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 پیشگفتار 

ويروس آنفلوانزا انواع گوناگوني دارد که مي توانند سبب آلودگي حيوانات مختلف شوند. 
پرندگان به ويروس آنفلوانزاي نوع A مبتال مي شوند. بعضي از تحت تيپ هاي نوع A عالوه 
بر پرندگان، سبب بيماري در پستانداران و حتي انسان مي شوند؛ به همين دليل است که 
آنفلوانزا عالوه بر اين که بيماري بسيار مسري و خطرناک در پرندگان است،  به عنوان 
بيماري مشترک ميان انسان و حيوان هم شناخته شده و همواره مبارزه با آن در دنيا مورد 
توجه بوده است؛ در اين زمينه، مراکز آموزشی و مسئول، همواره تالش کرده اند آگاهی 
کسانی را که به نوعي با پرندگان سر و کار دارند افزايش دهند تا از بروز و شيوع بيماري 

در پرندگان و نيز انتقال آن به انسان جلوگيری کنند.
با پرندگان در  بیماري زماني موفق است که تمام کسانی که  این  با  مبارزه 
سنتي،  و  صنعتی  کارکنان  مرغداری های  روستاییان،  شامل  هستند،  ارتباط 
فروشنده های دوره گرد طیور، شكارچیان، دامپزشكان و کارکنان  دامپزشكی  و 
کشتارگاه ها، کارگاه های پَرشویی و تبدیل ضایعات، مراکز بسته بندي، توزیع و 
عرضه ي پرندگان، فروشگاه ها و نمایشگاه های پرندگان  زینتي، و... و باالخره، 
مصرف کنندگان، به آموزش ها و توصیه ها عمل و ضوابط بهداشتي را رعایت کنند 

و با مسئوالن همكاري و همراهي الزم را داشته باشند.
آنفلوانزاي فوق حاد  با  را  این کتاب تالش کرده است شما خواننده گرامي 
پرندگان و روش های پیشگیری و مبارزه با آن، آشنا یا آشناتر کند. بدیهي است 
مهم تر از آشنایي با بیماري، انجام عملیات پیشگیري و مبارزه با آن به شكلي 
عملي  به صورت  باید  که  است  بهداشتي  دستورالعمل هاي  با  مطابق  و  صحیح 
فراگرفته شود. در اغلب موارد، مشكالت موجود در مسیر کنترل بیماري ها به 
عملكرد افراد برمي گردد نه عدم آگاهي آن ها از ضوابط و توصیه ها. در این کتاب 
افراد  از  پرندگان،  آنفلوانزاي  بیماري   با  ارتباط  نبایدها در  و  بایدها  بیان  ضمن 
درخواست شده است توان اجرایي خود را افزایش دهند و در مواردي که نیاز 
به اجراي عملیات بهداشتي است، از کارشناسان و ادارات دامپزشكي بخواهند 
براي رفع مشكالت موجود، آموزش هاي عملي را تا تسلط کامل برکار، براي آن ها 

برگزار کنند.   
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 آنفلوانزاي پرندگان چه ویژگي هایي دارد؟ 

- همه گيري هاي آنفلوانزا معموالً ارتباط معنا داري با زمان مهاجرت پرندگان وحشي، 
تعیین زمان دقیق و جغرافیاي مشخص  ولي  دارد؛  ويروس  اصلي  مخازن  به عنوان 

وقوع  بیماري آنفلوانزا، غیرقابل پیش بیني است؛
-  سرعت انتشار بيماري بسيار باالست؛

-  پرندگان بيمار درمان نمي شوند؛ يا مي ميرند و يا بايد آن ها را از بين برد؛
-  بيماري در صورت شيوع، عواقب اجتماعي و اقتصادي گسترده اي به همراه دارد؛

-  آنفلوانزاي پرندگان مي تواند به عنوان بيماري مشترک، سالمتي و بهداشت يک 
جامعه را تهديد کند.

ويروس آنفلوانزاي پرندگان با ويروس هاي مولد بيماري آنفلوانزاي فصلي در انسان، 
متفاوت است.

-  ويروس اين بيماري توانايي تغيير و جهش دارد؛ به اين معني که ممكن است 
ويروس آنفلوانزاي پرندگان از طريق تغييرات جزئي يا کلي ژنتيكي، مانند بازآرايي ژني و 
ترکيب شدن با ويروس هاي ديگر آنفلوانزا، به ويروسي با قدرت بيماري زايي بيش تر تبديل 

شود و سالمت انواع جديدي از حيوانات و حتي انسان را تهديد کند.

تصویر 1: وقوع آنفلوانزاي پرندگان در انسان)سال 1918( نشان داد که ویروس این بیماري 
در صورت کسب قدرت بیماري زایي و قابلیت انتقال میان انسان ها، مي تواند سبب بروز 

همه گیري جهاني شود.
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 تاریخچه ي بیماري در دنیا   

اوليــن مــوارد بــروز بيمــاری آنفلوانــزاي پرنــدگان، ســال 1878 ميــالدي در ايتاليــا 
ــرد، آن  ــور ايجــاد ک ــه در طي ــی ک ــات فراوان ــت تلف ــه عل ــدا ب ــده شــده اســت؛ ابت دي
ــزا عامــل ايــن  ــد. بعدهــا مشــخص شــد کــه ويــروس آنفلوان را طاعــون مرغــی ناميدن
بيمــاری بــوده اســت. آنفلوانــزاي پرنــدگان از نظــر اقتصــادي تــا امــروز در کشــورهای 

ــرده اســت. ــردم وارد ک ــه م ــادی را ب ــان، خســارت های بســيار زي ــف جه مختل
 تاريخ، موارد تكان دهنده ای از ابتال و مرگ انسان ها در اثر اين بيماری را نشان می دهد. 
مرگبارترين همه گيري آنفلوانزا در دنيا که به آنفلوانزاي اسپانيايي معروف شده است، در 
سال 1918 ميالدي رخ داده و سبب مرگ بيش از 50 ميليون نفر در سراسر جهان شده 
است. تنها در هنگ کنگ، حدود 4 ميليون انسان به علت ابتال به اين بيماري فوت شده اند.

 تاریخچه ي بیماري در ایران

سال 1333بيماری بسيار واگيرداري در اکثر نقاط ايران از جمله اطراف تهران ديده 
شده که شبيه آنفلوانزاي پرندگان بوده است.

در سال1377 اولين موارد بيماري آنفلوانزاي غير حاد پرندگان به طور رسمي گزارش 
را در  فوق حاد  آنفلوانزاي  بيماري  ويروس،  از  نوع جديدي  نيز  است؛ سال 1384  شده 
پرندگان ايجاد کرد که در تعدادي از کشورهاي جهان نيز گزارش شد. از آن پس، همه 

ساله انواعي از اين ويروس، همه گيري هايي را در کشور ايجاد کرده اند.

کسانی که به نوعی با پرندگان در ارتباط هستند، باید با دیدن اولین 
نشانه ي بیماری در آن ها، به مسئولین دامپزشكی گزارش دهند تا با 

کنترل به موقع، به یك فاجعه تبدیل نشود.
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 مقاومت و حساسیت ویروس آنفلوانزا 

این که بدانیم عامل هر بیماري چه ویژگي هایي دارد، چه قدر و در چه شرایطي 
مقاومت مي کند و چگونه از بین  مي رود، به ما کمك مي کند بهتر با آن مبارزه 

کنیم؛ ويژگي هاي ويروس آنفلوانزا از اين قرار است: 
* ويروس آنفلوانزا سرمادوست است؛ ولی به دليل وجود عوامل متعددی که در حفظ 

ويروس مؤثرند، احتمال وقوع همه گيری حتی در اوج گرمای تابستان هم وجود دارد.
* در آب 22 درجـه ي سـانتی گراد بـه مـدت 4 روز و در دمـای صفـر درجـه، بيش از 

30 روز مقاومـت می کند.
* در دمای20 درجه ي سانتی گراد محيط، 7 روز زنده می ماند. 

* دمای 56 درجه را 3 ساعت و دمای 60 درجه را 3 دقيقه تحمل می کند.
* در گوشت منجمد، مدت طوالنی زنده می ماند.

* در شرايط خشكی و حرارت باال، فوري از بين می رود.
* در بافت ها مدتی طوالنی و در کود، 3 ماه باقی می ماند. 

*  نسبت به بسياری از پاک کننده ها و ضدعفونی کننده ها حساس است و غيرفعال می شود.

 تصویر 2: باآنكه گفته می شود ویروس آنفلوانزا سرمادوست است ولی به دلیل اینكه عوامل 
متعددی سبب حفظ ویروس می شوند، در تمام فصول سال حتی در اوج گرماهم امكان 

شیوع بیماری وجود دارد.
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 حیوانات چگونه ویروس آنفلوانزا را منتشر مي کنند؟ 

بسياري از پرندگان، پستانداران و جوندگان به عنوان ناقل ويروس بيماري مطرح اند؛ 
در اين ميان، پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزي و نيز پرندگان وحشی)آزادپرواز(، از مخازن 

اصلي ويروس و از عوامل مهم انتقال آن به حساب مي آيند.

تصویر 3: پرندگان مهاجر آبزي و کنار آبزي بدون این که بیمار شوند می توانند ویروس 
آنفلوانزا را به نقاط مختلف جهان ببرند.

به دلیل مخاطرات ناشي از شكار و مصرف پرندگان وحشي و 
مهاجر، سازمان حفاظت محیط زیست با هماهنگي سازمان دامپزشكي 
کشور  شكار این حیوانات را، حتي براي کساني که مجوز شكار دارند، 

در زمان شیوع بیماري آنفلوانزاي پرندگان ممنوع اعالم مي کند.
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می توانند  آن ها  هستند.  بيماری  ويروس  دهنده ي  انتشار  حيوانات  از  گراز  و  خوک 
در  تغيير  ايجاد  با  و  نگه دارند  خود  تنفس  دستگاه  در  را  آنفلوانزا  مختلف  ويروس های 
آن ها،  ويروس جديدي به وجود آورند؛ البته مطالعات جديد نشان مي دهد براي ترکيب 
الزامي  ايجاد يک ويروس جديد، حضور خوک به عنوان ميزبان،  آنفلوانزا و  ويروس هاي 

نيست و بدون آن هم ممكن است اين اتفاق رخ دهد.

 

تصویر4: ترکیب ویروس آنفلوانزاي انسان و پرندگان اتفاق خطرناکي است؛ چون ویروس 
جدید ممكن است جان جمعیت زیادي را تهدید کند.
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 کدام پرندگان نسبت به ویروس آنفلوانزا حساس هستند؟ 

اکثر پرندگان مانند بسياري از گونه هاي پرندگان وحشي مهاجر، پرندگان آزاد پرواز 
از قبيل کالغ، گنجشک و قمري، پرندگان اهلي مانند مرغ، خروس، بوقلمون، شترمرغ، 
قرقاول، کبک، اُردک، کبوتر، بلدرچين و پرندگان  زينتی مانند طوطی، مينا، و سهره، به 
ويروس آنفلوانزا حساس هستند؛ در اين ميان، حساسيت بوقلمون از همه بيش تر است. 
عالوه بر پرندگان، خوک و انسان هم مي توانند از جمله ميزبان های ويروس آنفلوانزا باشند.

 پرندگان از چه راه هایي به بیماري آنفلوانزا مبتال مي شوند؟ 

ــان،  ــوع و ترشــحات ده ــروس را از راه مدف ــه وي ــوده ک ــدگان آل ــا پرن 1- تمــاس ب
ــد. ــع می کنن ــی دف ــم و بين چش

2-  تماس با مدفوع پرندگان وحشی، به ويژه پرندگان آبزی مهاجر.
3-  کفش، لباس و دست آلوده، تجهيزات آلوده و وسايل حمل دستی پرندگان.     

4-  آب آلوده، فاضالب و غبار حاوي ويروس در محيط هاي آلوده.  
5-  بستر و کود آلوده. 

6-  دان  و مواد خوراکی آلوده به مدفوع و ترشحات پرندگان مبتال به آنفلوانزا.
7-  محصوالت آلوده ي پرندگان.

8-  رفــت و آمــد افــراد در واحدهــای مرغــداري، بــدون رعايــت بهداشــت و اصــول 
امنيــت زيســتی. 

9-  وسايل نقليه اي که ضدعفونی نشده اند.                                
10- جوجه ريزی در سالن های آلوده، قبل از پاک سازی و ضدعفونی کامل آن ها.

11- پرَکني و کشتار طيور آلوده. 
12- بازار عرضه ي پرندگان زنده و نمايشگاه پرندگان.
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تصویر 5:  پرنده هایي که براي فروش به بازار برده مي شوند در صورت برگشت باید به مدت 
14روز از سایر پرنده ها جدا نگهداري شوند.

 آنفلوانزاي پرندگان چه نشانه هایي دارد؟ 

نشانه های اين بيماری در پرندگان به نوع پرنده، شرایط پرورش، نوع ویروس و 
قدرت بیماری زایی آن بستگي دارد.                                          

                                                                 
                                                        

                                                           تصویر6: بدون شرح

 

: ۶تصویر
 شرح بدون
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ــي  ــيار باالي ــي بس ــدت بيماري زاي ــروس از ش ــوع وي ــه ن ــوارد ک ــی م 1- در برخ
برخــوردار اســت، پرنــدگان آلــوده بــدون بــروز هيــچ نشــانه ای از بيمــاري، مي ميرنــد.

2- ويــروس آنفلوانــزا مي توانــد ســبب کاهــش مصــرف دان، کاهــش توليــد، 
ــود. ــدگان ش ــدن پرن ــع ش ــم جم ــا و دور ه ــی پَره ــی، ژوليدگ ــردگی، بی  حال افس

 

 حالي، بی: ۷ تصویر
و ژولیدگی  افسردگی
 در پرنده ي َپرھا

بیماری : ۸تصویر
آنفلوانزا 

 گلھ  يتواند ھمھمی

تصویر7: بی حالي، افسردگی و ژولیدگی 
پَرها در پرنده ي بیمار

ــاًل قطــع مي شــود و  ــه  مــرور کام ــدا کــم و ب ــه ي تخــم ابت 3- گاهــی توليــد روزان
ــت. ــرم اس ــا ن ــته ي تخم مرغ ه پوس

ــرفه،  ــورت ُس ــه ص ــی ب ــای تنفس ــت ناراحتی ه ــن اس ــاری ممك ــن بيم 4- در اي
ــود. ــده  ش ــی دي ــم و بين ــحات از چش ــزش ترش ــه و ري عطس

5- گاهــی ويــروس آنفلوانــزا ســبب ورم کــردن صــورت و ســينوس ها همــراه بــا ورم 
و کبــودی تــاج و ريــش پرنــده می شــود.     

ــود  ــره و کب ــر پوســت، تي ــزي در زي ــت خونري ــه عل ــا ب  6- ممكــن اســت ســاق پ
 شــود.

 7- گاهی از دهان و بينی، ترشحات خون آلود خارج مي شود.

تصویر8: بیماری آنفلوانزا می تواند همه ي گله 
را نابود کند.
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تصاویر9 و 10: گاهي تورم و کبودی در تاج، ریش، صورت و سینوس هاي پرنده ي بیمار 

دیده  مي شود.

تصویر11: ممكن است ساق پاها به دلیل خونریزي در زیر پوست، کبود  شود.

 

در کبودی  تورم و: گاھي ۱۰ و ۹تصویر
، صورت و سینوس ھاي پرنده ي ریش، تاج

  دیده  مي شود.بیمار
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 منظور از امنیت زیستي یا بیوسكیوریتي چیست؟ 

" امنيت زيستی" يعنی دور بودن محل نگهداري و حضور ميزبان از عوامل بيماري زا 
که اصولي دارد؛ اين اصول در همه جا قابل اجرا هستند و براي موفقيت در کار بايد کاماًل 

رعايت شوند. 
در ارتباط با پرندگان، در همه ي واحدها از مرغداري هاي صنعتي تا گله هاي کوچک، 
طيور روستايي و مراکز پرورش، عرضه  و نگهداري پرندگان زينتي و کشتارگاه ها،  اصول 

امنيت زيستي را مي توان پياده کرد. 

تصویر 12: امنیت زیستي اصولي دارد که رعایت آن ها مانند حصاري مطمئن، میزبان را از 
عوامل بیماري زا دور نگه مي دارد.الزم است این اصول در همه ی فصول سال و در هر شرایط 

آب و هوایی رعایت شوند. 

از دامپزشكي یا مسئول بهداشتي واحد خود بخواهید 
اصول امنیت زیستي را 

به صورت عملي به شما آموزش دهند.
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 مواردي که پرورش دهندگان گله هاي کوچك و صاحبان پرندگان در 
روستاها، الزم است اجرا کنند 

ممكن است ابتدا اجراي اين موارد به نظر شما سخت بيايد ولي اگر يک بار با دقت 
تأثير  براين،  عالوه  و  نيست  کار دشواري  که  متوجه خواهيد شد  دهيد  انجام  را  آن ها 
مستقيمي بر سالمت خودتان، افراد خانواده، ديگران و سالمت پرندگان دارد و همچنين 
سرمايه ي شما را حفظ مي کند؛ با توجه به اين که پرندگان بيمار قابل درمان نيستند، 
تالش کنید اجراي این موارد براي شما به صورت عادت درآید و به دیگران هم 

آن ها را توصیه  کنید.
1. براي آن که مقاومت پرنده ها در برابر بيماري  بيش تر شود،  آب و غذاي کافي و تميز 
و داروهاي تقويتي در اختيار آن ها قرار دهيد،  محل زندگي شان را مرتب تميزکنيد، و از 

واکسن و داروهاي ضدانگل استفاده کنيد.
2. يكي از راه هاي مريض شدن  پرندگاني که در روستاها زندگي مي کنند مانند مرغ و 
خروس، بوقلمون، اردک وغاز، تماس آن ها با پرندگان مهاجر موجود در آبگيرهاي طبيعي 

و مصنوعي و پرندگان آزاد پرواز مانند گنجشک، کالغ، کبوتر و قمري است. 

 
تصویر13: پرندگاني را که عامل انتقال بیماري هستند بشناسید و  به خاطر بسپارید.
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با محصور کردن  پرندگان خود به هر شكل ممكن، از جمله با قفس يا نصب کامل 
توري، از تماس آن ها با ساير پرندگان، به ويژه در کنار تاالب ها و زيستگاه هاي پرندگان 

مهاجر، جلوگيري کنيد.

البته ممكن است تغذيه ي آن ها در  3. اردک ها را در برکه هاي محصور نگه داريد. 
شاليزار از نظر اقتصادي مفيد باشد؛  ولي خطر آلودگي و بيماري تهديدشان مي کند.

تصاویر14و 15: با محصورکردن پرندگان خود، آن ها را از تماس با سایر حیوانات ناقل 
بیماري حفظ مي کنید.
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4. وســايل خــود ماننــد چــرخ دســتي، دوچرخــه، ســبد تخــم مــرغ و... را امانــت 
ندهیــد و از کســي هـــم امانــت نگیریــد.

                                                        

تصویر 16: شما چند وسیله ي دیگر را مي توانید نام ببرید که مشترك بودن یا امانت 
دادن آن ها به دیگران  سبب انتقال ویروس بیماري مي شود؟
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5. آب و دان پرنــدگان خــود را از دســترس ســاير حيوانــات دور نگــه داريــد؛ عــالوه 
ــروس  ــز وي ــرات ني ــتخوار و حش ــتانداران گوش ــدگان، پس ــي، جون ــدگان وحش ــر پرن ب

ــد. ــل مي کنن ــاري را منتق بيم

تصویر 17: زندگي مسالمت آمیز حیوانات زیباست؛ اما گاهي مي تواند خطرناك باشد. 
مراقب باشید!

تصویر  
۱۷ :

زندگي 
مسالمت 
آمیز 
حیوانا

ت 
زیباست
؛ اما 
گاھي 
مي توان

د 
خطرناك 
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6. از خريــدن پرنــده  ي زنــده يــا ذبح شــده از قبيــل اردک، غــاز و... از افــراد دوره گرد 
ــا،  ــردن و مصــرف گوشــت آن ه ــي، تميزک ــز از کشــتار، پرکن ــي و ني ــاي محل و بازاره
ــدگان از ســوي ســازمان  ــزاي پرن ــاري آنفلوان ــالم وجــود بيم ــان اع به خصــوص در زم

دامپزشــكي، خــودداري کنيــد.

تصاویر 18 و 19: عالوه بر امكان سرایت ویروس بیماري از راه خریداري پرندگان زنده یا 
ذبح شده در بازارهاي محلي، رفتارهاي خطرناك ممكن است سبب آلودگي انسان نیز 

بشوند؛ آلودگي دست ها عامل مهم انتقال میكروب بیماري هاست.
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ــدگان در همســايگي خــود  ــداري پرن ــه محــل نگه ــان شــيوع بيمــاري ب 7. در زم
ــد. نروي

8. از آلــوده شــدن خــوراک پرنــدگان بومــي بــه مدفــوع و ترشــحات پرنــدگان مهاجر 
و آبــزي جلوگيــري کنيــد. بــه خاطــر داشــته باشــيد کــه ريختــن دان يــا تــه مانــده ي 

ســفره در حيــاط خانــه، ســبب جلــب پرنــدگان وحشــي مي شــود.

تصویر 20: یكي از راه هاي انتقال ویروس بیماري به پرندگان شما، دسترسي پرندگان 
وحشي به آب و غذاي آن هاست.

ــام هــي  ــه، برن ــان در خان ــدگا نت ــز نگــه داشــتن محــل زندگــي پرن ــراي تمي 9. ب
منظــم داشــته باشــيد.

: ۲۱تصویر  
براي نظم 
دادن بھ 
كارھا، 

آنچھ را كھ 
الزم است 

انجام دھید 

تصویر 21: براي نظم دادن به 
کارها، آنچه را که الزم است انجام 
دهید یادداشت و طبق آن عمل 

کنید.
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10 . مكان نگهداري پرندگان، در عين محصور بودن، بايد آفتاب گير باشد.

تصاویر22 و 23:  تابیدن آفتاب به محل نگهداري پرندگان می تواند  سبب از بین رفتن 
ویروس بیماري  شود.
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11. هنــگام کار کــردن و تغذيــه ي پرنــدگان، از کفــش و لبــاس جداگانــه اســتفاده 
کنيــد و بــا ايــن لباس هــا بــه خانــه نرويــد؛ ايــن کــه پوشــش کار و خانــه بایــد از 

هــم جــدا باشــند را بــه ديگــران يــادآوري کنيــد.

تصویر 24: استفاده از پوشش مخصوص کار، مانع از انتقال آلودگي به محل زندگي و سایر 
مكان ها می شود.
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12. بعــد از تمــام شــدن کار و رســيدگي بــه پرنــدگان، حتمــاً دســت هاي خــود را 
بــا آب گــرم و صابــون بشــوييد. 

تصویر25: شستن دست ها از اصول مهم بهداشت 
و پیشگیري از بیماري هاست

ناآشنا، مي تواند حامل ويروس  يا  از محل هاي آلوده مي آيد، آشنا  13. هرفردي که 
بيماري باشـد؛ حتي خود شما. اين ويروس ممكن است در دسـتگاه تـنفس، روي موهـا، 
بـدن، لبـاس، کفـش، دست ها و حتي وسايل همراه شما مانند کيف، سـاعت و انگشـتر 
وجـود داشـته باشـد؛ بنـابراين از ورود غیرضروري افراد و وسایل همراه آن ها به 

مزرعه جلوگیري کنید.

    تصویر26، ورود غیر ضروری افرادبه مزرعه ممنوع است.
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 بــراي کســاني کــه الزم اســت بــه پرنـــدگان نزديـــک شــوند، شــرايط رفــع آلودگي 
از دســت، لبــاس و کفش هــا را فراهــم کنيــد.

                      

تصاویر 27 و 28: صاحبان گله هاي کوچك پرندگان هم براي پیشگیري از ورود ویروس 
بیماري به مزرعه الزم است شرایط رفع آلودگي را براي افراد فراهم کنند. راه هاي رفع 

آلودگي را به صورت عملي بیاموزید.
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14. ســگ، گربــه و جونــدگان، جــزو انتقــال دهنده هــاي ويــروس بيمــاري محســوب 
مي شــوند؛ بنابرايــن، توصيــه مي شــود الشــه ي پرنــدگان تلــف شــده در دســترس ايــن 

جانــوران قــرار نگيــرد و در تغذيــه ي آن ها اســتفاده نشــود. 

تصویر 29: الشه ي پرندگان مرده مخزن ویروس است و براي پیشگیري از شیوع بیماري باید 
از دسترس سایر حیوانات دور باشد.

را  موضوع  اين   همسايگان،  يا  خود  پرندگان  در  تلفات  مشاهده ي  صورت  در   .15
بي درنگ به اداره دامپزشكي يا خانه بهداشت گزارش دهید. 

تصویر30: تا زمان رسیدگي دامپزشكي به گزارش تلفات پرندگان در روستا، از دست زدن 
به پرندگان تلف شده ، دفن و یا رها کردن آن ها در کوچه، جاده، نهر و رودخانه، خودداري 

کنید.
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16. در زمان هــاي عــادي، پرنده هــاي جديــد را در محلــي جدا از ســاير پرنده ها نگهداري 
کنيــد و حداقــل بعــد از دو هفتــه، در صورتــي کــه تلفاتي در آن ها مشــاهده نشــد، اين 
پرنــدگان را درکنــار بقيــه   قــرار دهيد؛ در زمان شــيوع بيماري حتــي از خريد و پذيرفتن 
ــدگان محلــي هــم خــودداري کنيــد. ــا حضــور در بازارچــه ي پرن ــد و ي ــده ي جدي پرن

17. کــود بــه بقــای ويــروس در محيــط کمــک می کنــد. هرگــز فضــوالت و کــود 
جمــع آوري شــده را در کشــتزار، باغچــه و پــاي گلدان هــا نريزيــد. به ويــژه در شــرايط 
شــيوع بيمــاري الزم اســت کــود يــا دفــن شــود و يــا بــه صــورت کمپوســت درآيــد و  
ســپس مــورد اســتفاده قــرار گيــرد. نحــوه ي انجــام ايــن کار را مي توانيــد از دامپــروران 

يــا دامپزشــكان بپرســيد.

تصویر31: به ظاهر پرنده ها توجه داشته باشید و 
درصورت بروز نشانه هاي بیماري حتي در یك پرنده، فوري 

آن را از بقیه جدا کنید و به دامپزشكي اطالع دهید.

یك گرم کود آلوده به ویروس می تواند 
یك میلیون پرنده را آلوده کند. الزم است به پاکسازی 

مرغداری و فضای اطراف آن و رعایت اصول قرنطینه در زمان 
انتقال کود، توجه کامل داشته باشید.
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18. آگاهــي و تــوان اجرايــي خــود را در ارتبــاط بــا بيمــاري آنفلوانــزاي پرنــدگان بــا 
مراجعــه بــه شــبكه ي بهداشــت محلي و يا شــبكه ي دامپزشــكي، شــرکت در کالس هاي 

آموزشــي ترويجــي و مطالعــه ي مطالــب آموزشــي افزايــش دهيد.

تصویر32: هرچه اطالعات و توان اجرایي شما در ارتباط با بیماري بیش تر باشد، براي 
پیشگیري از آن موفق تر عمل مي کنید.

19. در صورت انجام عمليات معدوم سازي پرندگان در روستا، براي آگاه شدن از زمان 
مناسب خريد مجدد جوجه ي بومي، ابتدا با شبكه ي دامپزشكي و يا شبكه ي بهداشت 
محلي مشورت کنيد؛ البته ابتدا باید مزرعه یا محل نگهداري پرندگان و وسایل را 
ضدعفوني کنیـد. اين کار بايد 21 روز بعد دوباره تكرار شود و پس از گذشت 21 روز دیگر، 

اقـدام بـه وارد کردن پرنده هاي جديد کنيد.
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تصویر33: براي پي بردن به بهترین زمان و مناسب ترین روش ضدعفوني، با دامپزشكان 
مشورت کنید.

ــزا در  ــاري آنفلوان ــدن  بیم ــر ش ــری از همه گی ــراي پیش گی  ب
ــرد؟  ــد ک ــه بای ــا چ مرغداري ه

1( قبــل از جوجه ريــزی الزم اســت ســالن ها، وســايل مختلــف مرغــداری، 
ــكي،  ــازمان دامپزش ــتورالعمل هاي س ــاس دس ــا براس ــات و زباله ه ــود،   ضايع ــتر،  ک بس
پاک ســازی و ضدعفونــی شــوند. کــف، ســقف و ديوارهــای داخــل و خــارج ســالن ها و 

ــی کــرد. ــد طــوری ســاخته شــده باشــند کــه بتــوان آن هــا را ضدعفون انبارهــا باي
2( الزم اســت از رفــت و آمــد غيــر ضــروری جلوگيــری و در صــورت لــزوم، ايــن امــر 

بــا رعايــت کامــل مــوارد بهداشــتی انجام شــود.
3( محوطــه ي مرغــداری بايــد فاقــد هرگونــه جاذبــه ای بــرای ورود پرندگان وحشــی 
باشــد. ريخــت و پــاش دان، رهــا کــردن کــود در محوطــه، وجــود آبگيــر و تجمــع آب 

بــه هــر شــكل، ايــن جاذبــه را ايجــاد  مي کنــد.
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ــد  ــد مانن ــه مي کنن ــداري مراجع ــه مرغ ــه ب ــرادي ک ــه ي اف ــان و هم 4( کارکن
شــامل  فــردی  بهداشــت  بايــد  بازديدکننــدگان  و  دامپزشــكان  واکســيناتورها، 
دوش گرفتــن، پوشــيدن لبــاس کار، چكمــه، ماســک، کاله، عينــک و دســتكش را رعايت 
کننــد. درصــورت نبــودن دوش، از افــراد خواســته شــود قبــل و بعــد از کار، در منــزل 

ــد. دوش بگيرن
ــد  ــالن ها باي ــه و ورودی س ــل درب ورودی مزرع ــی مقاب ــه ي ضدعفون 5( حوضچ
ــواد  ــي و م ــق کاف ــا عم ــی ب ــای ضدعفون ــود و حوضچه ه ــته ش ــه داش ــال نگ فع
ــه وجــود داشــته باشــد. ــراد و وســايل نقلي ــراي اف ــازه ب ــده ي ت ــي کنن ضدعفون

 

 
   
   

  

: عمق حوضچھ ي ضدعفوني و میزان ۳۴ تصویر
مواد موجود در آن باید بھ اندازه اي 
باشد كھ چرخ وسایل نقلیھ را بھ خوبي 

تصویر34: عمق حوضچه ي ضدعفوني و میزان مواد موجود در آن باید به اندازه اي باشد که 
چرخ وسایل نقلیه را به خوبي ضدعفوني کند.

ــوارد  ــری و در م ــاک جلوگي ــه داخــل محوطــه ي پ ــا ب ــد خودروه ــت و آم 6( از رف
ــود. ــي ش ــودرو ضدعفون ــی خ ــمت های بيرون ــروری، قس ــيار ض بس

7( خــودروي حمــل تخــم مــرغ، کارتــن تخــم مــرغ و دان، قبــل از ورود بــه مزرعــه 
و يــا بارگيــری در مبــدأ، شســته و ضدعفونــی شــود. در هــر شــرايطي، راننــده از زمــان 

ورود بــه مزرعــه تــا خــروج از آن نبايــد از خــودرو خــارج شــود.
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تصویر 35: برای حفظ بهداشت و ایجاد یك قرنطینه ي مطمئن در مرغداری، تمام رفت 
وآمدهای وسایل نقلیه و افراد را کنترل کنید و پس از ضدعفونی، اجازه ورود دهید.

مهم است که بدانید براي ضدعفوني از چه ماده اي استفاده کنید و این کار را چگونه انجام 
دهید تا ویروس ها کاماًل از بین بروند و سالمت خودتان هم حفظ شود.

 براي کسب اطالعات الزم، با دامپزشكان مشورت کنید.

8( در واحدهــای مــرغ تخمگــذار ترتيبــی اتخــاذ شــود تــا تخــم مــرغ خوراکــی بــه 
ــاک  ــي وارد محوطــه ي پ ــه خودروي ــد ک ــال ياب ــداری انتق ــرون از مرغ ــه بي ــه ای ب گون

نشــود.
9( کليه ي رفت و آمدهای افراد و ورود و خروج وسايل و مواد، ثبت شود.

مسئولین فني مرغداري ها وکارخانه هاي جوجه کشي الزم است 
کلیه ي نكات بهداشتي ذکر شده در این توصیه ها را به صورت عملي به 

کارکنان و مسئولین اجرایي واحد، آموزش دهند.
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ــي  ــد عفون ــون، ض ــا آب و صاب ــت ها ب ــتن دس ــالن، شس ــه س ــگام ورود ب 10( هن
آن هــا و تعويــض کفــش، يــا حداقــل بــرس کشــی کــف چكمــه بــا مــواد ضــد عفونــي، 
ــالن  ــر س ــراي ه ــي ب ــاس اختصاص ــش و لب ــود از کف ــه مي ش ــت. توصي ــروری اس ض

اســتفاده شــود.
: ۳۶تصویر 

 و کارکنان
افرادي كھ 

بھ 
 ھامرغداری
مراجعھ 
 مي كنند،

برای حفظ 
بھداشت و 

 باید سالمت
 ار،کلباس 
 چکمھ،
تصویر36: کارکنان و افرادي که به مرغداری ها مراجعه مي کنند، برای حفظ بهداشت و  کاله، ماسک،

سالمت باید لباس کار، چكمه، ماسك، کاله، عینك و دستكش داشته باشند و قبل و پس از 
کار دوش بگیرند.

11( رعایــت بهداشــت و اصــول قرنطینــه در ورودي ســالن به مراتــب از 
ــايل،  ــه ي وس ــودن کلي ــوده نب ــن الزم اســت از آل ــت؛ بنابراي ــر اس ــه مهم ت محوط

ــان حاصــل شــود.  ــه ســالن وارد مي شــوند اطمين ــرادي کــه ب ــواد، آب، دان و اف م
ــدگان داخــل ســالن و آب و دان  ــاط پرن ــد از ارتب ــق ممكــن باي ــر طري ــه ه 12( ب
ــا ســاير  ــرواز و فضــوالت آن هــا و نيــز ب ــدگان وحشــی و آزاد پ ــا پرن مصرفــی  آن هــا ب
حيوانــات از جملــه گربــه و جونــدگان جلوگيــری شــود. در ايــن ارتبــاط الزم اســت انبار 
دان و ســالن پــرورش بــرای ايــن گــروه از پرنــدگان و حيوانــات غيرقابــل نفــوذ باشــد. 
بايــد پنجره هــا حتمــاً تــوري ســالم داشــته باشــند و اگــر ســوراخي در ديوارهــا و ســقف 

وجــود دارد بســته شــود.
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ــده،  ــدگان زن ــازار پرن ــداري الزم اســت از حضــور در ب ــان مرغ ــه ي کارکن 13( هم
محل هــای پــرورش طيــور، پــارک پرنــدگان و به طــور کلــی محــل تجمــع پرنــدگان و 

ــا کارکنــان ســاير واحدهــا خــودداری کننــد. هم چنيــن مالقــات ب
14( ازخريــد و فــروش و نگهــداری انــواع پرنــدگان اهلــی و وحشــی، شــكار پرندگان 

و همچنيــن مصــرف آن هــا، خودداری شــود.
ــادر و  ــرغ م ــزارع م ــژه در م ــد )به وي ــه واح ــد ب ــده ي جدي ــردن پرن 15( از وارد ک
تخمگــذار( تــا زمــان رفــع ممنوعيــت از ســوي ســازمان دامپزشــكي، خــودداری شــود.
16( گلــه ي خريــداری شــده )اعــم از جوجــه يــک روزه گوشــتی، مــادر، تخمگــذار و 

پولــت تخمگــذار( بيمــه شــود. 
- در صورتــي کــه گلــه ي شــما فاقــد بيمــه اســت و عمــر اقتصــادی خــود را ســپری 

کــرده اســت  نســبت بــه حــذف داوطلبانــه آن اقــدام کنيــد.
17( از خريــد مــواد اوليــه و خــوراک طيــور از مراکــز نامعلــوم خــودداری و حداقــل 

در زمــان شــيوع بيمــاري، از دان آمــاده ي مراکــز معتبــر اســتفاده شــود.
18( قبل از بارگيری طيور، مجوز سالمت گله از واحد دامپزشكی دريافت شود.
19( به محض بروز تلفات در پرندگان، به شبكه ي دامپزشكی اطالع داده شود.

20( از رهــا کــردن تلفــات در فضــای بيــرون ســالن )اعــم از داخــل مرغــداری يــا 
خــارج آن( به نحــوی کــه در دســترس پرنــدگان وحشــی و ســاير حيوانــات قــرار گيــرد 

جــداٌ خــودداری شــود. 
- الزم اســت الشــه  ي پرنــدگان پــس از جمــع آوري  در کيســه هاي پالســتيكي قــرار 
گيرنــد و بــه کوره هــاي الشــه ســوز يــا محــل دفــن بهداشــتي منتقــل شــوند. البتــه در 
صــورت تأييــد وجــود آنفلوانــزاي فــوق حــاد در مرغــداري، همــه ي پرنــدگان، معــدوم و 

دفــن بهداشــتي مي شــوند.
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پرندگان تلف شده را ھر روز : ۳۷تصویر
 بایدھا  آن ي الشھ كنید؛جمع آوری

 سوزانده یا دفن بھداشتي شود.

استفاده از ساعت و 
انگشتر، و نداشتن 
دستكش سبب انتشار 

 مي شود. بیماري

تصویر37: پرندگان تلف شده را هر روز جمع آوری کنید؛ الشه ي آن ها باید
سوزانده یا دفن بهداشتي شود.

ــادي در  ــات غيرع ــد، تلف ــدن تولي ــن آم ــوراک، پايي ــش خ ــورت کاه 21( در ص
ســالن ها يــا افزايــش مــرگ و ميــر در مرغــداری، فــوري بــه اداره دامپزشــكی محــل، 

ــود. ــالع داده ش اط
22( در زمــان شــيوع بيمــاري، از حمــل و نقــل کــود مرغــی خــودداری و از ورود 
خودروهــای حمــل کــود بــه داخــل واحــد اکيــداٌ جلوگيــری شــود و نگهــداری کــود، 

مطابــق دســتورالعمل ســازمان صــورت گيــرد.
23( در زمــان شــيوع بيمــاري، از جوجه ريــزی در شــعاع کانون هــای آلــوده، 
مناطــق متراکــم، اطــراف درياچه هــا، ســدها، آبگيرهــا و تاالب هــا، مرداب هــا و نيــز در 

واحدهــای چنــد ســنی، خــودداری شــود.
24( از تشــخيص و قضــاوت خودســرانه بيمــاری و نيــز درمــان و کنتــرل آن بــدون 
نظــر دامپزشــكان خــودداری و در زمــان بــروز تلفــات، بــه شــبكه ي دامپزشــكی اطــالع 

داده شــود.

استفاده از ساعت و انگشتر، و نداشتن 
دستكش سبب انتشار بیماري مي شود.
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25( با توجه به این   که کارگران، مجریان اصلي عملیات بهداشتي در مزرعه 
هستند الزم است صاحبان یا مدیران مزارع به هر طریق ممكن از جمله برگزاري 
جلسات آموزشي براي آن ها و نصب تابلو و نوشته هاي بهداشتي به زبان ساده و 

شفاف، اجراي صحیح اصول امنیت زیستي در داخل مجموعه را تضمین کنند.
* هيچكس دلسوزتر از مالک واحد نيست؛ براي مراقبت کامل از واحد خود و اجرای 
کامل توصيه های محافظتی )رعايت ضوابط قرنطينه و امنيت زيستی(، حضور مستمر در 
آن جا داشته باشيد و بپذيريد که در شرايط غيرعادی الزم است بيش تر از شرايط عادي 

تالش کنيد.

 مواردي که تعاونی های مرغداران باید رعایت کنند: 

ارتباط باشند و  با مراکز دامپزشكی بهطور مرتب در  بايد  1- تعاونی های مرغداران 
آخرين اخبار و توصيه های الزم را به اطالع اعضا برسانند.

2- به اعضا توصيه ي اکيد شود که گله هاي خود را بيمه کنند.
دامپزشكی،  واحدهای  در  کنند  توصيه  خود  اعضای  به  بيماري  شيوع  هنگام   -3
کشتارگاه ها، مرغداري هاي ديگر و تا حد امكان در همايش ها و محل هاي تجمع مرغداران، 

حضور نيابند.
4- مرغداران را به خريداري دان، مواد اوليه، جوجه و پولت از منابع مطمئن راهنمايی کنند.
5- به صاحبان واحدهاي مرغ مادر و تخمگذار تأکيد کنند که مرغ زنده ي آخر دوره را 

به هيچ وجه به بازارهای محلی و اشخاص ديگر نفروشند.
6- به اعضاي تعاوني تأکيد کنند که ماشين هاي حمل مواد اوليه ي دان، کود، تخم مرغ 
و جوجه ي يک روزه بايد شسته و ضدعفوني شوند و در اين مورد با احداث يا عقد قرارداد 

با کارواش ها، مرغداران را پشتيباني کنند.
7- از مرغداران بخواهند هرگونه شرايط غيرعادی را به مراکز دامپزشكی اطالع دهند.
8- براي برگزاري برنامه هاي آموزشي شفاهي و عملي در خصوص امنيت زيستي، 

تالش و همكاري کنند.
9- به مرغداران توصيه کنند کود مرغداري را به صورت بهداشتي نگهداري و حمل کنند.
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* با توجه به اين که سرعت در معدوم سازي گله هاي آلوده بسيار اهميت دارد، همكاري 
تحت  معدوم سازي  اکيپ  هاي  و سازماندهي  دامپزشكي  با سازمان  تعاوني ها  تنگاتنگ 
نظارت سازمان، به جلوگيري از انتشار بيماري و ريشه کني آن کمک شاياني خواهد کرد.

 

تصویر 38: براي موفقیت در هر برنامه اي، همكاري و هماهنگي گروه هاي مرتبط بسیار مهم 
و ضروري است.

 توصیه هایي براي کارخانه  های جوجه کشی 

1. سالن های جوجه کشی هر روز شسته و ضدعفونی شوند.
2. ضايعات کارخانه ي جوجه کشی به صورت بهداشتی، تبديل و يا معدوم شوند.

3. تخم مرغ  نطفه دار از مرغداري هاي مجاز تهيه شود.
4. جوجه ها همراه با بيمه  نامه و گواهي بهداشتي معتبر به مرغداری های مجاز تحويل 

داده شوند.
5. موارد غيرعادی مانند کاهش هچ يا بروز تغييرات در کيفيت پوسته ي تخم مرغ هاي 

تحويلي، به دامپزشكی اطالع داده شود.
6.کاميون هاي حمل  و نقل تخم مرغ هاي نطفه دار و جوجه، با دقت ضدعفوني شوند.

تعاونی های مرغداران باید با واحدهای دامپزشكی به طور مرتب در 
ارتباط باشند و آخرین اخبار و توصیه های  الزم را به اعضا برسانند.
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 توصیه هایي براي کشتارگاه هاي طیور 

1- کارکنان کشتارگاه بايد پوشش کامل شامل ماسک مناسب، عينک، کاله، لباس 
کار، چكمه و دستكش داشته باشند و بهداشت فردي را به خوبي رعايت کنند.

 

: استفاده از لباس كار ۳۹تصویر
 مناسب دركشتارگاه، مي تواند
 از انتقال آلودگي پیشگیري 

 

تصویر39: استفاده از لباس کار مناسب درکشتارگاه، مي تواند
 از انتقال آلودگي پیشگیري کند.

2- قبل از ارسال طيور آخر دوره به کشتارگاه، گواهی سالمت و حمل بهداشتی آن ها 
از مرغداران درخواست شود.

3- قفس های حمل طيور بايد پس از تخليه، شسته و ضد عفونی شوند.
4- ماشين های حمل طيور قبل از خروج از کشتارگاه، شسته و ضدعفونی شوند.
5- سالن و دستگاه های کشتارگاه بعد از پايان کار بايد شسته و ضدعفونی شوند.

6- از ورود پرندگان و حيوان های ديگر به داخل سالن هاي کشتارگاه، جلوگيری شود.
7- روی فاضالب و آب روهاي کشتارگاه با پوشش مناسب پوشانده شود.

8- امكانات بهداشتي الزم برای بازرسان فراهم شود.
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9- ضايعات کشتارگاه نابود و يا به صورت بهداشتی و در فضاي کاماًل جدا از سالن 
کشتار، تبديل به مواد ديگر شوند.

10- بازرسي قبل ازکشتار، به ويژه در زمان شيوع بيماري آنفلوانزا، به دقت صورت گيرد. 
اگر هنگام تخليه ي طيور، تلفات آن ها بيش از حد بود ضمن خودداري از کشتار، بي درنگ 

به اداره دامپزشكی اطالع داده شود.

الزم است بهداشت فردي و نحوه ي شست وشو و ضدعفوني قفس ها، 
سالن ها، دستگاه  ها و ماشین هاي حمل و نقل، پوشاندن روي آب روها و 

فاضالب کشتارگاه و دفع یا تبدیل ضایعات، توسط مسئول فني کشتارگاه 
به صورت عملي به افراد آموزش داده شود.

 آنفلوانزي پرندگان چگونه به انسان منتقل مي شود؟ 

- تماس مستقيم با پرندگان آلوده و بيمار؛
- تماس مستقيم با مدفوع و ترشحات پرندگان و وسايل آلوده؛

- کشتن و پرکندن طيور و ماکيان آلوده و بيمار؛
- تردد در مكان هاي آلوده بدون استفاده از پوشش  مناسب شامل ماسک، کفش و 

لباس يک  بار مصرف؛
- استفاده از مواد خوراکي و آب هاي آلوده به فضوالت پرندگان.

- بازارهاي سنتي فروش پرندگان زنده که مي توانند سبب انتشار ویروس شوند.
- مصرف پرندگان بومي يا شكاري به ويژه در زمان اعالم همه گيري آنفلوانزا.

و  نيز شستن دست ها  و  از دستكش  استفاده  فردي شامل  بهداشت  رعايت  - عدم 
سطوحي که با محصوالت پرندگان تماس داشته اند.
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 -  شكار پرندگان يا خريداري پرندگان شكارشده به ويژه در زمان اعالم همه گيري 
آنفلوانزا.

 -  عدم پخت کامل محصوالت پرندگان.

تصویر40: شكار،  خریداري و مصرف پرندگان مهاجر مي تواند سبب بیماري
و انتقال ویروس آنفلوانزاي پرندگان شود.

* هنــگام شــيوع بيمــاري،  همــه ي افــراد بايــد مراقــب باشــند ويــروس وارد بــدن 
ــه  ــال ب ــوان از ابت ــه شــد به راحتــي مي ت ــواردي کــه گفت ــت در م ــا دق ــا نشــود. ب آن ه

ايــن بيمــاري پيشــگيري کــرد.
* افــرادي کــه بــا هريــک از مــوارد بــاال ارتبــاط داشــته اند،  الزم اســت تــا 10 روز 
ــه  ــن مــدت،  ب ــب در اي ــروز ت ــب وضعيــت ســالمت خــود باشــند و در صــورت ب مراق

پزشــک مراجعــه کننــد.
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 نشانه های بیماری در انسان 

البته  و  آنفلوانزاي فصلي است؛ ولي شديدتر  انسان شبيه  بيماري در  نشانه هاي    -
خطرناک  است. تب، گلودرد و  سرفه،  نشانه هاي اصلي و مهم بيماري اند که مي تواند با 
بي اشتهايي، تهوع،  استفراغ،  اسهال،  احساس کوفتگي )دردهاي استخواني- عضالني(، لرز، 

سردرد،  احساس ضعف و خستگي،  آبريزش بيني، گرفتگي بيني و عطسه همراه باشد.
- در صــورت پيشــرفت بيمــاری و درمــان نامناســب، ممكــن اســت تــورم و عفونــت 

ريــه )ذات الريــه( ســبب مــرگ انســان شــود.
ــا  ــي کــه طــول مي کشــد ت ــزا، يعنــي مــدت زمان دوره ي نهفتگــي بيمــاري آنفلوان

ــا دو روز اســت.  ــک ت ــد ي ــدن، انســان را بيمــار کنن ــه ب ويروس هــاي وارد شــده ب

 

 

تصویر41: امكان ابتال و خطر بیماري آنفلوانزا براي کودکان، سالمندان و
 زنان باردار، بیش تر است.

* هر آنفلوانزایي، آنفلوانزاي پرندگان نیست؛ فردي مشكوك به این 
بیماري است که عالوه بر داشتن سه نشانه ي تب، گلودرد و سرفه،  به نحوي 

در تماس با پرنده ي آلوده،  بیمار یا تلف شده بوده باشد.
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 آنچــه عمــوم مــردم بایــد بداننــد و رعایــت کننــد تــا بــه آنفلوانــزاي پرنــدگان 
مبتــال نشــوند 

ـــی  ـــورت قطع ـــه ص ـــوان ب ـــز را نمی ت ـــچ چي ـــزا هي ـــای آنفلوان ـــورد ويروس ه 1. در م
ـــاری  ـــاد بيم ـــان ايج ـــروز در انس ـــا ام ـــه ت ـــي ک ـــت ويروس ـــن اس ـــرد؛ ممك ـــان ک بي
ـــراي  ـــاري زا ب ـــروس بيم ـــه وي ـــي، ب ـــا بازآراي ـــش ي ـــق جه ـــي از طري ـــت، زمان نكرده اس

ـــود. ـــل ش ـــان تبدي انس
2. براي پيشگيري از آنفلوانزاي پرندگان الزم است مردم، به ويژه کودکان، با پرندگان 

وحشی و بومي تماس نداشته باشند. 
و فروش  از شكار و همچنين خريد  پرندگان،  آنفلوانزاي  بيماري  اعالم  3. در زمان 

پرندگان شكاري، وحشي و بومي به شكل ذبح شده يا زنده خودداري کنند.
4. در صورت مشاهده ي پرنده ي وحشي یا بومي تلف شده، به آن دست نزنند 
و خیلي زود به اداره ي دامپزشكی اطالع دهند تا کارشناسان، پرنده را بررسی 
کنند. در صورت اضطرار، از دستكش يا حداقل از کيسه ي نايلوني کاماًل سالم استفاده 

کنند و سپس دست ها را به طور کامل با آب گرم و صابون بشويند.
5. در زمـــان شـــيوع بيمـــاري آنفلوانـــزا، از غـــذا دادن بـــه پرنـــدگان وحشـــي و 

آزادپـــرواز خـــودداري کننـــد.
6. در مناطق آلوده، به بازارهاي فروش پرندگان نروند.

7. در تاالب هاي محل حضور پرندگان وحشي شنا نكنند.
 

: در تاالب ھاي محل ۴۲تصویر
حضور پرندگان وحشي، شنا 

 نكنید.

تصویر42: در تاالب هاي محل حضور پرندگان وحشي، شنا نكنید.
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8. از بازی کردن کودکان با پرندگان موجود در فضاهاي باز جلوگيري کنند. 

 

: كودكان، مھرباني با طبیعت و ۴۳تصویر 
موجودات زنده را باید تحت نظارت شما 

 تا آسیبي بھ آن ھا نرسد. بیاموزند

تصویر 43: کودکان، مهرباني با طبیعت و موجودات زنده را باید تحت نظارت شما بیاموزند تا 
آسیبي به آن ها نرسد.

9. آب و مواد خوراکي خود را از دسترس پرندگان دور نگه دارند.
* راه اصلي انتقال بيماري آنفلوانزاي پرندگان، تماس با پرندگان يا مدفوع و ترشحات 

آن هاست و انتقال از طريق خوردن محصوالت پرندگان آلوده به ندرت اتفاق مي افتد.

تصویر44: بدون شرح
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10. پرنــدگان مبتــال بــه آنفلوانــزا و محصــوالت آن هــا پــس از تأييــد بيماري توســط 
ســازمان دامپزشــكي، در همــان کانــون بيمــاري معــدوم مي  شــوند و بــه بــازار راه پيــدا 
نمي کننــد؛ ولــي بــا توجــه بــه مخاطــرات بيمــاري در انســان، رعايــت بهداشــت فــردي 

هنــگام کار بــا محصــوالت پرنــدگان ضــروري اســت.
ــیاري از  ــودي بس ــث ناب ــرغ  باع ــم م ــرغ و تخ ــت م ــن گوش 11. پخت
ــرغ را  ــن، گوشــت م ــود؛ بنابراي ــزا می ش ــروس آنفلوان ــه وی ــا ازجمل میكروب ه
بــا حــرارت 74 درجــه ي ســانتي گراد بــه مــدت حداقــل 20دقيقــه بپزنــد؛ بــه نحــوي 
کــه عمــق گوشــت، خــام و قرمــز نباشــد. زرده و ســفيده ي تخــم مــرغ هــم بايــد کامــل 

ســفت شــود.
12. سطح تخم مرغ هاي آلوده به خون و مدفوع پرنده را به خوبي بشويند. 

13. بــه منظــور رعايــت بهداشــت فــردي الزم اســت پــس از تمــاس بــا محصــوالت 
ــن،  ــون به طــور کامــل بشــويند؛ عــالوه براي ــا آب گــرم و صاب ــدگان، دســت ها را ب پرن
ســطوح، ظــروف و ســاير وســايلي کــه بــا گوشــت يــا ديگــر محصــوالت پرنــدگان تماس 

داشــته اند هــم بايــد بــا آب گــرم و مــواد شــوينده شســته شــوند.  

تصویر 45: عادت بسیار خوبي است که بدون دستكش به حیوانات، گوشت و محصوالت خام 
دامي دست نزنیم.
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14. درحــد امــكان از نگهــداري پرنــدگان در خانــه خــودداري کننــد. در غيــر ايــن 
ــداري  ــا نگه ــا حصــار از آن ه ــي و در قفــس ي صــورت، الزم اســت دور از محــل زندگ
شــود. فــردي کــه مســئول رســيدگي و مراقبــت از پرنــدگان اســت،  هنــگام تميــز کردن 
قفــس يــا محــل نگهــداري پرنــدگان حتمــاً جلــوي دهــان و بينــي خــود را بــا ماســک 
يــا دســتمال تميــز بپوشــاند، از دســتكش اســتفاده کنــد و پــس از اتمــام کار، دســت و 

صــورت خــود را بشــويد.
ــدگان وحشــي  ــاز و در دســترس پرن ــدگان زينتــي، در محل هــاي ب 15. قفــس پرن

قــرار نگيــرد.
16. در زمــان اعــالم وجــود بيمــاري آنفلوانــزاي پرنــدگان، تــا حــد امــكان از خريــد 

پرنــدگان زينتــي خــودداري شــود.
ــر  ــاي غي ــا از محل ه ــرد ي ــراد دوره گ ــي را از اف ــدگان زينت ــه پرن ــچ وج 17. به هي

مجــاز نخرنــد.
ــازمان  ــد س ــورد تأيي ــز م ــي از مراک ــدگان زينت ــد پرن ــورت خري ــي در ص 18. حت
ــا را از محــل زندگــي  ــه آن ه ــل به مــدت 2 هفت دامپزشــكي کشــور، الزم اســت حداق
ــودن، انتقــال دهنــد. ــد و در صــورت ســالم ب ــدگان جــدا نگــه دارن خــود و ســاير پرن
19. توصيــه ي اکيــد ايــن اســت کــه فقــط محصــوالت طيــور مــورد تأييــد ســازمان 
ــدون  ــرغ ب ــم م ــرغ و تخ ــت م ــد گوش ــود و از خري ــداري ش ــور خري ــكي کش دامپزش

هويــت و مجــوز ســازمان دامپزشــكي، خــودداري شــود.
20. پرنده،  گوشت و تخم مرغ را از دستفروش ها نخرند.

ــا  ــود دارد ي ــدگان وج ــزاي پرن ــاري آنفلوان ــه بيم ــي ک ــق و خانه هاي 21. در مناط
ــد نداشــته باشــند. ــت و آم مشــكوک اســت، رف

22. بــا افــراد بيمــار حداقــل يــک متــر فاصلــه داشــته باشــند و بــدون دســتكش بــه 
وســايل آن هــا دســت نزنند. 

تصویر 46
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ــرم و  ــا آب گ ــار، ب ــراد بيم ــوده و اف ــا وســايل آل ــس از تمــاس ب 23. دســت ها را پ
صابــون بشــويند.

توصیه هــای وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی بــرای 
پیشــگیری وکنتــرل بیمــاری آنفلوانــزا در انســان

نكتــه: ايــن توصيه هــا بــراي پيشــگيري از شــيوع آنفلوانــزاي انســاني اســت تــا از 
خطــر بزرگ تــري جلوگيــري شــود؛ يعنــي اگــر فردي کــه مبتــال بــه آنفلوانزاي انســاني 
اســت،  در اثــر هــر يــک از راه هايــي کــه گفتــه شــد بــه آنفلوانــزاي پرنــدگان هــم مبتــال 
شــود،  ممكــن اســت بــه علــت ترکيــب ايــن دو ويــروس باهــم،  نــوع جديــدي از ويروس 
آنفلوانــزا بــه وجــود آيــد که شــدت بيمــاري را از ويــروس آنفلوانــزاي پرنــدگان و قابليت 
انتقــال از انســان بــه انســان را از ويــروس آنفلوانــزاي انســاني بــه ارث برده باشــد؛ در اين 
صــورت خطــري بــزرگ نــه يــک کشــور کــه دنيــا را تهديد خواهــد کــرد؛ براين اســاس، 
هرچــه افــراد مبتــال بــه آنفلوانــزاي انســاني کم تــر باشــند،  احتمــال چنيــن اتفاقــي هــم 

کم تــر خواهــد بــود؛ بنابرايــن  توصيه هــا را جــدي بگيريــد:
ــا ديگــران  1. بهداشــت فــردی و عمومــی را رعايــت و از دســت دادن و روبوســی ب

خــودداری کنيــد؛
2. اگــر بيمــار شــديد، اســتراحت کنيــد، بــا ديگــران در حــد امــكان تمــاس نداشــته 
ــه مدرســه و محــل کار خــود  ــداده اســت ب ــي کــه پزشــک اجــازه ن ــا زمان باشــيد و ت

نرويــد؛
3. به اندازه کافی مايعات بنوشيد؛

4. به توصيه های پزشک، با دقت عمل کنيد؛
ــا  ــی را ب ــان و بين ــه، ده ــرفه و عطس ــگام س ــد و هن ــتفاده کني ــک اس 5. از ماس
ــک ها را  ــتمال ها و ماس ــوند. دس ــوده نش ــران آل ــا ديگ ــانيد ت ــذی بپوش ــتمال کاغ دس
در کيســه نايلــون جداگانــه بريزيــد و پــس از بســتن، آن را در ســطل زبالــه بياندازيــد.
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تصویر47: سرفه و عطسه ي بیمارکه سبب انتشار تعداد زیادي ویروس در هوا  مي شود، از 
راه های مهم شیوع بیماري آنفلوانزا است.

ــرفه و  ــه و س ــگام عطس ــی در هن ــان و بين ــا ده ــاس ب ــس از تم ــت ها را پ 6. دس
ــون بشــوييد. ــا آب گــرم و صاب ــه اشــياي عمومــي، ب همچنيــن پــس از دســت زدن ب

تصویر48: شستن دست هاي آلوده باید به مدت 20 تا 30 ثانیه طول بكشد؛ این مدت تقریبًا 
برابر با یك دور حروف الفبا یا شمارش از عدد 1 تا 35 است.
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7. به مسافرت هايی که خيلی ضروری نيستند، نرويد.
8. تهويه ي مناسب محل کار، محل زندگی و يا هر محل تجمعي، بسيار اهميت دارد؛ 

روزانه چندين بار در و پنجره ها را، هر بار حداقل 10 دقيقه، باز کنيد.
9. ويــروس به مــدت 2 تــا 8 ســاعت روی اشــيا باقــی می مانــد و می توانــد بيمــاری 
ــه  ــا ب ــد ي ــي حضــور داري ــاي عموم ــه در محل ه ــي ک ــن زمان ــد؛ بنابراي ــل کن را منتق
ــا  اشــياي عمومــي دســت زده ايــد، مراقــب باشــيد قبــل از شســتن کامــل دســت ها ب

آب گــرم و صابــون، بــه بينــی، چشــم و دهــان دســت نزنيــد.
10. بــراي واکسيناســيون بــا پزشــک مشــورت کنيــد. واکســن آنفلوانــزا در انســان 
مي توانــد از عــوارض شــديد و مــرگ و ميــر ناشــي از بيمــاري جلوگيــري کنــد و مــوارد 

بســتري شــدن را کاهــش دهــد.

بیماري آنفلوانزا، روستاییان و دامدارانی را که با پرندگان در تماس 
هستند، کارگران مراکز پرورش و کشتارگاه های طیور، کارکنان کارگاه های 
پَرشویی و تبدیل ضایعات طیور، فروشندگان پرندگان زینتی، شكارچیان، 

دامپزشكان و کارکنان دامپزشكی را بیش  از دیگران تهدید مي   کند.
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 خالصه ي مطالب

- آنفلوانــزا از بيماری هــای خطرنــاک پرنــدگان اســت. عامــل ايــن بيمــاری ويــروس 
اســت. ويــروس آنفلوانــزا در صــورت جهــش ژنتيكــی، بــه يكــی از بيماری هــای بســيار 

خطرنــاک مشــترک ميــان انســان و حيــوان تبديــل می شــود.
ــان  ــتاييان، کارکن ــی روس ــتند يعن ــاط هس ــدگان در ارتب ــا پرن ــه ب ــانی ک - کس
ــان دامپزشــكی و  ــور، شــكارچيان، دامپزشــكان، کارکن ــا، فروشــندگان طي مرغداری ه
کشــتارگاه ها، کارگاه هــای پَرشــويی و تبديــل ضايعــات، مراکــز توزيــع و عرضــه ي مــرغ، 
فروشــگاه ها و نمايشــگاه های پرنــدگان، و باالخــره تمــام مصــرف کننــدگان، بــا خطــر 

ابتــال بــه ايــن بيمــاری روبــه رو هســتند.
ــم  ــراز ه ــد. گ ــار بيماری ان ــم انتش ــاي مه ــزی، از عامل ه ــی و آب ــدگان وحش - پرن

ــد.  ــال ده ــه انســان انتق ــروس بيمــاري را ب ــد وي می توان
- نشانه هايي که ممكن است در پرندگان بيمار مشاهده شود:

کم شدن اشتها، افسردگی، بی حالی، ژوليدگی پرها، کم شدن تا قطع کامل توليد 
روزانه ي تخم مرغ، نرم شدن پوسته ي تخم مرغ، ناراحتی های تنفسی مانند ُسرفه، عطسه 
و ريزش ترشحات از چشم و بينی، تورم صورت و سينوس ها همراه با ورم و کبودی تاج و 
ريش پرنده، کبودي ساق پا به علت جمع شدن لكه های خون در زير پوست، خروج ترشح 

خون آلود از دهان و بينی.
- ايــن بيمــاري در صــورت شــدت مي توانــد ســبب مــرگ و ميــر زيــادي در گلــه 
شــود. گاهــي اوقــات بيماري زايــي ويــروس تــا حــدي اســت کــه پرنــده بــدون هيــچ 

ــود. ــف مي ش ــانه اي تل نش
- براي پيشگيري و کنترل بيماري در مرغداري ها الزم است در همه ی فصول سال 
امنيت زيستي توسط مرغداران و ساير  نكته هاي  و در هر شرايط آب وهوايی، همه ي 
کارکنان واحد رعايت شود؛ مانند پوشيدن لباس و کفش کار، دوش گرفتن قبل و بعد 
از کار، شستن و ضدعفوني دست ها، سالن ها، وسايل کار و وسايل نقليه، تهيه ي جوجه و 
خوراک پرندگان از محل هاي مطمئن، دفن بهداشتي يا سوزاندن الشه ها، خارج نكردن 
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کود و الشه ي طيور از مرغداري ها و کنترل تردد همه افراد و همه وسايل نقليه.
ـــزي  ـــزي و کنار آب ـــرواز و آب ـــدگان آزادپ ـــكار پرن ـــد ش ـــاري باي ـــروز بيم ـــان ب - در زم
ـــل  ـــراف مح ـــت اط ـــد. الزم اس ـــوع باش ـــش ممن ـــات وح ـــتگاه های حي ـــام زيس در تم
نگهـــداري طيـــور بومـــی حصارهـــاي تـــوری کشـــيده شـــود، خريـــد و فـــروش و 
ـــه  ـــود. هرگون ـــوع ش ـــد ممن ـــاري باي ـــروز بيم ـــان ب ـــكاری در زم ـــدگان ش ـــرف پرن مص
ـــه  ـــد ب ـــی باي ـــنتی و صنعت ـــور س ـــر و طي ـــدگان مهاج ـــادی پرن ـــر غيرع ـــرگ و مي م

ـــود. ـــزارش ش ـــكی گ ـــای دامپزش واحده

آیا آن چه را که الزم است بدانید، آموخته اید؟ آیا توانایي انجام صحیح 
توصیه هاي بهداشتي را به دست آورده اید؟
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"دو صد گفته چون نیم کردار نیست"
خواننده ي گرامي، توصیه هاي بهداشتي گفته شده در این کتاب زماني به 
پیشگیري از بیماري کمك خواهد کرد که به آن ها عمل شود؛ بنابراین از 

دامپزشكان و کارشناسان بهداشتي مسئول در واحد خود بخواهید آنچه را 
که باید انجام دهید به صورت عملي به شما آموزش دهند. 
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