
  

  

  سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان

  اداره كل دامپزشكي استان زنجان    

  مديرت هماهنگي ترويج كشاورزي     

  هشدار هاي بهداشتي 

  بيماري آنفلوآنزاي پرندگان

  

  

  

  

  

  اداره رسانه هاي آموزشي 

  

  

1394سال   

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

آنفلوآنزاي پرندگان  يك بيماري ويروسي مشترك بين        

و پرندگان مي باشد كه مي تواند عالوه بر مرگ ومير  انسان

  .پرندگان باعث بيماري برخي حيوانات و حتي انسان شود

  بيماري آنفلوآنزاي پرندگان چطور منتشر مي شود؟

 بوقلمون ، پرندگان آلوده از قبيل مرغ،خروس ، :منبع ويروس

وصاً پرندگان وحشي آبزي كه در معرض ــاردك و غاز و خص

بوده اند مي توانند ويروس عامل بيماري را در بدن خود  ويروس

مدفوع و هواي  ، آب بيني ، داشته باشند و از طريق اشك

  .تنفسي ويروس را در محيط پخش كنند

  نحوه انتقال و انتشار ويروس چگونه است؟

دان آلوده حتي انسان و مخصوصاً  ماشين آلوده ، ، هوا     

از يك منطقه به منطقه ديگر  پرندگان وحشي آبزي بيماري را

  .منتقل و باعث ايجاد بيماري در يك منطقه مي شود

  آلوده مي شود؟ انسان چطور

در صورت تماس با پرندگان بيمار يا الشه پرندگان و يا      

انسان نيز مي تواند بيمار  خوردن گوشت و يا تخم مرغ نيم پز ،

  .شود خصوصاً افراد مسن و خردسال

  ر شرايط محيط چگونه است؟مقاومت ويروس د

 4درجه سانتي گراد به مدت  22ويروس آنفلوآنزا در دماي      

 .روز در محيط مرطوب زنده مي ماند 30روز  و در صفر درجه 

در شرايط سرد و مرطوب به عنوان مثال در فصل زمستان بعد 

 56روزع ويروس عفونت زاي آنفلوآنزا دماي  105از گذشت 



درجه سانتي  60ساعت و دماي  3را به مدت درجه سانتي گراد 

  .دقيقه تحمل كنند 30گراد را 

  در چه صورت بايد به وجود آنفلوآنزاي پرندگان مشكوك شد؟

 مرگ ناگهاني * 

  افت شديد تخمگذار*

عاليم بيماري هاي حاد تنفسي ماندن ترشحات چشم وبيني *

  .،بي حالي،خس خس كردن،تنفس با دهان باز

  ش و ساق پاكبودي تاج و ري*

  خونريزيهاي زير پوست بدن و زير پوست در پاها*

  چطور مي توان از حيوانات و خانواده خود محافظت كرد؟

  از مصرف گوشت نيم پز و تخم مرغ نيم پز خودداري نماييد* 

  از تماس با پرندگان تلف شده و بيمار خودداري شود*

و از تماس با الشه پرندگان و حتي مدفوع، ترشحات چشم *

در صورت نياز از دستكش  .بيني حيوانات بيمار خودداري نمائيد

  .استفاده نماييد

با نصب توري در محل زندگي پرندگان از تماس پرندگان *

  .اهلي با پرندگان وحشي جلوگيري نماييد

در صورت بريده شدن دست هنگام پاك كردن گوشت مرغ *

  .دستان خود را با آب و صابون بشوييد

ه ومرغ بويژه غاز و اردك و ديرگ پرندگان كه از خريد جوج*

  .توسط دوره گردها بفروش مي رسند خودداري كنيد

با واكسن زدن مرتب پرندگان خود آنها را در برابر بيماري *

  .آنفلوآنزا محافظت نمائيد

الشه پرندگان تلف شده را در عمق مناسب دفن كرده و با *

  . آهك بپوشانيد



ناگهاني با عاليم كه گفته شد در مدت مشاهده تلفات     

مشكل را در اسرع وقت به اداره دامپزشكي شهرستان مربوطه 

  .اطالع دهيد

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  33770370:     دامپزشكي شهرستان زنجان  اداره

  35223342:        دامپزشكي شهرستان ابهر  اداره

  34222047:   دامپزشكي شهرستان خدابنده  اداره

  3552909 1:   دامپزشكي شهرستان خرمدره  اداره

36222437:   دامپزشكي شهرستان ماهنشان اداره  

32824409:       دامپزشكي شهرستان طارم  اداره  

36722307:      دامپزشكي شهرستان ايجرود اداره  

35823265:      سلطانيهدامپزشكي شهرستان  اداره  

  

پيامكي و سامانه  1512شماره تلفن 

آماده دريافت هر گونه گزارشات،  30002412

نظرات و همچنين پاسخگويي به سواالت شما 

.شهروندان محترم مي باشد     


