
 
 بسمه تعالی

 سازمان جهاد کشاورزی مازندران

 پرورش دهندگان طیور قابل توجه 

 ((آنفلوانساي پرندگان))
 

َاي تىفس، گًارش يا عصبيي بيبياري اا اوبًاي ريبًر ي سباير پروبدگان را       آوفلًاوزاي پرودگان، يك بيماري ييريسي مي باشد كٍ دستگاٌ

مي باشد كٍ در ريًر با يك ديرٌ كًتاٌ ي مرگ ي مير بييار ببا  مخب       ت حاد ي عمًميميتال مي سااد. شديدتريه وًي بيماري بٍ صًر

 مي گردد .

 یمارينشانه هاي ب  
اسد . دس تسياسي اص هَاسد، ًطاًِ ّاي تٌفسي ضاهل: سشفِ، عطسِ، صذاي سال، سيضش اضل، تَسم سيٌَس، ماّص تَليذ تخن يا تشميثي اص آًْا ٍجَد د

 هيضاى اتتالٍ هشه ٍ هيش تسياس هتغيش است . ٍ صَست يا اختالالت عصثي ٍجَد داضتِ تاضذ. دم سشهوني است اسْال، ا
  

  

 كنترل و پیشگیري 
ّاي دس حال سضدذ ٍاسد  ي ًثايذ تِ گلِاّاي آًفلَاًضا، اًجام هي ضَد. ّيچ پشًذُمٌتشل تيواسي عوذتاً اص طشيق جلَگيشي اص هَاجِْ پشًذگاى، تا ٍيشٍس

ِ  ٍ اص تواس هستقين يا غيش هستقين پشًذگاى ٍحطي هْاجش ٍ ٍاسداتي تا گلِ، تايذ جلَگيشي گشدد. تخن هشغضَد  مطدي دس ًردش   ّايي مِ تدشاي جَجد

 ّاي عاسي اص آًفلَاًضا تْيِ ضذُ تاضٌذ .ضَد تايذ اص گلِگشفتِ هي
  

 درمان 
ّداي ثداًَي سا   ّاي ٍسيع الطيف هوندي اسدت يداي ات حاصدل اص عفًَدت     َتيلثشي ٍجَد ًذاسد اها پشٍسش خَب، تغزيِ هٌاسة ٍ آًتي تيؤدسهاى ه

 ماّص دٌّذ.
  

 راه هاي انتقال بیماري آنفلوانساي فوق حاد به انسان
 تيواس تواس هستقين تا پشًذگاى آلَدُ ٍ       .1

 تشضحات پشًذگاى ٍ ٍسايل آلَدُ تواس هستقين تا هذفَع ٍ       .2

 تيواس هامياى آلَدُ ٍ رتح ٍ پشمٌي طيَس ٍ       .3

 تٌفس َّاي آلَدُ تِ ٍيشٍس       .4

 ضناس پشًذگاى يا خشيذاسي پشًذگاى ضناس ضذُ       .5

 پض ًين ٍ خام صَست تِ آلَدُ پشًذگاى خَسامي ّاي فشآٍسدُ سايش ٍ هشغ تخن ،گَضت خَسدى ٍ هشاحل آهادُ ساصي قثل اص پخت       .6

 ُ اص هَاد خَسامي ٍ آب ّاي آلَدُ تِ فضَالت پشًذگاىاستفاد       .7

 فشٍش پشًذگاى صًذُ تشدد دس تاصاسّاي سٌتي خشيذ ٍ       .8
  

 نشانه هاي بیماري در انسان
ِ    سد الثتِ خطشًاك تش ا ًطاًِ ّاي تيواسي دس اًساى ضثيِ ّواى آًفلَاًضاي فصلي است ٍلي تيواسي ضذيذتش ٍ ّداي   ت. تدة، گلدَ دسد ٍ سدشفِ، ًطداً

 احسداس  دسد، سش لشص، ،(عضالًي –هْن تيواسي اًذ مِ هي تَاًذ تا تي اضتْايي، تَْع ، استفشاغ، اسْال، احساس مَفتگي )دسدّاي استخَاًي  اصلي ٍ

 .تاضذ ّوشاُ عطسِ ٍ تيٌي گشفتگي تيٌي، سيضش آب خستگي، ٍ ي ف

 ضص ّا سثة هشه اًساى ضَد. دسهاى ًاهٌاسة، هوني است ٍسم ٍ چشك مشدى دس صَست پيطشفت تيواسي ٍ

 .است سٍص دٍ تا يل مٌذ، تيواس سا اًساى تذى تِ ٍاسدُ ، ي ٌي هذتي مِ طَل هي مطذ تا ٍيشٍسدٍسُ ًْفتگي تيواسي
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