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 ه کل دامپزشکی استان خوزستان ر آموزش و ترویج ادا

1401 

 

چگونه از زخمی و گزیده شدن  

 پیشگیری شود؟ 
 صاحب دون های بکنترل سگبا  *

کودکان که هرگز به حیوانات وحشی نزدیک   با آموزش *

 .نشوند

ها در حین تغذیه و یا  نزدیک شدن به سگ با خودداری از  *

  .در زمانی که توله دارند

 .  هاسگ  از دویدن و تحریک کردنبا پرهیز  *
 

 اداره کل دامپزشکی استان خوزستان روابط عمومی 

 33366572 دورنگار: 33368108تلفن تماس 

  ivokhuzestan@ivo.irاکترونیکی: درس آ

 https://khuzestan.ivo.ir درس سایت :آ

 مقدمه:

است که    یری شگیقابل پ ویروسی ولی  خطرناک    یمار یب   یهار

توسط زا گ  قیازطر   اغلب                    منتقل   هار  وانیح   کی  گرفتگی 

هار یم   اثر  پستانداران    ی مرکز   اعصاب  ستم ی سبر    یشود. 

 شود. یباعث عارضه  در مغز و مرگ م  تی و در نها   گذاردمی

 شوند؟ی م یدچار هار یواناتی ح چه

را   یمار یو ب شوندمبتال  یبه هار  ممکن استپستانداران  تمام

 منتقل کنند.  یکدیگر به 

 شود؟ یچگونه منتقل م  یهار

 توسط حیوان هار  چنگ زدن و خراش دادن  گازگرفتگی،*

 واکسن   تولید های در آزمایشگاه ا  استنشاق ویروس خصوص*
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 شود؟ بیماری چگونه ایجاد می

ویروس  از    ،گزش فرد یا حیوان توسط یک حیوان هار  از   بعد

راه اعصاب محیطی به نخاع و    از  ،  د بدن شده  رطریق بزاق وا

هفته    12  تا  3رسد و عالئم هاری  بعد از  به مغز می  در نهایت 

   کند.میبروز 

 های بیماری در حیوانات چیست؟ نشانه

 (ترس از نور  ا ی  آبترس ازدر دام)  یع یطب ر ی رفتار غ هرگونه *

 از دهان  زش ی بر آ*

 گله   یهاخشن مانند سگ واناتیح  ی ر ی گگوشه *

 ها گربها  خصوص ،به افراد ی کیو نزد  یعی طبر ی شدن غ رام*

 

 

هاری را منتقل  ویروس  حیواناتی  چه

 ؟ کنند می

شده   پستاندارکه  است  گفته  است  ی هر  هار  ممکن  مبتال    ی به 

را ها  ،یهار  یوحش    مخازن  نیتر جیشود.  راسوها،  راکون   ،  

هستند.روباهو  ها  خفاش ا  ها  ن   رانیدر  هار   زیگرگ    ی مخزن 

است  یپستانداران خانگ   نیهمچن  ؛است هار  ممکن  مبتال    یبه 

بیشترین گزارش هاری در حیوانات اهلی و    در جهان،  شوند.  

 .هاستها و سگمربوط به گاوها، گربه خانگی، 

در  راه هاری  بیماری  از  پیشگیری  های 

 انسان چیست؟ 

 

 توسط حیوانات  گزیده شدنواکسیناسیون  افراد بعد از *

قبل از گزش و درصورت مسافرت  افراد پرخطر  واکسیناسیون  *

 لودگی بال آبه کشورهای با  

 واکسیناسیون حیوانات خانگی  *

 ه با هاری  ه پیشگیری پس از مواج

لزم است محل    ،گزیده شدن توسط حیوانزخمی یا  به محض  

مدتزخم   به  صابون    15  تا   10  را  و  آب  با  در  .  بشوییددقیقه 

ندارد خونریزی  زخم  که  خوداری    ،صورتی  آن  پانسمان  از 

حیوان گزنده به مدت ده روز در یک محل  ،    تا حد  امکان  .کنید

تا در  مورد بررسی قرار گیرد  آن  و تغییرات رفتاری    شودبسته  

تدابیر    ،در حیوان  صورت بروز رفتارهای ناشی از بیماری هاری

کامل  لزم   دوزهای  دریافت  و  حیوان  سازی  معدوم  جمله  از 

ف واکسن   سوی  مجروح  از  پذیرد.  رد  دریافت    برای صورت 

. افرادی که  شودبه مراکز درمانی مراجعه  باید فوری  واکسن  

گز  مورد  بار  قراراولین  سرم  گرفته  ش  است  لزم  اند 

،  3  واکسن هاری را در روزهای  صفر،  هاری و ایمنوگلوبولین 

کنند  28و    14،    7 که    .دریافت  صورتی    ن واکسقبال   فرد  در 

باشددریافت    را  هاری سرم    کرده  به    ایمنوگلوبولین نیازی 

 وتنها دریافت واکسن هاری کافی است.  داردن

 


