پیام های هاری سرویس رادیوی همگانی

نسخه اصل با اجازه بخش اپیدمیولوژی ،خدمات دامپزشکی ،دپارتمان کائو-زولو توسعه
روستایی و کشاورزی ،آفریقای جنوبی
END RABIES NOW
99.9% FATAL; 100% PREVENTABLE

تغییر داده شده به منظور گسترش بیشتر از طریق بنیاد "همکاری جهانی برای مهار هاری"  ،بازبینی توسط دکتر ماریپی

دیاز1

این رشته پیام های کوتاه سرویس رادیوی همگانی برای افزایش آگاهی نسبت بیماری هاری در منطقه ی شما ،قابل استفاده می
باشد.
لطفا هرگونه بازخورد و نظر ،و پیشنهادی را به آدرس زیر بفرستید:
campaigns@rabiesalliance.org

- Dr Maripi Diaz
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 .1هاری و رفتار سگ

پیام اصلی -هاری بیماری است ویروسی که در یک منطقه(ذکر نام منطقه یا وادی) اتفاق می افتد و انسان و حیوانات را می کشد .این بیماری اغلب
به وسیله گزش توسط سگ گسترش می یابد ،که چنان چه فوراً درمان نشود به مرگ وحشتناک قربانی منجر می شود ،زیرا پس از بروز اولین نشانه
بیماری ،قابل پیشگیری نخواهد بود.

به منظور پیشگیری از هاری:
-

الف :سگ ها را علیه هاری واکسینه کنید .منظق ًا و به این دلیل که سگهای تندرست و سالم ایمنی بهتری به دست می
آورند[ ،چنانچه  70درصد جمعیت سگهای سالم منطقه واکسینه شوند ،بیماری ناپدید می شود( ].البته جمله آخِر
درصورت اجباری بودن واکسیناسیون سگها علیه هاری ،اضافه شود)

-

در صورت گزیده شدن توسط هر حیوانی باید:
 oبی درنگ زخم به مدت  15دقیقه زخم را با صابون و آب جاری بشویید.
 oماده ضدعفونی روی زخم قراردهید.
 oبرای اقدامات و توصیه های دقیقتر و کاملتر فوراً به درمانگاه یا بیمارستان مراجعه کنید.

پیامها
رفتار(اجتماعی)
دانستن این نکته اهمیت دارد که رفتار سگ به این که چطوراز بدو تولد تا  16هفتگی ،برای روابط با انسانها و سایر حیوانات
اهلی تربیت شده است ،بستگی مستقیم دارد.
-

اگر از بدو تولد ،با سگ خود مهربان باشید ،متقابالً اینگونه رفتار خواهد کرد .در این صورت به شما اجازه خواهد داد تا به هنگام
واکسیناسیون کار را به خوبی انجام دهید .به نحوی که نگهداری حیوان برای شما و خودش ساده تر و کم تنش تر خواهد بود.

-

چنانچه با توله ی جدید ارتباط برقرار کرده ،دقیقاً آموزش ببیند تا با مردم و سایر حیوانات اهلی رفتار کند ،از او سگی فوق العاده عمل
می آورید که برای اقدامات درمانی و پیشگیری و واکسیناسیون همکاری بسیار خوبی خواهد داشت.

مسبب رفتار منفی(رفتاری ناپسند) ما هستیم ،نه سگ .رفتار پسندیده و لذت بخش محصول تربیت خوب و شرایط مناسبی است که حیوان در ابتدای
زندگی داشته است.
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 .2پیشگیری هاری -روز جهانی هاری

 28سپتامیر مصادف با  6مهرماه هرسال ،روز جهانی هاری نام گرفته است .هدف از اختصاص روزی موسوم به روز جهانی هاری ،افزایش سطح آگاهی
درخصوص تاثیرات هاری دامی و انسانی ،سادگی پیشگیری از بیماری و شیوه ی حذف مخازن اصلی بیماری می باشد.
الزم است تا همه با بیماری آشنا باشند ،در هر جایی[نام محل آورده شود] ممکن است حضور داشته ،و قادر است در خطرناکترین شرایط دام و انسان
را تلف کند .مهمترین مخزن هاری برای انسان ،هاری کنترل نشده سگها بوده ،کودکان در معرض بیشترین خطر می باشند.

ویروس هاری از طریق بزاق حیوانات آلوده در حین گاز گرفتن ،لیسیدن زخم های باز ،یا غشاء مخاطاتی همچون دهان منتقل می شود.
غافل نباید شد که همیشه از حیوان هار رفتار تهاجی سر نمی زند.

عموم مردم باید از تماس ،و آزاد گذاشتن حیوانات بیمار ،زخمی و با رفتار غیرعادی ،پرهیز نمایند .در صورت برخورد با اینچنین حیوانی ،به نزدیکترین
دامپزشکی محل مراجعه کنید.

هشدار داده می شود که برای هاری هیچ راه درمانی بعد تشخیص وجود ندارد و بیمار ناگزیر به مرگ محکوم می گردد.

اگر گمان ک ردید که در معرض حیوان هاری قرار گرفته اید ،تزریق واکسن و سرم ضد هاری توصیه می شود .چنانچه توسط حیوانی که
از وضعیت واکسیناسیون علیه هاری آن مشخص نیست ،گزیده شدید ،محل زخم را با صابون و آب جاری شسته و بی درنگ با اولین
پزشک مشورت کنید.

پیشگیری هاری از صاحب دام آغاز می شود .واکسیناسیون مرتب حیوانات خانگی علیه هاری امری خطیر و بسیار مهم است .واکسیناسیون اولیه [دو
نوبتی] و به دنبال آن تکرار سالیانه بسیار اهمیت دارد [.در صورت لزوم و بسته به منطقه[نام محل آورده شود] این عبارت هم اضافه شود که " :
واکسیناسیون ساالنه اجباری بوده ،غفلت از آن برای حیوانات خانگی ،غیر قانونی برای بهداشت عمومی مخاطره آمیز است]".

با اجرای مرتب برنامه واکسیناسیون ،از خود و حیوانات خانگی و اجتماعی که در آن زندگی می کنید ،محافظت کنید.
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 .3پیشگیری هاری؛ کلیات
هاری می کشد! بنابراین سگ خود را همین امروز واکسینه کنید!!!

هاری بیماری کشنده ای است که با حمله ی ویروس به دستگاه عصبی ،تمامی پستانداران از جمله انسان را درگیری می نماید .بیش از
 3000سال است که ویروس هاری از طریق گزش حیوانات مرتبط بوده است .در بسیاری از مناطق [نام محل آورده شود] بیماری بومی شده و مسئول
مرگ و میر ساالنه [آمار ارایه شود] انسانها قلمداد می گردد.

شیوه ی گسترش هاری؟
ویروس در بزاق حیوان آلوده یافت می شود و از طریق گزش یا آلوده کردن غشاء مخاطی با بزاق حیوان هار ،منتقل می شود .ویروس از پوست
سالم عبور نمی کند .سپس ویروس در طول اعصاب حرکت می کند تا به دستگاه عصبی مرکزی ،نخاع ،مغز رسیده ،از آنجا به غدد بزاقی وارد و به درون
بزاق می ریزد.

نشانه های هاری چیست؟

سگها ممکن است وحشی شده ،به سایر حیوانات ،حصار و نرده و افراد حمله ور شوند .بی هیچ دلیلی عو عو کرده ،به حدی که گویی استخوانی
در گلوی حیوان گیر کرده است ،ریزش بزاق و احتماالً ریزش بزاق و فلجی آرواره ی پایینی هم وجود دارد .حتی ممکن است فلجی پاها ایجاد شود که
سرانجام ،مرگ حیوان را در پی دارد .در گاوهای هار هیجان زدگی ،نعره توام با ریزش فراوان بزاق و رفتاری تهاجی و نشانه هایی از فلجی پیش از تلف
شدن را می توان انتظار داشت.

نشانه های هاری در انسان
در مواقع گزش انسان توسط حیوان هار ،بایستی بی درنگ محل زخم را با آب و صابون شست و شو داد .فرد را بالفاصله به درمانگاه برسانید.
الزم است تا به منظور پیشگیری از بیماری ،درمان کامل شود .در غیر اینصورت ،چنانچه انسان هار شود ،معالجه نداشته ،فرد خواهد مرد.
آیا هاری قابل درمان هست؟
از زمانی که نشانه های بیماری هاری بروز کند ،درمانی وجود ندارد.
آیا هاری قابل کنترل هست؟
پاسخ مثبت است ،تمام سگها و گربه های باالی سه ماه عمر ،می بایستی ساال نه واکسینه شوند .به این منظور و برای حفظ ایمنی و رفاه خانواده
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شما بایستی به دامپزشکی محلی مراجعه کنید.
چنانچه از نظر هاری به حیوانی مشکوک شدید ،چه کاری باید انجام دهید؟

هرگز حیوان را دستکاری و جابجا نکنید .در صورت امکان حیوان را محدود کنید تا کارشناسان قادر به معاینه حیوان باشند .به نزدیکترین
مقر دامپزشکی ،مرکز بهداشت یا حتی پلیس محلی اطالع دهید.

 .4هاری -کلیات( مختصر)
اگر بیماری ویروسی هاری در منطقه ای(ذکر نام منطقه یا وادی) رخ دهد ،منجر به مرگ دام و انسان می شود .بیماری اغلب بر اثر گزش توسط
سگ هار منتقل شده ،چنانچه فورا درمان نشود ،به مرگی وحشتناک می انجامد.

به منظور پیشگیری از بیماری بایست از تماس با سگهای ولگرد و سگهای بیمار ناآشنا پرهیز و سگ ها را ساالنه علیه هاری واکسینه کرد.
اگر مورد گزش هر حیوانی قرار گرفتید ،بایستی:
الف -زخم را فورا با آب جاری برای مدت  15دقیقه بشویید.
ب -ماده ضدعفونی روی زخم بریزید.
پ -برای انجام درمان های الزم ،به درمانگاه یا بیمارستانی بروید.
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 .5هاری و صاحب حیوان خانگی مسئولیت پذیر(پیام )1

اگر بیماری ویروسی هاری در منطقه ای(ذکر نام منطقه یا وادی) رخ دهد ،منجر به مرگ دام و انسان می شود .بیماری اغلب بر اثر گزش توسط
سگ هار منتقل شده ،چنانچه فورا درمان نشود ،به مرگی وحشتناک می انجامد.
برای پیشگیری هاری:
الف -سگ های خود را ساالنه علیه هاری واکسینه کنید [ .اگر  70درصد سگ ها واکسن دریافت کرده باشند ،بیماری ناپدید خواهد شد] ( .در صورت
لزوم -به تاکید قانونی الزام واکسیناسیون سگ ها نیز اشاره شود).
ب -آنچه در صورت گزیده شدن توسط هر حیوانی ،می بایست انجام دهید:

 -1زخم را فورا با آب جاری برای مدت  15دقیقه بشویید.
 -2ماده ضدعفونی روی زخم بریزید.
 -3برای انجام درمان های الزم ،به درمانگاه یا بیمارستان بروید.

ساالنه ( 1.000.000.000ریال) صرف درمان انسان های هار شده و یا گزیده شده توسط سگ می شود .این در حالی است که آگاه کردن
مردم از خطرات مواجهه با سگ های ولگرد ،و ضرورت مواظبت از سگ های خانگی شان ،با هدف کاهش موارد گزش و تماس سگ های صاحب
دار با سگ های ولگرد ،بخش زیادی از این هزینه ها کاسته می شود.
پیامها
صاحب مسئولیت پذیر(بخش – )1
داشتن حیوان خانگی به سبب وفا داری و دوستی ای که نسبت به صاحبانش نشان می دهد ،امتیاز محسوب می شود .اما مسئولیتی هم
متوجه صاحب حیوان می شود ،زیرا این حیوانات کامالً به مراقبت شما وابسته اند .چنانچه به آنها توجه نشود ،خواه ناخواه دنبال غذا یا تامین نیازهای
عاطفی خود رفته ،در معرض مشکالتی قرار می گیرند ،که مسئولیت آن با شماست .تربیت توله ها موضوع با اهمیتی است ،زیرا در مواقعی ضروریست تا
گوش به حرف شما باشند .پس از  16هفتگی ،توله ها عادات الزم برای زندگی را فراگرفته ،آن طوری رفتار می کنند ،که در چند هفته ی اول آموزش
دیده اند.

از جمله رفتارهای شایع سگ هایی که خوب تربیت نشده اند ،بیرون رفتن و انجام برخی کارهایی است که مثال زده می شود:
-

سرکشی و واژگون کردن سطل های زباله.
8

هاری؛ پیام های رادیوی محلی

R RaBIES; Radio Public Service Messages

هاری؛ پیام های رادیوی محلی

R RaBIES; Radio Public Service Messages
info@ojaghia.com

Ojaghi Ali; D.V.M.
-

تعقیب ماشین های گذری.

-

حلقه زدن اغلب به منجر به نزاع ،دور جنس ماده در فصل جفت گیری.

-

تعقیب و کشتن حیوانات اهلی؛ گاهی برای تفریح ،اغلب تعداد زیادی حیوان را کشته بی آنکه از آنها تغذیه کنند .تخم مرغ و جوجه
های خوراکی ،از این موارد هستند .معمول است که سگ ها به گوساله های تازه متولد شده منطقه ای خاص حمله ور شده ،گاو های
بالغ را نیز مورد هجوم قرار می دهند ( .مشکلی بزرگ برای همسایگان)

-

گاز گرفتن رهگذران -اغلب توسط گله سگ ها ( .ارایه مثالی از پیگرد های قانونی ملّی در خصوص ضرورت کنترل حیوانات دست آموز؛
چنانچه به افراد حمله ور می شوند).
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 .6هاری و صاحب حیوان خانگی مسئولیت پذیر (پیام )2

پیام اصلی -اگر بیماری ویروسی هاری در منطقه ای(ذکر نام منطقه یا وادی) رخ دهد ،منجر به مرگ دام و انسان می شود .بیماری اغلب بر اثر
گزش توسط سگ هار منتقل شده ،چنانچه فورا درمان نشود ،به مرگی وحشتناک می انجامد.

بیماری با رعایت موارد زیر قابل پیشگیری می باشد:
الف -سگ های خود را ساالنه علیه هاری واکسینه کنید [ .اگر  70درصد سگ ها واکسن دریافت کرده باشند ،بیماری ناپدید خواهد شد] ( .در
صورت لزوم -به تاکید قانونی الزام واکسیناسیون سگ ها نیز اشاره شود).
ب -آنچه در صورت گزیده شدن توسط هر حیوانی ،می بایست انجام دهید:
 -1زخم را فورا با آب جاری برای مدت  15دقیقه بشویید.
 -2ماده ضدعفونی روی زخم بریزید.
 -3برای انجام درمان های الزم ،به درمانگاه یا بیمارستان بروید.

صاحب مسئولیت پذیر(بخش – )2

چگونه حیوانات خانگی شاد تر و همراه تری داشته باشید؟


الزم است در  16هفته نخست زندگی ،وقت بیشتری صرف توله ها کنید،



چنانچه حیوان کنار دام های مزرعه پرورش می یابد ،نبایستی تهاجمی بار بیاید،



هر چقدر نسبت به سگ بیشتر محبت شود ،حامی تر و وفادار تر بار خواهد آمد ،و نسبت به مردم نیز تحمل بیشتری نشان خواهد داد،



برخورد مثبت و تشویق حیوان به خاطر رفتارهای خوب او ،بر ترغیب او در تکرار اینچنین رفتارهایی موثر بوده ،کمک می کند تا بتوانید
راحت تر با سگ کار کنید،



آموزش دادن به سگ برا ی ادرار و مدفوع انجام دهید ،توجه داشته باشید که باید قدری صبور باشید .این آموزش ممکن است مدت
زمانی وقت ببرد تا حیوان به محلی برود که شما برای توالت کردنش آماده کرده اید .این موضوع به حوصله ی شما برای کمک به حیوان
برای آموزش بستگی دارد .چنانچه بعد از مدتی ن توانست این کار را انجام دهد ،در نظر داشته باشید که شاید هنوز به کمک تان نیز
داشته باشد .ضمن این که باید به این نکته توجه داشته باشید که سگها معموالً هنگام راه رفتن صبحگاهی ،بعد از هر وعده غذا ،و پیش
از خواب احساس دفع ادرار و مدفوع پیدا می کنند ،که با دانستن این نکته و حفظ صبوری در عادت دادن سگ به این کار رفتار کنید،
سگی خوش خلق تر دارید و خودتان نیز خوشنود تر خواهید بود.



هرچه بیشتر برای حیوان تان وقت صرف کنید ،برای اموری همچون واکسیناسیون نیز آسانتر آماده می شود.

•

سگ را خوب تغذیه کنید تا ناچار نباشد دنبال غذا برود،
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•

حیوان را در حیاط و با زنجیری با طول مناسب که جلوی تحرکش را نگیرد ،نگهداری کنید،

•

سگ را با زنجیری کوتاه به حال خود نگذارید،

•

سگ را برای ورزش ،به قدم زدن ببرید،

•

هر روز به او توجه کنید،

•

مطمئن شوید سگ واکسن های دوره ای را دریافت کرده باشد،

•

همزمان با برنامه ضد انگل کودکانتان ،داروی ضد انگل سگ را نیز بدهید،

•

از سالمت سگ مطمئن شوید ،و چنانچه نیاز به مشورت یا موردی خاص را مد نظر داشتید ،با دام پزشک یا سازمان حمایت از حیوانات
در میان بگذارید.

 .7نشانه های هاری
پیام اصلی -اگر بیماری ویروسی هاری در منطقه ای(ذکر نام منطقه یا وادی) رخ دهد ،منجر به مرگ دام و انسان می شود .بیماری اغلب بر اثر
گزش توسط سگ هار منتقل شده ،چنانچه فورا درمان نشود ،به مرگی وحشتناک می انجامد.

بیماری با رعایت موارد زیر قابل پیشگیری می باشد:
الف -سگ های خود را ساالنه علیه هاری واکسینه کنید [ .اگر  70درصد سگ ها واکسن دریافت کرده باشند ،بیماری ناپدید خواهد شد] ( .در
صورت لزوم -ب ه تاکید قانونی الزام واکسیناسیون سگ ها ،و مسئولیتی که بر عهده صاحب سگ می باشد ،نیز اشاره شود).
ب -آنچه در صورت گزیده شدن توسط هر حیوانی ،می بایست انجام دهید:
 -4زخم را فورا با آب جاری برای مدت  15دقیقه بشویید.
 -5ماده ضدعفونی روی زخم بریزید.
 -6برای انجام درمان های الزم ،به درمانگاه یا بیمارستان بروید.
ساالنه بالغ بر( 1.000.000.000ریال) صرف درمان انسان های هار گزیده و رسیدگی به افراد هار شده ،می گردد .آگاه سازی مردم نسبت به
خطرات و نشانه های حیوان هار ،مبلغ قابل توجهی صرفه جویی و کاهش میزان گزش و مواجهه با بیماری هاری را در پی خواهد داشت.

پیامها
آنچه باید به دنبالش باشیم(نشانه های هاری)
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دانستن این نکته که دو نوع هاری(خشمگین و ساکت یا خاموش) وجود دارد ،اهمیت دارد .شکل خشمگین با نشانه های آشکار و شکل کالسیک
بیماری محسوب می شود ،حال آن که شکل خاموش وضوح کمتری داشته ،و از این لحاظ که نباید به هر دام ظاهراً ناخوشی ،بی احتیاط نزدیک شد،
اهمیت می یابد.

نشانه های هاری در سگ ها عبارت است از:












رفتارهای غیرطبیعی یا تغییر رفتار،
رفتار تهاجمی،
افزایش ریزش بزاق،
فلجی فک پایین؛ گویی استخوانی در گلو سگ گیر کرده باشد،
خیره شدن،
زوزه کشیدن،
فلجی پاها،
حرکات ناموزون،
قاپ زدن اشیاء خیالی،
پرسه زدن بی هدف،
سگ در شکل خاموش هاری ،ضعیف و بیمار به نظر می رسد.
هشدار
نشانه های درمانگاهی زیادی وجود دارد ،که باید دقت شود و حیواناتی را که عجیب یا بیمار به نظر می رسند ،به مسئولین گزارش کرد.

Basic Message – Rabies

 .8پرهیز از گزیده شدن توسط سگ
پیام اصلی -اگر بیماری ویروسی هاری در منطقه ای(ذکر نام منطقه یا وادی) رخ دهد ،منجر به مرگ دام و انسان می شود .بیماری اغلب بر اثر
گزش توسط سگ هار منتقل شده ،چنانچه فورا درمان نشود ،به مرگی وحشتناک می انجامد.

بیماری با رعایت موارد زیر قابل پیشگیری می باشد:
الف -سگ های خود را ساالنه علیه هاری واکسینه کنید [ .اگر  70درصد سگ ها واکسن دریافت کرده باشند ،بیماری ناپدید خواهد شد] ( .در
صورت لزوم -ب ه تاکید قانونی الزام واکسیناسیون سگ ها ،و مسئولیتی که بر عهده صاحب سگ می باشد ،نیز اشاره شود).
ب -آنچه در صورت گزیده شدن توسط هر حیوانی ،می بایست انجام دهید:
 -1زخم را فورا با آب جاری برای مدت  15دقیقه بشویید.
 -2ماده ضدعفونی روی زخم بریزید.
 -3برای انجام درمان های الزم ،به درمانگاه یا بیمارستان بروید.
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ساالنه بالغ بر( 1.000.000.000ریال) صرف درمان انسان های هار گزیده و رسیدگی به افراد هار شده ،می گردد .آگاه سازی مردم نسبت به
خطرات و نشانه های حیوان هار ،مبلغ قابل توجهی صرفه جویی و کاهش میزان گزش و مواجهه با بیماری هاری را در پی خواهد داشت .ضمن
این که مراقبت و توجه شما به حیوان خانگی تان ،از میزان بروز گزش و احتمال تماس سگ خود با سگ های احتماالً هار ،خواهد کاست.

پیامها
پرهیز از مواجهه و تماس با حیوانات ناشناس( :ضمناً هر مورد مشکوک و تغییر رفتاری در سگ ها را به دامپزشکی یا مقامات محل زندگی گزارش
دهید)


هرگز به سگ ناشناس نزدیک و یا با آن دوست نشوید ،به ویژه اگر بدنی مجروح یا بیمار داشته باشد،



تا حد امکان از گله های سگ دوری کنید،



سر سگ فریاد نکشید ،و کاری هم که باعث آسیب شود ،انجام ندهید ،به ویژه وقتی گروهی هستند،



شب ها بسیار دقت کنید؛ شب هنگام سگ ها دور هم جمع شده به دنبال غذا می گردند،



سگ را گوشه ای گیر نیندازید،



وقتی توسط سگی تهدید شدید ،در حالیکه به او خیره می شوید ،به آرامی عقب رفته ، ،تا زمانی که کامالً از دسترس او خارج شوید.
فریاد زنان پا به فرار نگذارید ،زیرا سگ را بیشتر تحریک می کند،



از غذا دادن به سگ های ناشناس خودداری کنید؛ زیرا مرتب برای غذای بیشتر بر می گردند!



سگ خود را داخل حیاط نگهداری کنید؛ بهتر است دور آن را نیز حصار کشی کنید،



سگ ماده ای که عقیم نشده باعث جلب سگ نر به خانه می شوند ،از این رو بهتر است نسب به عقیم سازی آن اقدام کنید،



پس مانده غذا و زباله ها نیز سگ ها را به خود جذب می کند ،حیاط منزل را پاکیزه نگهدارید،



به محض حمله ور شدن سگ ،خود را در پناه هر چیزی در دست دارید(مثل لباس ،ساک یا کیف) قرار دهید ،تا فرصت دور شدن
بیابید،
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 .9غذا دادن به سگ

پیام اصلی -اگر بیماری ویروسی هاری در منطقه ای(ذکر نام منطقه یا وادی) رخ دهد ،منجر به مرگ دام و انسان می شود .بیماری اغلب بر اثر
گزش توسط سگ هار منتقل شده ،چنانچه فورا درمان نشود ،به مرگی وحشتناک می انجامد.
بیماری با رعایت موارد زیر قابل پیشگیری می باشد:
الف -سگ های خود را ساالنه علیه هاری واکسینه کنید [ .اگر  70درصد سگ ها واکسن دریافت کرده باشند ،بیماری ناپدید خواهد شد] ( .در
صورت لزوم -ب ه تاکید قانونی الزام واکسیناسیون سگ ها ،و مسئولیتی که بر عهده صاحب سگ می باشد ،نیز اشاره شود).
ب -آنچه در صورت گزیده شدن توسط هر حیوانی ،می بایست انجام دهید:
 -1زخم را فورا با آب جاری برای مدت  15دقیقه بشویید.
 -2ماده ضدعفونی روی زخم بریزید.
 -3برای انجام درمان های الزم ،به درمانگاه یا بیمارستان بروید.

پیامها
غذا دادن به سگ


بسیاری از مشکالتی که با سگ پیش می آید ،به نیاز این حیوان به یافتن غذای مناسب توسط این حیوان مربوط می شود . ،حال اگر
غذا را در خانه نیابد ،بیرون می زند و جایی دیگر به دنبال غذا خواهد رفت.



نیاز سگ به جیره ای متعادل که معموالً از ته مانده سفره شامل گوشت ،و سبزیجات تامین شود ،بسیار بهتر از وعده ای ذرت یا دیگر
غالت خواهد بود.

چنانچه سگ را خوب تغذیه نکنید ،ممکن است بیرون به دنبال تخم مرغ ،مرغ یا سایر مواد غذایی برود .این موضوع اسباب درد سر و شروع درگیری
افراد با سگ های می شود.
اگر از پس تامین غذای سگ در خانه بر نمی آیید ،نمونه بازاری آن با ترکیب و فرمول مغذی در فروشگاه ها وجود دارد ،که خوراکی سالمتر نیز محسوب
می شود.
همیشه آب تازه در دسترس سگ قرار دهید.

.10

عقیم کردن سگ

پیام اصلی -اگر بیماری ویروسی هاری در منطقه ای(ذکر نام منطقه یا وادی) رخ دهد ،منجر به مرگ دام و انسان می شود .بیماری اغلب بر اثر
گزش توسط سگ هار منتقل شده ،چنانچه فورا درمان نشود ،به مرگی وحشتناک می انجامد.
بیماری با رعایت موارد زیر قابل پیشگیری می باشد:
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الف -سگ های خود را ساالنه علیه هاری واکسینه کنید [ .اگر  70درصد سگ ها واکسن دریافت کرده باشند ،بیماری ناپدید خواهد شد] ( .در
صورت لزوم -ب ه تاکید قانونی الزام واکسیناسیون سگ ها ،و مسئولیتی که بر عهده صاحب سگ می باشد ،نیز اشاره شود).
ب -آنچه در صورت گزیده شدن توسط هر حیوانی ،می بایست انجام دهید:
 -1زخم را فورا با آب جاری برای مدت  15دقیقه بشویید.
 -2ماده ضدعفونی روی زخم بریزید.
 -3برای انجام درمان های الزم ،به درمانگاه یا بیمارستان بروید.

پیامها
عقیم سازی سگ
عقیم کردن سگ ،عملی جراحی است که منجر می شود سگ ماده یا نر دیگر قادر به تولید مثل و به دنیا آوردن توله نباشند .این جراحی که
تحت بیهوشی و توسط دام پزشک انجام می شود ،با برداشتن تخمدان ها و رحم سگ ماده ،یا بیضه های حیوان نر همراه است.

چنانچه سگ عقیم نشده باشد ،جفت یابی می کند .مسئله ای که به نوبه خود به بروز بسیاری از مشکالت خاص خود ،در فصل جفت گیری می
شود .به دنیا آوردن تو له های ناخواسته ای که تمایلی هم برای نگهداری از آنها در جامعه وجود ندارد ،و به افزایش تعداد سگ های بالغی می شود که
غیر قابل کنترل خواهند بود.
از این رو با کمک انجمن های محلی حمایت از حیوانات نسب به عقیم سازی سگ خود اقدام کنید ،یا با دام پزشک در میان بگذارید .عملی بی
خطر و فاقد هرگونه اثر سوء بر سالمت سگ .ضمن این که پیش از عمل سگ مورد ارزیابی های اولیه قرار داده می شود .از دیگر فواید عمل عقیم سازی،
پیشگیری از ابتال به سایر بیماریهای تولید مثلی خواهد بود.



سگ های ماده سالم یا عقیم نشده با جذب نر ها ،موجب درگیری بین آنها و انتشار هاری و دیگر بیماری ها می شوند.



سگ های ماده عقیم شده در خانه می مانند ،و ضمن مراقبت از خانواده شما ،احتمال بیمار شدنشان هم کمتر می شود.



به همین شکل ،سگ های نر دست نخورده و عقیم نشده ،سرگردان و به دنبال جنس مخالف گروه تشکیل داده ،اسباب مخاطره برای
حیوانات مزرعه و بروز مشکالتی از این دست می شوند.



.11

سگ های نر عقیم شده نیز ضمن ماندن در خانه ،از میزان درگیری آن ها و همچنین ابتال به بیماری ها کم می شود.

پیشگیری از ابتالء سایر بیماریهای سگ ها
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پیام اصلی -اگر بیماری ویروسی هاری در منطقه ای(ذکر نام منطقه یا وادی) رخ دهد ،منجر به مرگ دام و انسان می شود .بیماری اغلب بر اثر
گزش توسط سگ هار منتقل شده ،چنانچه فورا درمان نشود ،به مرگی وحشتناک می انجامد.

بیماری با رعایت موارد زیر قابل پیشگیری می باشد:
الف -سگ های خود را ساالنه علیه هاری واکسینه کنید [ .اگر  70درصد سگ ها واکسن دریافت کرده باشند ،بیماری ناپدید خواهد شد] ( .در
صورت لزوم -ب ه تاکید قانونی الزام واکسیناسیون سگ ها ،و مسئولیتی که بر عهده صاحب سگ می باشد ،نیز اشاره شود).
ب -آنچه در صورت گزیده شدن توسط هر حیوانی ،می بایست انجام دهید:
 -1زخم را فورا با آب جاری برای مدت  15دقیقه بشویید.
 -2ماده ضدعفونی روی زخم بریزید.
 -3برای انجام درمان های الزم ،به درمانگاه یا بیمارستان بروید.
ساالنه بالغ بر( 1.000.000.000ریال) صرف درمان انسان های هار گزیده و رسیدگی به افراد هار شده ،می گردد .آگاه سازی مردم نسبت به
خطرات و نشانه های حیوان هار ،مبلغ قابل توجهی صرفه جویی و کاهش میزان گزش و مواجهه با بیماری هاری را در پی خواهد داشت .ضمن
این که مراقبت و توجه شما به حیوان خانگی و عقیم سازی آن ،از میزان بروز گزش و احتمال تماس سگ خود با سگ های احتماالً هار ،خواهد
کاست.
پیامها
سایر بیماریها
غیر از هاری ،بیماریهای دیگری هم وجود دارد که ممکن است سگ و همچنین اعضای خانواده شما را نیز مبتال کند ،لذا مراقبت از سگ ها در
برابر این بیماریها نیز اهمیت دارد .از این رو و ضمن لزوم توجه به تغذیه و جابجایی حیوان ،می بایستی به صورت دوره ای تحت درمان ضد
انگلی و واکسیناسیون علیه بیماری های مهم قرار داده شود .در این جا اشاره ای به چند بیماری خواهیم داشت:
الف -کرم های معده و روده


کرم های گرد -انگل داخلی بسیار شایع بین توله ها هستند ،که مرگ و میر باالیی ر ا نیز باعث می شوند .مراقبت بهداشتی خوب از
اثرات این کرم های می کاهد .نشانه های بالینی اسهال ،استفراغ ،کم خونی(لثه رنگ پریده) ،ضعف (توام با افزایش خطر ابتال به
بیماریهای دیگر) ،رشد ضعیف ،پوشش نامناسب ،شکم برجسته و متورم و انسداد روده ها را شامل می شود.



کرم های پهن(نواری) -انگل داخلی هستند ،که توسط کک منتقل می شوند .زمانی که الرو کک از مدفوع آلوده به تخم این کرم ها
تغذیه کند ،داخل بدن کک ،تخم ها باز می شود .سگ ممکن است به صورت اتفاقی چنین کک حاوی تخم باز شده را بلع کند.کرم
های نواری(پهن) سگ ها را از همه سن ،درگیر می کنند .سگ مبتال اغلب بخش تحتانی و عقب بدن خودش را به سبب تحریکات
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قطعات بدن کرم نواری ،به اطراف می مالد .2بندهایی که شبیه دانه های برنج به رنگ سفید در مدفوع نمایان می شوند.


اگر کودکان دست هایشان را پس از بازی نشسته باشند هنگام صرف خوراکی و به صورت اتفاقی دچار آلودگی با تخم های این انگل
می شوند .میزبان ممکن است با حرکت الرو در بدن ،در نواحی مغز ،کبد ،کلیه ها یا شش ها دچار درگیری شود.



در نظر گرفتن برنامه مناسب و منظمی برای انگل زدایی و کنترل ککها ،در درمان و پیشگیری آلودگی های کرمی بسیار مهم و موثر
واقع می شود.

- scoot

2
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ب -گری(جرب) -بیماری انگلی است ،که حاصل فعالیت مایت(مگس)های بسیار ریز و میکروسکوپی مقیم در پوست سگ می باشد .بیماری
سبب ریزش مو و جراحات پوستی می گردد .ریزش مو معموالً در صورت ،بخش های پایینی دست و پا آغاز شده ،به کل سطح بدن گسترش می یابد.
نوع به خصوصی از عارضه یا جرب مرطوب 3وجود دارد که افراد را نیز درگیر می کند .موارد معمول بوده ،الزم است تا درمان شوند.
پ -دیستمپر سگ -بیماری ویروسی کشنده قابل پیشگیری با واکسیناسیون

ت -پاروا ویروس سگ -بیماری ویروسی به شدت مسری قابل انتقال مستقیم از سگی به سگ دیگر ،یا غیر مستقیم از طریق تماس با مدفوع سگ
های آلوده .بیماری خصوصاً در توله های بی بهره از آنتی بادی های مادری یا غیر واکسینه به شکل شدیدتر رخ می دهد .واکسن از عفونت پیشگیری می
کند.
صرفنظر از این که سگ هار یا به پاروا ویروس آلوده بوده باشد ،فرد گزیده شده بایستی بی درنگ با دکتر مشورت نماید ،که اگر به موقع درمان
نشود ،ممکن است به اشکال جدی عفونت های باکتریایی استخوان تهدید کننده حیات دچار شود.
ث -تومورهای مقاربتی مسری - 4تومور شایع دستگاه تولید مثلی
این تومور توسط سگ هایی که عقیم نشده اند قابل انتقال است .معموالً بخشهای خارجی دستگاه تولید مثلی سگ های نر یا ماده را درگیر می
نماید ،زیرا اساساً جفت گیری نخستین راه انتقال محسوب می شود .البته در برخی موارد تومورها در صورت ،بینی ،دهان و سطح بدن نیز دیده می شود.
بروز تومور مقاربتی مسری در این نواحی از بدن به دلیل تماس با مایعات خارج شده از تومورها می باشد .این عارضه به سادگی قابل درمان ،اما بسیار
گران و زمان بر است .تجویز دارو نیز مشابه درمان برخی دیگر از انواع تومور کاربرد دارد .هر گاه به ابتال سگ به این عارضه مشکوک شدید ،از دام پزشک
یا مرکز محلی رفاه حیوانات کمک بخواهید.

.12

دیستمپر سگ

پیام اصلی -اگر بیماری ویروسی هاری در منطقه ای(ذکر نام منطقه یا وادی) رخ دهد ،منجر به مرگ دام و انسان می شود .بیماری اغلب بر اثر
گزش توسط سگ هار منتقل شده ،چنانچه فورا درمان نشود ،به مرگی وحشتناک می انجامد.

بیماری با رعایت موارد زیر قابل پیشگیری می باشد:
الف -سگ های خود را ساالنه علیه هاری واکسینه کنید [ .اگر  70درصد سگ ها واکسن دریافت کرده باشند ،بیماری ناپدید خواهد شد] ( .در
صورت لزوم -ب ه تاکید قانونی الزام واکسیناسیون سگ ها ،و مسئولیتی که بر عهده صاحب سگ می باشد ،نیز اشاره شود).
ب -آنچه در صورت گزیده شدن توسط هر حیوانی ،می بایست انجام دهید:
 -1زخم را فورا با آب جاری برای مدت  15دقیقه بشویید.
 -2ماده ضدعفونی روی زخم بریزید.

- sarcoptic mange or scabies
- Transmissible Venereal Tumour /TVT

3
4
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 -3برای انجام درمان های الزم ،به درمانگاه یا بیمارستان بروید.

پیامها
سایر بیماریها
غیر از هاری ،بیماریهای دیگری هم وجود دارد که ممکن است سگ و همچنین اعضای خانواده شما را نیز مبتال کند ،لذا مراقبت از سگ ها در
برابر این بیماریها نیز اهمیت دارد .از این رو و ضمن لزوم توجه به تغذیه و جابجایی حیوان ،می بایستی به صورت دوره ای تحت درمان ضد
انگلی و واکسیناسیون علیه بیماری های مهم قرار داده شود .در این جا اشاره ای به چند بیماری خواهیم داشت:
دیستمپر سگ -بیماری ویروسی کشنده قابل پیشگیری با واکسیناسیون می باشد.
اگر چه بیماری ،انسان را مبتال نمی کند ،ویروس عامل بیماری با ویروس عامل سرخک مرتبط محسوب می شود .دیستمپر در سگها بسیار شدید
و قادر به تلف کردن آنها می باشد.
نشانگان دیستمپر:
• ترشحات چسبناک از چشم و بینی
• تب ( گاه و بی گاه سگ تب می کند)
• کم شدن اشتها
• سرفه های منتهی به ذات الریه
• تحریکات پوستی
• اسهال و استفراغ
• رعشه ،عدم تعادل و ضعف دست و پا
• مرگ
ویروس داخل ترشحات تنفسی از طریق سرفه پخش می شود ،و از طریق بینی به داخل بدن سگ می گردد.

از سگ خود محافظت کنید .او را در برابر دیستمپر واکسینه نمایید.
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گری(جرب)

پیام اصلی -اگر بیماری ویروسی هاری در منطقه ای(ذکر نام منطقه یا وادی) رخ دهد ،منجر به مرگ دام و انسان می شود .بیماری اغلب بر اثر
گزش توسط سگ هار منتقل شده ،چنانچه فورا درمان نشود ،به مرگی وحشتناک می انجامد.

بیماری با رعایت موارد زیر قابل پیشگیری می باشد:
الف -سگ های خود را ساالنه علیه هاری واکسینه کنید [ .اگر  70درصد سگ ها واکسن دریافت کرده باشند ،بیماری ناپدید خواهد شد] ( .در
صورت لزوم -ب ه تاکید قانونی الزام واکسیناسیون سگ ها ،و مسئولیتی که بر عهده صاحب سگ می باشد ،نیز اشاره شود).
ب -آنچه در صورت گزیده شدن توسط هر حیوانی ،می بایست انجام دهید:
 -1زخم را فورا با آب جاری برای مدت  15دقیقه بشویید.
 -2ماده ضدعفونی روی زخم بریزید.
 -3برای انجام درمان های الزم ،به درمانگاه یا بیمارستان بروید.

پیامها
سایر بیماریها
غیر از هاری ،بیماریهای دیگری هم وجود دارد که ممکن است سگ و همچنین اعضای خانواده شما را نیز مبتال کند ،لذا مراقبت از سگ ها در
برابر این بیماریها نیز اهمیت دارد .از این رو و ضمن لزوم توجه به تغذیه و جابجایی حیوان ،می بایستی به صورت دوره ای تحت درمان ضد
انگلی و واکسیناسیون علیه بیماری های مهم قرار داده شود .در این جا اشاره ای به چند بیماری خواهیم داشت:
جرب(گری)-
جرب بیماری انگلی است ،که حاصل فعالیت مایت(مگس)های بسیار ریز و میکروسکوپی مقیم در پوست سگ می باشد .بیماری سبب ریزش مو
و جراحات پوستی می گردد .ریزش مو معموالً در صورت ،بخش های پایینی دست و پا آغاز شده ،به کل سطح بدن گسترش می یابد .نوع به خصوصی
از عارضه یا جرب مرطوب وجود دارد که افراد را نیز درگیر می کند .موارد معمول بوده ،به سادگی قابل درمان بالینی هستند ،چنانچه درمان مناسبی
انجام نشود ،می تواند بسیار خارش داشته ،به عفونت های ثانویه پوست منجر شود.
بهداشت و پاکیزگی سگ خود را حفظ کنید تا از ابتال خانواده به عوارض انگلی پیشگیری شود.
بایستی به طور مرتب و با مشورت و کمک دام پزشک ی ا مرکز محلی رفاه حیوانات نسبت به درمان ضد انگلی سگ خود اقدام نمایید.
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پاروا ویروس سگها

پیام اصلی -اگر بیماری ویروسی هاری در منطقه ای(ذکر نام منطقه یا وادی) رخ دهد ،منجر به مرگ دام و انسان می شود .بیماری اغلب بر اثر
گزش توسط سگ هار منتقل شده ،چنانچه فورا درمان نشود ،به مرگی وحشتناک می انجامد.

بیماری با رعایت موارد زیر قابل پیشگیری می باشد:
الف -سگ های خود را ساالنه علیه هاری واکسینه کنید [ .اگر  70درصد سگ ها واکسن دریافت کرده باشند ،بیماری ناپدید خواهد شد] ( .در
صورت لزوم -به تاکید قانونی الزام واکسیناسیون سگ ها ،و مسئولیتی که بر عهده صاحب سگ می باشد ،نیز اشاره شود).
ب -آنچه در صورت گزیده شدن توسط هر حیوانی ،می بایست انجام دهید:
 -1زخم را فورا با آب جاری برای مدت  15دقیقه بشویید.
 -2ماده ضدعفونی روی زخم بریزید.
 -3برای انجام درمان های الزم ،به درمانگاه یا بیمارستان بروید.

پیامها
سایر بیماریها
غیر از هاری ،ب یماریهای دیگری هم وجود دارد که ممکن است سگ و همچنین اعضای خانواده شما را نیز مبتال کند ،لذا مراقبت از سگ ها در
برابر این بیماریها نیز اهمیت دارد .از این رو و ضمن لزوم توجه به تغذیه و جابجایی حیوان ،می بایستی به صورت دوره ای تحت درمان ضد
انگلی و واکسیناسیو ن علیه بیماری های مهم قرار داده شود .در این جا اشاره ای به چند بیماری خواهیم داشت:
پاروا ویروس سگ
پاروا ویروس سگ -ب یماری ویروسی به شدت مسری قابل انتقال مستقیم از سگی به سگ دیگر ،یا غیر مستقیم از طریق تماس با مدفوع حاوی
ویروس ایجاد می نماید .باور بر این است که در شرایط مناسب ،ویروس بر روی اشیاء بی جان -پارچه ،غذای دام -قابلیت بقا تا  5ماه را دارد .ضمناً
حشرات و جوندگان نیز قادر به گسترش عامل بیماری هستند .از این رو الزم است که هرگونه فضوالت یا استفراغ سگهای آلوده را به نحوی بهداشتی
جمع آوری و معدوم کرده ،کلیه سطوح آلوده شده را با ضدعفونی کننده مناسب پاکسازی نمود.
بیماری به ویژه در توله هایی که آنتی بادی مادری یا واکسن دریافت نکرده باشند ،کشنده خواهد بود.
واکسن می تواند از بیماری پیشگیری کند.
نشانگان بیماری حاصل از پاروا ویروس در سگ:
o

اسهال بسیار بد بو

o

توله های ضعیف ،افسرده و بی حال

o

لثه های رنگ پریده
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o

اسهال خونی

o

استفراغ و کاهش اشتهاء

کرم های دستگاه گوارش

پیام اصلی -اگر بیماری ویروسی هاری در منطقه ای(ذکر نام منطقه یا وادی) رخ دهد ،منجر به مرگ دام و انسان می شود .بیماری اغلب بر اثر
گزش توسط سگ هار منتقل شده ،چنانچه فورا درمان نشود ،به مرگی وحشتناک می انجامد.

بیماری با رعایت موارد زیر قابل پیشگیری می باشد:
الف -سگ های خود را ساالنه علیه هاری واکسینه کنید [ .اگر  70درصد سگ ها واکسن دریافت کرده باشند ،بیماری ناپدید خواهد شد] ( .در
صورت لزوم -به تاکید قانونی الزام واکسیناسیون سگ ها ،و مسئولیتی که بر عهده صاحب سگ می باشد ،نیز اشاره شود).
ب -آنچه در صورت گزیده شدن توسط هر حیوانی ،می بایست انجام دهید:
 -1زخم را فورا با آب جاری برای مدت  15دقیقه بشویید.
 -2ماده ضدعفونی روی زخم بریزید.
 -3برای انجام درمان های الزم ،به درمانگاه یا بیمارستان بروید.

پیامها
سایر بیماریها
غیر از هار ی ،بیماریهای دیگری هم وجود دارد که ممکن است سگ و همچنین اعضای خانواده شما را نیز مبتال کند ،لذا مراقبت از سگ ها در
برابر این بیماریها نیز اهمیت دارد .از این رو و ضمن لزوم توجه به تغذیه و جابجایی حیوان ،می بایستی به صورت دوره ای تحت درمان ضد
انگلی و واکسین اسیون علیه بیماری های مهم قرار داده شود .در این جا اشاره ای به چند بیماری خواهیم داشت:

کرم های دستگاه گوارش
همواره باید به خاطر داشته باشیم که کرم های معده و روده ای ،مثل کرم های گرد و نواری ،سگ ها را درگیر کرده و می توانند به افراد
خانواده نیز سرایت کنند .بنا براین داشتن برنامه ضد کرمی و کنترلی انگلی موثر برای حفظ سالمت حیوانات و افراد خانواده مفید خواهد
بود.
کک ها و محیط کثیف سبب رشد و تکثیر کرم های نواری(پهن) می شود .پاکیزگی خانه و باغ از آلوده شدن سگ و کودکان شما
پیشگیری می کند.
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اگر کودکان دست هایشان را پس از بازی نشسته باشند هنگام صرف خوراکی و به صورت اتفاقی دچار آلودگی با تخم های این انگل
می شوند .میزبان ممکن است با حرکت الرو در بدن ،در نواحی مغز ،کبد ،کلیه ها یا شش ها دچار درگیری شود.

از خودتان حفاظت کنید .خانواده و سگ شما نیاز دارد که به صورت مرتب درمان ضد انگلی دریافت کند.

درمان ضد انگلی دوره ای و مناسب و کنترل کک ها در درمان و پیشگیری از عفونتهای کرمی ،بسیار با اهمیت و موثر می باشد.
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تومورهای مقاربتی مسری

پیام اصلی -اگر بیماری ویروسی هاری در منطقه ای(ذکر نام منطقه یا وادی) رخ دهد ،منجر به مرگ دام و انسان می شود .بیماری اغلب بر اثر
گزش توسط سگ هار منتقل شده ،چنانچه فورا درمان نشود ،به مرگی وحشتناک می انجامد.

بیماری با رعایت موارد زیر قابل پیشگیری می باشد:
الف -سگ های خود را ساالنه علیه هاری واکسینه کنید [ .اگر  70درصد سگ ها واکسن دریافت کرده باشند ،بیماری ناپدید خواهد شد] ( .در
صورت لزوم -به تاکید قانونی الزام واکسیناسیون سگ ها ،و مسئولیتی که بر عهده صاحب سگ می باشد ،نیز اشاره شود).
ب -آنچه در صورت گزیده شدن توسط هر حیوانی ،می بایست انجام دهید:
 -1زخم را فورا با آب جاری برای مدت  15دقیقه بشویید.
 -2ماده ضدعفونی روی زخم بریزید.
 -3برای انجام درمان های الزم ،به درمانگاه یا بیمارستان بروید.
پیامها
سایر بیماریها
غیر از هاری ،بیماریهای دیگری هم وجود دارد که ممکن است سگ و همچنین اعضای خانواده شما را نیز مبتال کند ،لذا مراقبت از سگ ها در
برابر این بیماریها نیز اهمیت دارد .از این رو و ضمن لزوم توجه به تغذیه و جابجایی حیوان ،می بایستی به صورت دوره ای تحت درمان ضد
انگلی و واکسیناسیون علیه بیماری های مهم قرار داده شود .در این جا اشاره ای به چند بیماری خواهیم داشت:

تومورهای تناسلی قابل انتقال
تومور شایع دستگاه تولید مثلی ،سگ در هر دو جنس نر و ماده می باشد .این تومور توسط سگ هایی که عقیم نشده اند قابل انتقال است.
معموالً بخشهای خارجی دستگاه تولید مثلی سگ های نر یا ماده را درگیر می نماید ،زیرا اساساً جفت گیری نخستین راه انتقال محسوب می شود .البته
در برخی موارد تومورها در صورت ،بینی ،دهان و سطح بدن نیز دیده می شود .بروز تومور مقاربتی مسری در این نواحی از بدن به دلیل تماس با مایعات
خارج شده از تومورها می باشد.
این عارضه به سادگی قابل درمان ،اما بسیار گران و زمان بر است .تجویز دارو نیز مشابه درمان برخی دیگر از انواع تومور کاربرد دارد .هر گاه
به ابتال سگ به این عارضه مشکوک شدید ،از دام پزشک یا مرکز محلی رفاه حیوانات کمک بخواهید.
بهترین راه پیشگیری از گسترش این تومور از سگی به سگ دیگر ،عقیم کردن سگ ها است .سگ های عقیم شده میل به زاد و ولد و جفت
یابی را از دست می دهند .اگر تومور درمان نشود ،اندازه اش بزرگ شده ،احتماالً بافت های اطراف را نیز درگیر کرده ،به عفونت های ثانویه باکتریایی و
پیچیده تر شدن اوضاع می انجامد .سگ در خالل دوره بیماری تا زمان مرگ ،رنج خواهد کشید.
نشانه های بالینی:


خروج دایمی خون ویا مایعی خون مانند از بخش های خارجی دستگاه تولیدمثلی
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ترشح متناوب از بخش های خارجی دستگاه تولید مثلی



تورم این بخش ها



رشد اجسام گل کلمی بر روی بخش های خارجی تناسلی(که ممکن است با رشد چنین عوارضی بر روی صورت ،سطح بدن و غشای
مخاطی دهان و بینی همراه شود)



سختی دفع ادرار

.17

لپتوسپیروزیس

پیام اصلی -اگر بیماری ویروسی هاری در منطقه ای(ذکر نام منطقه یا وادی) رخ دهد ،منجر به مرگ دام و انسان می شود .بیماری اغلب بر اثر
گزش توسط سگ هار منتقل شده ،چنانچه فورا درمان نشود ،به مرگی وحشتناک می انجامد.

بیماری با رعایت موارد زیر قابل پیشگیری می باشد:
الف -سگ های خود را ساالنه علیه هاری واکسینه کنید [ .اگر  70درصد سگ ها واکسن دریافت کرده باشند ،بیماری ناپدید خواهد شد] ( .در
صورت لزوم -ب ه تاکید قانونی الزام واکسیناسیون سگ ها ،و مسئولیتی که بر عهده صاحب سگ می باشد ،نیز اشاره شود).
ب -آنچه در صورت گزیده شدن توسط هر حیوانی ،می بایست انجام دهید:
 -1زخم را فورا با آب جاری برای مدت  15دقیقه بشویید.
 -2ماده ضدعفونی روی زخم بریزید.
 -3برای انجام درمان های الزم ،به درمانگاه یا بیمارستان بروید.

پیامها
سایر بیماریها
غیر از هاری ،بیماریهای دیگری هم وجود دارد که ممکن است سگ و همچنین اعضای خانواده شما را نیز مبتال کند ،لذا مراقبت از سگ ها در
برابر این بیماریها نیز اهمیت دارد .از این رو و ضمن لزوم توجه به تغذیه و جابجایی حیوان ،می بایستی به صورت دوره ای تحت درمان ضد
انگلی و واکسیناسیون علیه بیماری های مهم قرار داده شود .در این جا اشاره ای به چند بیماری خواهیم داشت:
لپتوسپیروزیس
لپتوسپیروزیس بیماری باکتریایی است که بسیاری از حیوانات از جمله سگ ،انسان و موش خرما را مبتال می سازد .معمول ترین راه
انتقال بیماری تماس مستقیم با ادرار سگ و موش خرمای آلوده است .همچنین انتقال از طریق زخم های متعاقب گازگرفتگی ،مایعات
جفت ،شیر و جفت گیری ممکن است .انتقال غیرمستقیم به دنبال مواجهه و تماس دراز مدت با غشاهای مخاطی و پوست آسیب دیده با
آب آلوده به ادرار حیوانات مبتال رخ می دهد.
لپتوسپیروزیس سگ ،مشخصا به صورت عارضه های کبدی و کلیوی خودنمایی می کند .در صورت عفونت شدید ،به ویژه اگر از کار
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افتادن این دو ارگان(کبد ویا کلیه) به موقع تشخیص داده نشود ،سگ های مبتال تلف می شوند.

نشانه های بالینی:


بی حالی ،ضعف ،افسردگی



تب



استفراغ ،کاهش یا قطع اشتها



درد شکمی ،درد عضالنی



افزایش مصرف آب



افزایش ادرار



گاهی کاهش یا قطع ادرار به سبب از کار افتادگی کلیه



زردی یا زرد رنگ شدن پوست و غشای مخاطی



بعضی موارد هم اسهال و شواهدی از خونریزی نشان می دهند

سگ مبتال به مراقبت های ویژه ،مدیریت دارویی و حمایت نیاز دارد .الزم است که پرسنل خدمات بهداشتی و صاحب سگ ،به
لحاظ قابل انتقال بودن لپتوسپیروزیس به انسان ،در خالل درمان مراقب خود باشند و هشدارهای بهداشتی را در نظر داشته
بگیرند .استفاده از دستکش ،ماسک صورت ،عینک مخصوص و سایر تجهیزات محافظتی توصیه و تاکید می شود .لوازم و نقاطی
که در معرض ترشحات بدن حیوان قرار گرفته است ،بایستی به منظور پیشگیری از ابتالی سایر حیوانات ،به روش مناسب و
استفاده از مواد موثر ،ضدعفونی شوند .ضدعفونی کننده های تجاری مناسب موجو می باشند .لپتوسپیروزیس سگ ،با
واکسیناسیون ساالنه قابل پیشگیری هست.

ترجمه ،تنظیم و ویرایش ،دکتر علی اوجاقی؛ مسئول مطالعات و بررسی بیماریهای دامی ،اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی -ایران

Ali; D.V.M.
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