
 بیماری های مشترک بین انسان و دام        

هرا   هایی  که از طریق حیوان به انسان منتقل شود را بیماری مشتررک انسران و دام یرویرنرکت براکرترری                      بیماری

ویروس ها  انگل ها و یا قارچ ها می تواننک از طریق نفس کشیکن  بلعیکن و یا نفوذ به داخل پوست  بر برکن           

تأثیر یذاشته و سالمتی  انسان را به خطر انکازنکت از مهم ترریرن بریرمراری هرای مشرتررک بریرن انسران و دام                                  

می توان به تب مالت)بروسلوز(  سل  هاری  کیست هیکاتیک  تب های خونریزی دهنکه)تب کریمه کرنرگرو( و          

 سیاه زخم اشاره کردت

 شایع ترین عالئم بیماری های مشترک بین انسان و دام عبارتند از : 

جوش عفونی   که از یوسفنک و بزغاله سرایت کرده و سبب تولیک جوش های دردناک بر دسرت هرا برازوهرا            -

 و صورت می شودت

نوعی بیماری تب آلود همراه با سردرد   که از ادرار موش و یا یاو ایجاد شکه و می توانک سربرب مرنرنر یرت                -

 شودت مکاوای زود هنگام آن ضروری استت

 عفونت های قارچی   که نوعی بیماری قارچی بوده و از انواع چارپایان سرایت می کنکت -

سقط جنین حیوانی  که از یوسفنکان سرایت می کنکت خانم های باردار نبایک در تماس با قروچ هرای در حرا                        -

 زایمان وهم چنین نبایک هیچ یونه تماسی با لباس و یا وسایل آلوده داشته باشنکت

نوعی انگل    که در اثر تماس با دام  محل زنکیی و محل خوراک حیوانات   ایجاد شکه و سبرب اسرهرا  در              -

 انسان می شودت این بیماری به خصوص برای کودکان  بسیار خطرناک استت

انواع بیماری های ویروسی   که از پرنکیان منتقل شکه و سبب نوعی بیماری آنفوالنزا ماننکی می شود کره          -

 ذات الریه را به دنبا  داردت

بیماری های عفونی   می تواننک جکی و یا حتی مرگ بار براشرنرکت حریروانرات نشردروارکرنرنرکه و پسرترانرکاران                               -

) یاو  یوسفنک  بز و یوزن ( ممکن است حامل اوریانیسم هایی باشنک که می تواننک هفته ها در مرکوروع و یرا            

 خاک زنکه بماننکت رعایت و حفظ بهکاشت شدصی در این مورد اهمیت بسیار زیادی داردت

 نکات مهم، جهت جلوگیری از سرایت بیماری های مشترک بین انسان و دام :  

 به همه مواردی که جهت جلوگیری از قرار گرفتن در معرض آلودگی الزم است، توجه شود. -

خطر ابتال به بیماری را با واکسیناسیون به حداقل برسانید )مثاًل واکسیناسیون در مقابل سقط  جطنطیطن                        -

 واگیردار در میش ها(.

 تا جایی که امکان دارد تماس با دام را به حداقل برسانید. -

بهداشت شخصی را به خوبی رعایت کنید. مثاًل پیش از خوردن و  آشامیدن ، دست ها را بطه خطوبطی                                    -

 بشو یید.

از لباس محافظ مناسب ، مانند روپوش کار به هنگام دست زدن و گرفتن دام ) به خصوص هنگام بیماری               -

 آن ها ( و یا دستکش و پیش بند ضد آب هنگام دست زدن و تماس داشتن با مدفوع دام استفاده کنید.

 تمام بریدگی ها و خراش ها را شستشو داده و با پارچه ضد آب بپوشانید. -

 در رابطه با بیماری هایی که احتمال ابتال به آنان وجود دارد با دامپزشک مشورت کنید. -

 نکته مهم :

 دامداران گرامی در صورت مشاهده هرگونه عالئم بیماری سریعاً به پزشک مراجعه نمائید. 

 ) منبع: راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت کشاورزی ایران (                                       
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