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شعار امسال روز جهانی دامپزشکی:

نقش حرفه دامپزشکی
*
در توسعه پایدارتر

""دکتر حمید خانقاهی ابیانه

مدیر مسوول
و سردبیر

روز شــنبه 28 ،آوریل ( 2018مصادف با
 8اردیبهشــت ســال  ،)1397انجمن جهانی
دامپزشــکی همراه بــا جوامع دامپزشــکی
در کشــورهای مختلــف دنیــا ،روز جهانی
دامپزشــکی را جشــن گرفتند تا نقش واالی
حرفــه دامپزشــکی در خدمت بــه حیوانات
و نیــز جامعــه را تبیین نمایند .در مراســم
امســال ،ســازمان جهانی بهداشت (  )OIEو
جامعــه جهانی دامپزشــکی (  )WVAتوجه
ویــژه ای به نقــش حیاتی دامپزشــکان در
توسعه شــیوه های پایدار پرورش و نگهداری
حیوانات ،بهبود و ارتقای ســطح بهداشــت
و ســامت حیوانات ،و حتی ســامت و رفاه
جامعه و محیط زیست داشتند.
در این روز خاص ،دامپزشــکان در سراسر
جهان با ابتــکار روش های متعدد تالش می
کنند تــا آگاهی عمومی در بــاره نقش مهم
حرفه دامپزشــکی در طیف گســترده ای از
زمینــه های اشــتغال و ارائــه خدمات برای
آینده پایدار ســیاره زمین و ســاکنان آن را
افزایش دهند.
همجنیــن امســال ،مصادف بــا دهمین
دوره جایزه ویژه ســازمان جهانی بهداشــت
(  )OIEو جامعه جهانی دامپزشــکی ( )WVA
بــه بهترین مراســم روز جهانی دامپزشــکی
بود که بــه موفق ترین عضــو جامعه جهانی
دامپزشــکی در برگزاری مراســم بزرگداشت
حرفه دامپزشــکی اهدا می شود .شعار سال
 2018نقش حرفه دامپزشــکی در توســعه
پایــدار از طریق بهبــود زندگــی ،امنیت و
سالمت مواد غذایی است.
در مواجهــه با چالش هــای جهانی مانند
جمعیت رو به رشــد جهــان و افزایش تقاضا
بــرای پروتئیــن حیوانی ،محیط زیســت و
کاهــش منابع طبیعی و بــروز بیماری های
قابل انتقال بین انسان و حیوان ،دامپزشکان
نقش حیاتی در تضمین روند توسعه سیستم
های پایدار ،معتبــر و کارآمد پرورش دام به
منظــور تامین منابع کافی برای نســل های
آینده دارند.
دامپزشــکان مسئول پیشــگیری و کنترل
شــیوع بیماری های دامی هســتند و تامین
مواد غذایــی کافی ،با کیفیت و ســالم برای
آحــاد جامعــه جهانی را از طریــق کنترل و
مشــارکت در بازرسی کل زنجیره غذایی «از
مزرعه تا سفره» تضمین می کنند.
از ســوی دیگــر ،در بســیاری از مناطق
روســتایی در جهــان ،هنــوز هم معیشــت
روستائیان وابسته به نگهداری حیوانات است
چرا که با کود دامی ،خاک را بارور می کنند
و از دام ها ،برای شــخم زدن و حمل و نقل
بهره می برند و در بســیاری موارد ،نگهداری
و پــرورش دام ها ،منبع اصلی درآمد خانواده
می باشــند .بــا تضمین ایــن فرایند و تداوم
معیشــت این روســتائیان ،دامپزشــکان در
توســعه اقتصادهــای منطقــه ای و ملی نیز
نقش حیاتی دارند.
سخن آخر اینکه ،براساس رویکرد سالمت
واحد ،دامپزشــکان با همکاری ســایر حرف
حــوزه بهداشــت و ســامت ،سیســتمهای
نویــن پــرورش و نگهــدای دام را ایجــاد
می کنند که رفاه حیوانات و محیط زیســت
را نیــز مورد توجه قرار می دهند .با این کار،
دامپزشــکان در دســتیابی به اهداف توسعه
پایدار ســازمان ملل متحــد برای کاهش فقر
و حذف گرسنگی ،ســامت و رشد اقتصادی
مطلوب مشارکت می کنند.
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مراسم بزرگداشت روز جهانی دامپزشکی امسال در روز شنبه  ۸اردیبهشت
ماه در محل ســازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی در تهران برگزار شد.
از ویژگی خاص این مراســم ،برگزاری پانل تخصصی پرسش و پاسخ درخصوص
مسائل صنفی دامپزشــکی با حضور مسئولین ارشد دولتی و خصوصی این صنف
بود .اگرچه زمان در نظر گرفته شــده برای این پانل به گونه ای بود که جز اندکی،
بسیاری از مدعوین ،سالن مراســم را ترک کرده بودند و حتی رسانه های رسمی
ارگان های برگزارکننده مراسم روز جهانی دامپزشکی از انعکاس این پانل ،غفلت
کردند ،اما موضوعات مطرح شــده در این پانل به اندازه ای مهم بود که خبرنگار
نسخه دامپزشکی را چند ساعتی بر صندلی حضار نشاند تا آنچه گفته آمد و شنیده
شد به نظر خوانندگان برسد ،باشد که مطالبه گری نزد دامپزشکان نهادینه شود.
نیازهایی به خدمات دامپزشکی در
جامعــه وجــود دارد کــه ما
دامپزشکان به آن پاسخ نداده ایم
و این باعث شده افراد غیرمتخصص به این
حوزه ورود کنند ،از جمله تاسیس نقاهتگاه
ها و پناهگاه های حیوانات توســط افراد
غیرمتخصص بــدون مجوز قانونی و حتی
گاهی شــاهد طبابت دامپزشکان در پت
شاپ ها هستیم که شــأن دامپزشکی را
تنزل می دهد .چه اقدامی برای این مشکل
انجام خواهد شد؟

دکتر علی صفر ماکنعلی

معاون بهداشتی و پیشگیری
سازمان دامپزشکی کشور

عملیات دامپزشــکی دولتی ســه محور دارد:
چــک ،چکر و چک آو چکر .در مرحله اول فرد
یا شــرکت ارائه دهنده خدمات باید مورد تایید
دولــت ،و در خصوص موارد مورد نظر ما ،مورد
تایید سازمان دامپزشکی کشور باشد ،در مرحله
دوم یک سری جوامع و گروه ها با تایید مرجع
ذی صالح دولتی به نام ســازمان دامپزشــکی
کشــور اجازه فعالیت یا واگذاری مسوولیت را
به آن افراد یا شرکت ها می دهند و در مرحله
ســوم یا چک آو چکر یا همــان نظارت عالیه،
خود سازمان دامپزشکی گروه ها و تشکل های
مرحله دو را ارزیابی می کند.
در کشــور ما مسوولیت اجرای قانون بهرهوری،
ســازمان نظام دامپزشکی اســت و طبق قانون
مراحل صدور پروانه ها کامال مشــخص است،
به این ترتیب که مســوولیت صــدور پروانه ها
سازمان نظام دامپزشــکی و مسوول نظارت بر
عملکرد ســازمان نظام دامپزشــکی ،سازمان
دامپزشــکی کشور اســت و اگر تخلفی در این
رابطه اتفاق افتد ،باید ورود پیدا کند.
در حــال حاضر یک ســری بخــش نامه ها و
دستورالعمل ها در سازمان دامپزشکی در حال
بازنگری اســت از جمله صدور پروانه ها .گروه
های کاری مشترک بین ســازمان دامپزشکی
کشور و سازمان نظام دامپزشکی به وجود آمده
که بدیهی اســت ،دســتورالعمل های به وجود
آمده توســط این گروه ،بین تشکل های بخش
خصوصــی نیز مطرح خواهد شــد و در نهایت،
پس از ابالغ اجرا خواهد شــد .چنانچه کســی
فعالیتــی برخــاف مقررات انجــام دهد ،مثال
از حیوانــی تحت عنوان پناهــگاه خارج از این
مقررات نگهــداری کند یا نگهداری از حیوانات
برخالف منافع بهداشــت عمومی جامعه باشد،
طبق مــاده  ۶۸۸قانون مجازات اســامی اگر
گزارشی به ســازمان دامپزشــکی کشور ارائه
شود ،ســازمان دامپزشکی می تواند رأسا ورود
پیدا کرده و برخورد کند
یک ســری فعالیت ها در گذشته وجود نداشته
و امروز به وجود آمده یا ممکن اســت در آینده
به وجود بیاید .مثل پدیــده ای به نام پرورش
زالــو که تا ده ســال قبل اصال وجود نداشــت
ولی امروز مورد اســتقبال قرار گرفته و از قضا
سودآور هم هست .سازمان دامپزشکی کشور بر
اساس تقاضایی که وجود داشته ،دستورالعمل
پرورش زالو را طراحی کرده است .هرچند این
دستورالعمل ایراداتی هم دارد که داریم روی آن
کار می کنیم .به هر حال اگر انجمن ،تشــکل،
صنف و یا بخش خصوصی احســاس نیاز کند،
می تواند به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم از
ســازمان دامپزشکی کشــور تقاضای طراحی

شیوه نامه ،دستورالعمل و برنامه های مدیریتی
کند.

دکتر پیام محبی

رئیس جامعه دامپزشکان

ایران

صحبتی که در این سوال مستتر است ،این است
که یک سری خدمات مورد نیاز کشور است که
ما هنــوز در رابطه با آن فکــری نکرده ایم .در
واقع محورهایی که شــما فرمودید ،گذشته نگر
هستند ،ما می خواهیم در مورد اشتغال زایی و
فعالیت هایی که می تواند مال ما دامپزشــکان
باشــد ولی افراد غیرمتخصص این فرصت را از
ما گرفته اند ،صحبت کنیــم .ضمن این که بر
اســاس قوانین ،نظام فقط می تواند بر فعالیت
اعضای خود نظارت داشته باشد و اگر در حوزه
دامپزشکی تخلفی بکنم در حالی که دامپزشک
نیستم ،نظام اجازه برخورد نخواهد داشت

دکتر امیر عباس جعفری

معاون بهداشت ،آموزش و

توسعه سازمان نظام دامپزشکی

ج.ا.ا.

پاســخ ســوال همکار ما دو بحث تقســیم می
شــود .یکی بحث نگهداری حیوانات در پناهگاه
ها و دیگری بحث فعالیت همکاران دامپزشــک
در پت شــاپها .و اماکنی نظیر این که وجاهت
قانونــی دارد یا خیر؟! .در خصــوص نگهداری
حیوانــات در پناهگاه هــا اخیرا بــا همکاری
سازمان دامپزشکی و دوســتان ما در جامعه و
جامعه حیوانات کوچک ،کارگروهی را تشــکیل
دادیم که دســتورالعمل اجرایی نحوه نگهداری
این حیوانات را تدوین ،ابالغ و اجرا کنیم .طبق
قانون نظام جامع دامپروری ،هر کس که مبادرت
به نگهداری دام در مفهوم کلی آن بپردازد ،باید
ضوابط و مقررات ســازمان دامپزشــکی را اجرا
کنید و مجری این دســتورالعمل نیز ســازمان
نظام دامپزشکی اســت .بنابراین به این صورت
نخواهد بود که هر کســی بتواند در هر کجا که
تمایل داشت ،اقدام به تأسیس پناهگاه کند .این
دســتورالعمل طی ماه های آینده نهایی و ابالغ
خواهد شد .در مورد بحث بعدی ،یعنی فعالیت
برخی همکارنمان در پت شــاپ ها ،با اســتناد
به قانون نظام دامپزشــکی یکی از مواردی که
یک دامپزشک عضو ســازمان نظام باید رعایت
کند ،شــأن دامپزشکی است .اگر دامپزشکی به
هر نحوی شــؤون حرفــه ای را رعایت نکند ،با
شماســت هر فرد حقیقی یا حقوقی در سازمان
نظام به تخلفش رسیدگی خواهد شد .حال باید
دیــد محلی که همکار ما در آن اقدام به درمان
می کند ،اساســا مجوز درمان دارد یا خیر .می
دانید که با اســتناد به مــاده  ۲قانون افزایش
بهرهوری ،سازمان نظام ،پروانه تاسیس کلنیک،
درمانگاه ،داروخانه ،آزمایشگاه و غیره صادر می
کند .تمام این مراکز طالع سیاســتهای سازمان
دامپزشکی کشور هستند.
باید دید کجای این اساســنامه ها و شیوه نامه
ها اجازه می دهد که یک همکار در پت شــاپ
اقــدام به طبابت کند .این موضوعی اســت که
در صورت شــکایت قابل بررسی خواهد بود .در
صورتــی که این نوع فعالیت دور از شــأن یک
همکار دامپزشــک تشــخیص داده شو،د حتما
برخــورد خواهیم کرد و خبــر آن نیز به اطالع
عموم خواهد رسید.

در مورد نحــوه اجرای آیین نامه
اجرایی ماده  ۱۹به نظر می رســد
این آیین نامه به نحو احسن اجرا
نشده اســت .کارفرما به مسوولین فنی
اجازه فعالیت نمیدهند و وابستگی حقوقی
آنها به کارفرما و عدم وجود امنیت شغلی
مانع بزرگی برای کار مسوول فنی است.

به نظر من در این مورد بحث
باید کمی به ســمت حاکمیت
متمایل شــود ،چرا که متضرر
اصلی در این زمینه ،بدون رو
دربایستی ،ملت ایران هستند .ما داریم در مورد
بهداشــت مردم صحبت می کنیم و بهداشــت
مردم توافقی نیست .حاکمیتی است.

در مــورد مــاده  ۱۹این اعتقاد
وجود دارد که ماده ضد توسعه
و ضــد تولید اســت .در مورد
درست و غلط این اعتقاد چون
من در جایگاه معاونت هســتم ،نظر شــخصی
خــود را اعالم نمی کنم .ما به عنوان ســازمان
دامپزشکی کشــور پنجمین ورژن این ماده را
نوشــتیم و باقی آن به خود صنف باز می گردد.
اعتقاد ما این اســت که تمامــی ذی نفعان در
تدوین ماده  ۱۹باید نقش داشته باشند .ما نمی
توانیم در این مورد تنها منافع یک قشر را لحاظ
کنیم .هر تصمیم گیری بدون لحاظ کردن نظر
تمام دســت اندرکاران ،ناقص و محل اعتراض
خواهد بود ،در آن فســاد به وجود خواهد آمد
و به اهــداف مورد نظر نخواهد رســید .چنین
دستورالعمل های مشابهی در دیگر کشورهای
دنیــا وجود ندارد .بنابراین ما اعتقاد داریم ماده
 ۱۹بایــد یک دســتورالعمل با اجماع نســبی
توسط دست اندرکاران نهایی شود و شأن دکتر
دامپزشک نیز حفظ شود .بارها گفته ام که افق
دید در مدیریت بســیار مهم است و در صورتی
که ما درســت برنامه ریزی نکنیم ،دچار اشکال
خواهیم شد.

برای هر نوع دام یا فراورده دامی
نظارت بهداشــتی داریم غیر از
آبزیــان .بســیاری از ماهی ها با
آلودگی وارد بازار می شــوند .گاهی
ماهی های آلوده به مالشــیت گیرین به
عنوان یک ماده بسیار سرطان را به فروش
می رسند ،گاهی ماهی ها به صورت زنده
در حوضچه های کوچک در فروشگاه ها به
فروش می رســند .در این شرایط ماهی
زنده می ماند ،ولی تمام آمونیاک ،نیترات و
نیتریت را به عضالت خود جذب می کند.
به همین دلیل نمی توانیم صادرات ماهی
داشته باشــیم .برنامه ای برای اصالح این
اوضاع وجود دارد؟

دکتر مهرداد تشکری

رئیس انجمن صنفی مسئولین

فنی بهداشتی استان تهران

ما در تدوین دســتورالعمل ماده  ۱۹که تاکنون
منتشر شده ،می توان گفت حداقل ماده  ۱۹در
نظر گرفته شده .یعنی ما هر چقدر در مورد این
موضوع فکر کردیم و جلســات بسیار زیادی که
با حضور تمامی اصناف برگزار کردیم ،ماحصلی
داشــت که امروز شما مالحظه می کنید .برای
شخص بنده جای سوال هست که دیگر از این
پایین تر مــا چه چیزی را می خواهیم طراحی
کنیم و متاسفانه همین دستورالعمل هم آنطور
که باید و شــاید اجرا نشده است .باید بپذیریم
که شرایط کشــور ما با سایر کشــورهای دنیا
متفاوت اســت و بحث برندینگ با تعریفی که
در دنیا در حوزه فرآورده های خام دامی وجود
دارد ،اصال در کشور ما وجود ندارد یا اینکه قابل
ذکر نیســت .سایت بحث هم برای اینکه عملی
شود ،به سالیان سال زمان نیاز دارد.
مسأله اینجاست که وقتی بحث ناظر مطرح می
شــود ،منظور ناظر دولتی اســت و بدون شک
دولت به تنهایی نمی توانــد کار نظارتی انجام
دهد چون نیرو ندارد .در حالی که در هر واحد
بخش خصوصی یک نفر برای نظارت مســتقر
اســت .لذا این قدرتی که بخش خصوصی دارد
به بازوی نظارتی سازمان دامپزشکی می دهد،
عجیب است که نادیده گرفته می شود.
بــه نظر من هم به عنوان بخش
خصوصــی این مســأله باید با
مذاکــرات بخــش خصوصی با
خودشان حل شود.

پیشــنهاد مــن این اســت که
شــما  ۵روز وقــت بگذارید ،ما
خوشــحال خواهیم شــد که با
برنامــه های ملــی در رابطه با
بهداشت آبزیان را در سازمان دامپزشکی کشور
و نیز سیســتم اخطار بیماریهای اخطار کردنی
آشنا شوید .دوم اینکه شــما با مراجعه به وب
سایت اتحادیه اروپا ،می توانید ببینید که کشور
جمهوری اســامی ایران بر اساس استانداردها
و تاییدیه های بین المللی در گروه کشــورهای
مجاز برای صادرات آبزیان است .بدون اغراق ما
بیش از  ۳۰هزار تن میگو به اتحادیه اروپا صادر
کردیم .در رابطه با بیماری های ویروســی مثل
 VHSبرنامه های کالسیک داریم.
از معدود کشــورهای دنیا هستیم که در حال
حاضر دوره های کیج کالچر ماهی را در کنار
نــروژی ها و دانمارکی هــا انجام می دهیم .
حــاال ممکن اســت در شــرایطی ،در جایی
ماهی با شرایط نامطلوب عرضه شود که انکار
نمیکنیم .با اتحادیه اروپا به توافق رســیدیم.
در حال حاضر داریم روی پرسشــنامه الحاق
ایران برای عرضه قزل آالی ایران در ســطح
اروپا کار می کنیم.
سطح ما فراتر از این حرفهاست .البته تخلف هم
وجود دارد .ما در استان چهارمحال و بختیاری
ده ها اســتخر را پلمب کردیم ،اما واقعیت این
است که از بین بردن این تخلفات کار یک روز
و دو روز نیست.
علت مصوبه هیات وزیران مبنی بر
عدم اعزام دامپزشــکان بخش
دولتی به خارج از کشــور جهت
نظارت بهداشتی چیست؟ و چرا فقط
دامپزشــکان مرد اجازه اعزام به خارج از
کشــور را خواهند داشــت؟ به نظر شما
حضور دامپزشک ناظر باعث بهبود کیفیت
و عدم کم فروشی و ارائه چربی و استخوان
به جای گوشت موثر نخواهد بود؟ و اینکه
در صورت محدودیت هــای دولتی ،چرا
تمهیداتی جهت اعزام دامپزشکان بخش
خصوصی صورت نمی گیرد؟
ادامه در ستون  صفحه7
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جامعهجهانیمطلوبمستلزمدامپزشکیدولتیمطلوباست
""دکتر عطیه دباغیان
دامپزشک /رییس گروه امور بین الملل
سازمان دامپزشکی کشور

دامپزشــکان بخش دولتی و خصوصی که در چارچوب
سرویس های ملی دامپزشــکی فعالیت میکنند ،نقش اصلی
در تامین بهداشت عمومی ،ســامت حیوانات و نیز معیشت
پایدار جوامع روســتایی در هر روســتا و در سطح جهانی
ایفا می کنند ..ماموریت آن ها مراقبــت بیماری های دامی،
تشــخیص زودهنگام و اقدام به موقع در زمان همه گیری این
بیماری ها و نیز نظارت بر حفظ رفاه حیوانات اســت که بدون
وجود دستگاه نظارتی توانمند برای اعمال مقررات بهداشتی از
جمله تامین منابع مالی و نیروی انســانی مورد نیاز و همکاری
موثر بخش دولتی و خصوصی با یکدیگر امکان پذیر نیســت.
ســرویس دولتی مطلوب ،نقش کلیدی در بهبود تولید فرآورده
های دامی و تولید درآمد دارد ،همچنین یک عامل مشارکت کننده
در ارتقای بهداشت عمومی و کاهش فقر می باشد.
جامعه جهانی مطلوب
با توجه به نقش اساســی ســرویس های دامپزشکی در کنترل
و پیشــگیری از بیماری های دامی ،فعالیت هــای بخش دولتی و
خصوصی این سیســتم های مسئول بهداشت حیوانات ،اقدامی در
جهت تامین بهداشت عمومی در سطح جهانی تلقی می شود .آمارها
نشان می دهد غالب جمعیت کشورهای در حال توسعه و کشورهای
دارای اقتصاد در حال گذر ،هنوز به کشاورزی وابسته اند که این بدین
معناست که یک میلیارد جمعیت دامدار فقیر در مناطق روستایی
برای تامین معیشــت خود وابسته به دام هایشان هستند .عالوه بر
این شصت درصد بیماری های انسانی منشاء دامی دارند ،در نتیجه
ماموریت سرویس های دامپزشــکی دولتی هیچگاه نادیده گرفته
نشده است .سرویس های دامپزشــکی در صورتی کارآمد خواهند
بــود که توانایی الزم برای اقدام و واکنش در چارچوب مقررات ملی
منســجم و موثر را داشته باشند و منابع مالی و نیروی انسانی مورد
نیاز آن ها تامین شوند.
سیســتم های بهداشت دام که مطابق اســتانداردهای سازمان
جهانی بهداشــت حیوانات ( )OIEطراحی شــده اند و عملکرد آن
ها بر اساس اصول دامپزشکی مطلوب می باشد ،نقش موثرتری در
دستیابی به یک سیســتم جهانی پایدار و موثر دارند که می تواند
پاسخگوی نیازهای حال و آینده جامعه باشد.
ســرویس های دامپزشــکی باید کارآیی و منابع مورد نیاز برای
پیشگیری از تهدیدات ناشــی از انتشار طبیعی ،تصادفی و عمدی
پاتوژن های بیماریزای دامی را داشته باشند و قادر به مراقبت موثر،
تشخیص زودهنگام و واکنش به موقع به همراه اقدامات ایمنیزیستی
و امنیت زیستی باشند .سرویس های دامپزشکی کارآ و مطلوب ،می
توانند ســبب بهبود سایر ارکان یک جامعه مطلوب از جمله امنیت
غذایی ،بهداشت عمومی و کاهش فقر گردند.
این وظیفه تمام دولت هاست که سیستم های بهداشت دام موثر
و مطلوب ایجاد کنند .حتی قصور یک کشــور می تواند تمام دنیا را
در معرض خطر قرار دهد.
سالمت واحد

شــناخت بهتر عوامل موثر در بروز و انتشار بیماری های عفونی
با منشــاء دامی ،با استفاده از اســتراتژی «سالمت واحد» ممکن
شــده اســت .عالوه بر این در آپریل  2010ســه آژانس تخصصی
اصلی بین المللی یعنی ســازمان خوارو بار جهانی-سازمان جهانی
بهداشــت حیوانات-سازمان بهداشت جهانی با امضای پیش نویس
یک یادداشــت تفاهم سه جانبه توافق کردند در حوزه وظایف خود
برای مقابله با خطرات بهداشتی ناشی از ارتباط بین اکوسیستم های
انسان -حیوان در سطح جهانی با یکدیگر همکاری نمایند.
راهبرد این سه سازمان ،پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی
نوپدید در سطح رابطه بین انسان و حیوان است ،بیماری هایی که
امکان بومی شدن یا همه گیر شدن دارند و نه بیماری های اختصاصی
حیوانات که سبب کاهش سطح امنیت غذایی (تولید پروتئین های
دامی) ،تهدید بهداشت عمومی و افزایش فقر در جامعه می شوند.
این راهبرد شــامل انجام اقدامات بلند مدت و صرف هزینه برای
ایجاد سیستم های کارآمد در حوزه بهداشت عمومی و سالمت دام
برابر ضوابط و مقررات بهداشتی بین المللی سازمان بهداشت جهانی
و استانداردهای سازمان جهانی بهداشت حیوانات می باشد .در این
چارچوب این ســه سازمان ،اولویت های زیر را شناسایی نموده اند:
هاری ،انفلوانزای زئونــوز ،مقاومت ضد میکروبی ،همچنین کنترل
بیماری های مشترک در دام ها
روش ارزیابی کارآیی سرویس های دامپزشکی
توسط سازمان جهانی بهداشت حیوانات
مطالعات اقتصادی سازمان جهانی بهداشت حیوانات در خصوص
هزینه های وارده در اثر شیوع بیماری و نیز هزینه های سیستم های
ملی پیشگیری از بیماری های دامی و مشترک در کشورهای در حال
توسعه و کشورهای در حال گذر به وضوح ثابت کرده است که هزینه

های پیشگیری پیش از وقوع بیماری بسیار پایین تر از هزینه های
انجام شده در زمان ایجاد بحران بیماری می باشد.
روش ســازمان جهانی بهداشــت حیوانات برای ارزیابی کارایی
سرویس های دامپزشکی دولتی ( )PVSاز رویکردهای «عمودی»
پاسخ های کنترلی سریع در کوتاه مدت با تمرکز بر برخی بیماری
های خاص و همکاری ها 1به تقویت طوالنی مدت پایدارتر سیستم
های بهداشــت دام «افقی» 2تغییر کرده اســت .هدف این فرایند،
توانمندسازی سرویس های دامپزشکی دولتی در اعمال حاکمیت
مطلوب از طریق اجرای ضوابط و مقررات بین المللی سازمان جهانی
بهداشــت حیوانات در حوزه کیفیت ســرویس های دامپزشکی و
سرویس های کنترل بیماری های آبزیان می باشد .همچنین سرویس
های ملی دامپزشکی را قادر می سازد با استناد به گزارشات ارزیابی
مستقل کارایی سرویس های دامپزشکی دولتی ( )PVSکه توسط
ســازمان جهانی بهداشت حیوانات انچام می شود ،از نیازهایشان به
سرمایه گذاری در سطح ملی و بین المللی دفاع نمایند.
روش ارزیابی کارایی ســرویس های دامپزشکی ( )PVSتوسط
سازمان جهانی بهداشــت حیوانات شــامل ارزیابی سیستماتیک
ســرویس دامپزشکی با توجه به استانداردهای بین المللی (ارزیابی
اولیه  46فاکتور که هر کدام پنج ســطح انطباق با اســتانداردهای
 OIEدرباره کیفیت عملکرد دارد) به صورت داوطلبانه ،برنامه های
ســرمایه گذاری هزینه ای پنج ســاله مبتنی بر مقایسه یافته های
ارزیابی کارایی سرویس های دامپزشکی ( )PVSبا اولویت های ملی
(تجزیه و تحلیل موارد عدم انطباق شناسایی شده در ارزیابی کارایی
سرویس دامپزشکی ،)3همکاری در تدوین و یا تکمیل قوانین ملی
دامپزشکی (برنامه حمایتی قوانین دامپزشکی ،)4بازنگری و ارتقای
شبکه آزمایشــگاه های دامپزشــکی (ارزیابی کارایی آزمایشگاهی
سرویس دامپزشکی و پروژه خواهرخواندگی  ،)5حصول اطمینان از
کیفیت باالی ارائه خدمات دامپزشکی در بخش خصوصی با تدوین
اســتانداردها و معیارهای اجرایی از طریق آموزش و صدور گواهی
(خواهرخواندگی دستگاه های دامپزشکی دولتی کشورهای مختلف
با یکدیگر )6و مکانیسم مستمر پایش و ارزیابی پیشرفت تمام اجزا
(پیگیری منظم دستاوردها )7می باشد.
توانمندسازی
هر دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت حیوانات ،برنامه هایی
را برای توانمندسازی سرویس های دامپزشکی دولتی با هدف بهبود
مراقبت و کنترل بیماری های دامی و نیز برقراری شــبکه ارتباطی
بین روسای دامپزشکی و تیم های رابطین ملی در هر کشور و بین
کشورهای عضو ،طراحی و اجرا نموده است.
به روسای دامپزشکی که به تازگی به این سمت منصوب شده اند،
برای شناسایی حقوق ،تعهدات و نقش شان در سازمان و موضوعات
و اهداف سازمان جهانی بهداشت حیوانات ،آموزش داده می شود.
هشت رابط ملی هر کشور عضو در کارگاه های آموزشی که هر دو
سال یک بار در پنج منطقه سازمان جهانی بهداشت حیوانات ()OIE
با موضوعات سیستم های اطالعات بهداشتی ،سالمت مواد غذایی
با منشاء دامی ،داروهای مورد استفاده در دامپزشکی ،بیماری های
آبزیان ،رفاه حیوانات ،حیات وحش ،ارتباطات و آزمایشگاه ها برگزار
می شود ،شرکت می نمایند.
مشارکتاستراتژیک
بــه روال همکاری طوالنی مدت با ســازمان بهداشــت جهانی
( ،)WHOهمکاری جدیدی بین سازمان جهانی بهداشت حیوانات
و سازمان بهداشت جهانی به تدریج به وجود آمده است که از روش
ارزیابی کارایی سرویس های دامپزشکی منشا گرفته است .با استفاده
از مقررات کتاب کد حیوانات خشکی زی سازمان جهانی بهداشت
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حیوانات و قوانین بین المللی بهداشــتی سازمان بهداشت جهانی
که اعضای سازمان تجارت جهانی  WHOدر سال  2005به عنوان
یک پایه اولیه با آنها موافقت کردند ،دو ســازمان مسیری که در آن
ظرفیت های اساسی استانداردهای بین المللی بهداشتی بتوانند با
اجزای حیاتی از طریق مسیر  PVSتلفیق ،همپوشانی یا هم افزایی
داشــته باشند ،مشخص نمایند .پس از بررسی و نقشه برداری ،یک
سری ظرفیت های تکمیلی شناسایی شدند .نتیجه این بررسی پل
های ارتباطی زیادی بین فعالیت ها را روشــن نمود و دو سازمان با
حمایت بانک جهانی همکاری هایشــان را تقویت نمودند و با هدف

بهبود همکاری های موازی بین ســرویس های سالمت و بهداشت
انسان و دام با یکدیگر همکاری می کنند.
توصیه های سازمان جهانی بهداشت
حیوانات به سرویس های دامپزشکی
 رعایت قوانین مربوط ایجاد شــبکه ارتباطی سراسری در کشور برای پایش و کنترلهمه بیماری های دامی (بر اساس کلید «سه گانه» مراقبت موثر که
ترکیبی از دامپزشکان بخش دولتی ،دامپزشکان بخش خصوصی و
صاحبان دام می باشد)
 تشــخیص زود هنگام ،شــفافیت و ســرعت در اعالم وقوعبیماری ها
 واکنش ســریع به وقــوع بیماری های دامــی از جمله انجامواکسیناسیون های الزم در صورت ضرورت
 به کارگیری معیارهای امنیت زیســتی و انســداد زیستی 9درمواردی که وقوع بیماری کامال اثبات شده است.
 اتخــاذ راهبردهایی به منظور حمایــت از دامداران در صورتبروز خسارات مالی در مواقعی که انجام اقدامات بهداشتی بر اقتصاد
تولیدکنندگان فراورده های دامی تاثیر می گذارد.
تقویت سرویس های دامپزشکی
قوانیندامپزشکی
قوانین دامپزشکی کلید دستیابی سرویس های ملی دامپزشکی به
وضعیت مطلوب می باشند و حداقل باید شرایط زیربنایی الزم برای
مراجع ذیصالح دامپزشــکی جهت اجرای مقررات تعریف شده در
کتاب کد حیوانات خشکی زی سازمان جهانی بهداشت حیوانات را
فراهم آورد .به عالوه مطابق موافقت نامه معیارهای بهداشتی دامی و
گیاهی ( )SPSاعضای سازمان تجارت جهانی ملزم به اعمال تغییرات
معیارهای بهداشتی سازمان تجارت جهانی از جمله در قوانین مرتبط
با حوزه تجارت و فراهم کردن اطالعات مرتبط می باشند .اطالعات
بیشتر در خصوص قوانین دامپزشکی در فصل  3.4کتاب کد حیوانات
خشکی زی ارائه شده است.
آموزش دامپزشکی
ارزیابی کارایی سرویس های ملی دامپزشکی ( )PVSتفاوت های
عمده و نگران کننده کیفیت دامپزشــکان در نقاط مختلف دنیا را
مشخص ساخته است .متعاقبا سازمان جهانی بهداشت حیوانات با
همکاری کارشناسان خبره متشکل از اساتید موسسات دامپزشکی
در پنج قاره دنیا عالوه بر ارائه فهرست حداقل توانایی ها و صالحیت
های ضروری دامپزشکان در «روز اول» بعد از فارغ التحصیل شدن از
هر یک از دانشکده های دامپزشکی در هر نقطه از دنیا ،دستورالعمل
هایی برای آموزش دامپزشکی تدوین نموده است.
ارتباطات
سازمان جهانی بهداشت حیوانات ( )OIEراهنماهایی در زمینه
مدیریت اطالعات و ارتباطــات ارائه می نماید که کامال منطبق بر
راهبردهای توانمندســازی ســرویس های ملی دامپزشکی است.
همچنین در هفتاد و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت
حیوانــات ( )OIEاولین فصل کتاب کــد در خصوص ارتباطات به
تصویب عمومی روسای دامپزشکی دولتی کشورهای عضو رسید.
1. Externally driven, short term, emergency response type
‘vertical’ approaches addressing only specific diseases, and
contributes
2. A more sustainable, long term strengthening of
‘horizontal’ (animal health) systems
3. PVS Gap Analysis
4. PVS Veterinary Legislation Support Programme
5. PVS Pathway Laboratory mission and Laboratory
Twinning projects
6. Veterinary Education Establishment Twinnings
7. regular Follow-up missions of achievements
)8. WHO International Health Regulations (IHR
9. Biosecurity and biocontainment measures
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نکتــه اول اینکــه اصال چنین
مصوبــه ای از طــرف هیــات
وزیران صادر نشــده اســت که
اعــزام نیرو به خارج از کشــور
ممنوع اســت .نکته قابل توجه این اســت که
ما در اوایل انقالب اســامی ،حتی اعالم کرده
بودیم که قصاب هم باید از کشــور اعزام شود.
این تصمیمی بود که بسته به شرایط آن دوران
اتخاذ شده بود .از طرفی تجارت به طور مطلق
تا سال  ۱۳۸۰توســط دولت انجام می گرفت.
ســازمان پشــتیبانی امور دام فعلی که در آن
زمان شرکت گوشت بود ،برای تضمین کیفیت
نیروهای دولتی اعزام می کرد و دامپزشکی نیز
برای نظارت بهداشــتی اعزام نیرو داشــت .در
ســال ۱۳۸۰اعالم کردند که دولت دیگر حق
تجــارت ندارد و بخش خصوصــی باید تجارت
کنــد .در این زمان بخــش خصوصی وارد فضا
شــد و بخش دولتــی از فضا خارج شــد .لذا
طبیعی اســت که انتقادهایی بر نحوه انتخاب
و اعزام نیروهای وجود داشــته باشــد .در همه
دنیا نظارتهای بهداشتی ،به این صورت است
که دولت واردکننده خودش نظارت نمی کند،
بلکــه این نظارت را مرجع ذی صالح شــرکت
صادرکننــده برعهده دارد و ممیزی سیســتم
بازرسی را شرکت واردکننده بر عهده دارد .فعال
سیستم نظارت ما به این صورت نیست و ما هم
به دنبال این هستیم که بر اساس شرایط کشور
و پیگیری های بخــش خصوصی ،نظارت را نه
اینکه متوقف کنیم ،بلکه به کشور صادرکننده
با شرایط ذکر شده ،واگذار کنیم .مورد دیگری
که مطرح شــد بحث درصد چربی گوشت بود.
بحث چربی اصال مبحث بهداشتی نیست .این
که درصد چربی گوشــت ۷,۱۰ ،یا  ۲۰درصد
باشــد از طرف مــا ایرادی نــدارد و ما از ورود
این گوشت جلوگیری نمی کنیم .برای نظارت
بهداشتی بخش خصوصی در صورت تمایل می
تواند برای خرید گوشــت ،دامپزشک را با خود
ببــرد .ما به هیچوجه بخــش خصوصی را از به
کارگیری دامپزشــکان بخــش خصوصی برای
تضمین کیفیت گوشــت خودشان منع نکرده
ایم .بخش خصوصی جایی ورود پیدا می کنند
که برایشان سود داشــته باشد .بحث چربی از
نظر مقررات بینالمللی بحث بهداشتی نیست.
این که چرا دامپزشک خانم اعزام نمی شود،
باید پذیرفت که ما دارای یک ســاختار خاص
با تفکرات خاص هســتیم .خیلی از چیزهای
ما با ســایر دنیا متفاوت اســت و یکی از این
موارد تفــاوت ،عدم اعزام بانوان دامپزشــک
بــرای انجام ماموریت اســت .ولی برای اعزام
نیرو یک چهارچوب و شــیوه نامه وجود دارد
که در صورتی که روی این شــیوه نامه نقطه
نظری وجود دارد ،می شــود که به ســازمان
دامپزشــکی اعالم شود ،در صورتی که ارزش
بررســی داشــته باشــد ،حتما بررسی و در
صورتی که ارزش لحاظ داشــته باشــد حتی
لحاظ خواهد شد.
مسوولیت تامین کیفیت گوشت
با کیست؟
تعریــف گوشــت در ایــران با
تعریــف گوشــت در کل دنیا
متفاوت است .بر اساس تعریف
 ,OIEتمامی قسمت های قابل
مصرف حیوان ،گوشــت نامیده می شود و این
در حالی اســت که در ایران تنها به بافت عضله
گوشت می گوییم .در جایی مانند لندن گوشت
از کیلویی  ۴پوند تا کیلویی  ۴۰پوند ،به فروش
می رسد.
کیفیت محصول را خریدار تعیین می کند .در
حال حاضر در بازار داخلی ما هم قیمت گوشت
راســته با فیله متفاوت است .این گوشت ها از
لحاظ بهداشتی مشکلی ندارند و قابل مصرفند.
البته در حال حاضر در آیین نامه ورود گوشت
به کشور معیارهای کیفیتی هم وجود دارد که
ما معتقدیم نباید وجود داشته باشد و سازمان
دامپزشکی کشــور تنها باید نظارت بهداشتی
داشته باشــد و بحث کیفیت در بازار عرضه و
تقاضا جای خود را مشخص کند.

