوان



عملیات جستجو و نجات 
(Rescue dogs)های نجاتسگ 

نجاتوجستجوهایفعالیتدرایگستردهطوربهنجاتهایسگ•
(search and rescue activities)شوندمیاستفاده.

نجاتسگهایتیممدیریتسالمتیهایجنبهسپتامبر11حمالتازپس•
(rescue dog teams)دپدیبالیابهپاسخازمهمیجنبهعنوانبه

.استآمده
سگایهفعالیتازبایددامپزشکیتیمکهدادنشانآموختههایدرس•

.نمایندمراقبتنجاتهای
حمالتنجاتوامدادعملیاتدرکنندهشرکتسگ9۶بررویبررسی•

ارض،عوبامرتبطمتغیرهای،هاویژگیتعییننظراز2001سپتامبر11
حمالتبامرتبطنجاتوجستجوهایسگبیماریوجراحاتو

.دادنشانتروریستی
اماندوسیستمچندینودادهرخهاسگازبسیاریدربیماریوآسیب–

.بودندجزئیهمهاماداده،قرارتاثیرتحتراآنهابدن
فعالیتومسرروبینبیلیوگلوبولینباالترتوجهقابلولیخفیفغلظت–

.کردتاییدراسمومبامواجههاعزامیهایسگدرفسفاتازآلکالن



محتوای آموزشی پاسخ به فوریت ها و بالیا

دآزاهایدامدراضطراریشرایطرویکردچگونگیدرک•
وحشحیاتیا

اضطراریشرایطبامواجههفراوانیونوعازآگاهی•
حیوانات

توضعیارزیابیوورودمحضبهاولیهگامبهگاماتخاذ•
حیوان

ودیدهآسیبحیواناتباکارذاتیخطراتازآگاهی•
مضطرب

بهحیواناتزدنآسیبازجلوگیریدانشوهامهارت•
امدادگرومردم

(ICS)حادثهفرماندهیسامانهبررسی•

کارکنانپاسخایمنیبرایحیواناترفتارمعرفی•

تن،گرفتجهیزاتازاستفادهتجربهانتقالودانشارائه•
حیواننایستادبهکمککشیدن،کردن،بلندکردند،مقید

محاصرهمانند)سازیحرکتبیوگرفتنهایروش•
(غیرهوبیهوشیهایسالحکردن،

حیواناتفنینجاتیکبرایمناسبهایروشآموختن•

بیدهخوابیمارحیواندرستجاییجابهچگونگیآموختن•
محلیمنابعیاوتخصصیتجهیزاتازاستفادهبا

بهاطالعاتارائهوفشردهایرسانهپوششبینیپیش•
عمومیروابطمامورین

حیواناتحوادثبهمربوطحقوقیهایجنبه•

وندشمیمواجههآنهابادامپزشکانکهتهدیداتیآموختن•
بدنیآسیبازجلوگیریبرای

آراممرگانسانیومناسبهایروشآموختن•

شدهمعدومحیواناتدفنبهمربوطهایروشآموختن•
مردهویا



(Recovery)بازیابی
عمومیبهداشتخدمتدردامپزشکیمعمولهایروش"بازیابی"•

.است
مواردیاوگیرهمههایبیماریبامقالبهبررسیدرمشارکت•

موادوحیواناتبرنظارتطریقازمحیطیزیستاضطراری
مثالبرای.غذایی

ندشوجایگزینبالیایکازپسمحلینیازهایبهتوجهبدونهاداماگر–
.شودایجادهولناکینتایجاستممکن

دربرند،یمرنجهواییوآبتغییراتونیستندسازگارگرماباکهحیواناتی–
نمیولیدتشیریهیچتقریباویابدمیکاهشبسیارآنهابارورینرخنتیجه
.نمایند

Secondary)ثانویهبالیایایناز• disasters)طریقازتوانمی
.کردجلوگیریصحیحریزیبرنامه



روش های بازیابی

بازدهبالجوامعهماهنگحمایت•
آنهافیزیکیهایزیرساختبازسازی–
جسمیواقتصادی،اجتماعیعاطفی،تندرستیبازگرداندن–

مثالبرای•
دامپزشکیهایمراقبت–
احتمالیریزیبرنامهوخطرکاهشهایپروژه–



گیرینتیجه 

مشترکتیزیسمحیطدرحیواناتوهاانسانبینرشدبهرومتقابلوابستگی•
همبانزدیکو
بهداشتیتهدیداتبروزافزایش–
ترجامعویکپارچهرویکردیکاتخاذلزوم–

عمومیبهداشتبهبوددردامپزشکانحیاتیسهموهافرصت،تعهدهاوظائف،•
بابالیاوهافوریتشرایطدر
بینتقالانقابلهایبیماریویژهبهعفونیهایبیماریگسترشتوقفوشناسایی–

حیوانات،وانسان
غذا،وآبمنابعکیفیتحفظ–
ها،بومزیستووحشحیاتسالمتارتقای–

رایطشدرویژهبهجامعهبرایعمومیبهداشتهایمراقبتمنبعدامپزشکان•
بالیاوهافوریت



نتیجه گیری
بالیاوهافوریتدردامپزشکاصلیمسئولیتونقش•

آبوخوارکحتیوانسانیمصرفبرایآبوغذاسالمتوامنیت،ایمنیدربارهنهاییگیریتصمیم–
زندهوماندهباقیهایدام

غیره؛وها،وحشباغها،دامداریوپرورشمزارعدربازماندهحیواناتدربارهنظراظهار–

هدیدآسیبمنطقهغذاوآبتامینزنجیرهطولدرشدهذخیرهخامدامیهایفرآوردهدربارهقضاوت–
تیحیاوها،فروشیخردهوتوزیعمراکزها،فروشگاهومنجمد،موادسازیذخیرهتاسیسات،انبارهااز

غیرهوهاخانهوهارستورانمزارع،انبارهای

آلودهیادیدهآسیبغذاییموادانبارشتاسیساتوغذاییفرآوریکارخانجاتغذاییموادازبازرسی–
شده

الیابوهافوریتدردامیهایبیماریازپیشگیریودیدهآسیبحیواناتدرمانومراقبت–

پرتوییستی،زیشیمیایی،حمالتوتهدیداتآثارآلودگیرفعوپیشگیری،شناساییحفاظت،–
(تروریستی)ایهستهو



نتیجه گیری
هکدهدمینشانعمومیبهداشتخدمتدردامپزشکیآیندهرونددربارهبهداشت،جهانیسازمانگزارش•

جملهازشدخواهدایجادعمومیبهداشتخدمتدردامپزشکیاصلیمعیارهایدرایگستردهتغییرات
دامپزشکیخدماتارائهبرایتقاضاافزایش–

،واگیرهایبیماریبرعالوههافوریتبهپاسخدر•
،(طوفانسیل،قحطی،خشکسالی،)شدیدهوایوآبتغییرات•
سونامیوهازلزله•
ایهستهوصنعتیحوادث•
CBRNeتهدیدهای•

انسانتوسطشدهایجادعمدییاتصادفیگیرهمههایبیماری•

Public-health)عمومیبهداشتتخصصبادامپزشکانبهآیندههایسازمانتقاضایافزایش– veterinarians)برای
بامبارزه

حیوانات،وانسانبینانتقالقابلنوپدیدهایبیماری•
زیستی،امنیتتهدیدات•
آبوغذاییموادایمنیمشکالت•

بیعتطوحیوانانسان،بهداشتمعیارهایباجهانی،پیچیدهمشکالتبرتمرکزبامتخصصدامپزشکانتربیت–
دامپزشکیحوزهدرجدیدهاینقشمعرفیوشناساییوسنتیهاینقشاحیاءوبازنگری–
یدامپزشکدرجدیدکاروکسبوکارآفرینیبرایدامپزشکیدرپژوهیآیندهمطالعاتآموختهدرسبهتوجه–



پیشنهادها
دامپزشکیدربالیاوهافوریتمدیریتملیبرنامهتدوین(1•
واهشکدردامپزشکینهادمردموخصوصیملی،سازمانترقویرهبرینقشایفای(2•

بالیاوهافوریتخطرمدیریت
دربهداشتیمراقبتهایطرحتدویندردامپزشکانفعالمشارکتوهمکاری(3•

بالیاوهافوریت
بلیقایحرفههاینقشگسترشوجدیدهاینقشایفایبرایدامپزشکانآمادگی(4•

هایدانشکدهدر"دامپزشکیدربالیاوهافوریت"آموزشبابالیاوهافوریتدر
دامپزشکی

الیابوهافوریتخطرمدیریتوکاهشدردامپزشکانآموزشیهایفرصتگسترش(5•
صصیتخدکترایوارشدکارشناسیهایدورهایجادباتکمیلیتحصیالتهایدورهدر
بالیاوهافوریتدردامپزشکیطب

هافوریتوبالیادرسالمتدکترایدردامپزشکانتحصیلادامهازحمایت(۶•
اتخدمارائهبرایدامپزشکیهایدانشکدهدرمحوروظیفهدامپزشکانتربیت(7•

بالیاوهافوریتدردامپزشکی



پیشنهادها

مرزبدوندامپزشکانسازماندهیبادوستانهبشرهایکمکورسانیامداد(8•
بالیاوهافوریتدر

بهیحیوانمنشاءباپسماندهایسایروهاالشهدفعوآوریجمعدرهمکاری(9•
بالیاوهافوریتازپساولویتعنوان

ابالیوهافوریتدرنجاتهایسگسالمتیهایجنبهازحمایتوتوجه(10•
دامپزشکانتوسط

درکیدامپزشسریعواکنشهایتیمتجهیزوآموزشسازماندهی،،تشکیل(11•
مشخصوظائفشرحوهامسئولیتبابالیاوهافوریت

ارچهیکپمحیطیوعمومیبهداشتزیستی،مراقبتنظاماستقراروایجاد(12•
خدمتدردامپزشکیگرایشباومتخصصعمومیدامپزشکانتربیت(13•

کشوردامپزشکیهایدردانشکده(VPH)عمومیبهداشت
منهکنگرهدربالیاوهافوریتدردامپزشکیعلمیکمیتهتشکیل(14•






