
  رعايت اين نكات براي داشتن حيوانات خانگي الزم است رعايت اين نكات براي داشتن حيوانات خانگي الزم است رعايت اين نكات براي داشتن حيوانات خانگي الزم است رعايت اين نكات براي داشتن حيوانات خانگي الزم است 

  

و مسائل و  خانگي  نگهداري حيوانات ي تواند شما را در مورد نحوه دكتر دامپزشك بهترين فردي است كه مي - 1

اشته اشته اشته اشته دددداي اي اي اي     دليل قانع كنندهدليل قانع كنندهدليل قانع كنندهدليل قانع كننده    ، براي نگهداري حيوان خانگي، براي نگهداري حيوان خانگي، براي نگهداري حيوان خانگي، براي نگهداري حيوان خانگيالبته بهتر است قبل از آنالبته بهتر است قبل از آنالبته بهتر است قبل از آنالبته بهتر است قبل از آننكات بهداشتي مرتبط راهنمايي كند. 

  د.د.د.د.باشيباشيباشيباشي

اظهار نظر در مورد مسائل بهداشتي و نگهداري از   - 2

هاي  پيشگيري از ابتال به بيماري ي نحوه و حيوانات خانگي

صرفاً در صالحيت دكتر  ،حيوان و انسان ميان قابل انتقال

 دامپزشك است و بس!

بار به كلينيك  با مراجعه منظم و حداقل هر شش ماه يك  - 3

خطر خاصي از نظر  ،هاي پيشگيرانه جام مراقبتدامپزشكي و ان

  وجود نخواهد داشت. مشتركهاي  بيماري

اظهار نظر در مورد مسائل شرعي مرتبط با حيوانات صرفاً   - 4

سليقه و  اعمالدر صالحيت كارشناسان مبرز ديني است و 

  تعصب در اين زمينه جايگاهي ندارد.

همستر، سنجاب و... به شرطي كه محل   نواع پرنده، سگ، گربه،براساس تحقيقات پژوهشگران، نگهداري از ا

ها در خانه وجود داشته باشد، مشكل آفرين نيست ولي اگر محل زندگي اين حيوانات و  مخصوصي براي نگهداري از آن

 سبب تمكن اسريزش مو و پر اين حيوانات م ؛ندازداتواند سالمت افراد را به خطر   افراد خانواده مشترك باشد، مي

ها   عاملي براي انتقال بيماري ،محل زندگي حيوانات خانگي و انسانمشترك بودن هاي تنفسي و پوستي شود و   بيماري

  .است

كنند اگر مايل  متخصصان به مردم توصيه مي

 به نگهداري از حيوانات در خانه هستند حتماً

مكاني را براي نگهداري حيوان در خانه در نظر 

ماس كودكان با حيوانات ت قباربگيرند و م

بغل كردن و بوسيدن حيوان به  ؛خانگي باشند

 ها آنوسيله كودكان، تهديدي براي سالمت 

  شود.  محسوب مي

حيوانات خانگي ممكن است مورد عالقه 

توانند دردسرهايي  اعضاي خانواده باشند، اما مي

حساسيت و مانند  ؛را هم براي شما ايجاد كنند

  ميكروبي و انگلي.  هاي سرايت آلودگي

داريد، براي جلوگيري از اين  اگر حيوان خانگي 

ها اين نكات را رعايت  ها و انگل انتقال ميكروب



  كنيد:

  طور كامل پس از نوازش حيوان بشوييد. هايتان را به هميشه دست -1

  ها يا جعبه فضوالت دستكش به دست كنيد. هنگام تميز كردن قفس -2

  ايد ضد عفوني كنيد. ايد يا برس زده كه حيوان را در آن حمام كرده وان، ظرف يا مناطقي -3

خاك يا مدفوع حيوانات بر روي زمين ممكن چراكه  ؛شان را به دهان ببرند هاي كثيف به كودكان اجازه ندهيد دست -4

  ها آلوده شده باشد. است با الرو يا تخم انگل

كه هم كودكان و هم حيوانات در آن هايي   مكانخصوص در  ، بهفضوالت سگ و گربه را روزانه از حياط جمع كنيد -5

  كنند. بازي مي

  دفع حيوانات را بپوشانيد. مخصوصشن  ي جعبهروي  -6

 نداريد.عنوان حيوان خانگي نگه  هيچگاه حيوانات وحشي را به -7

ار بهداشت و درمان گو با خبرنگو داخلي حيوانات خانگي در گفت هاي بيماري متخصص ،دكتر سينا جهانهمچنين 

ي امكانات و تالش و  با حيوانات خانگي اين است كه بايد همه ترين تعبير در رابطه واقعي ه استگفت خبرنگاران باشگاه

و فرد قبل از اقدام به داشتن حيوان خانگي حتماً با دامپزشك  كار گرفته شوده ها ب آن ها براي بزرگ كردن كوشش

 مشورت كند.

ها دخالت  و حتماً يك يا دو نفر بايد در تربيت آن باشدغذا و ظرف غذاي اين حيوانات بايد مشخص جاي خواب مناسب، 

 .داشته باشند

از سه ماهگي مجاز به استفاده كنند و  )پلي واالن چندگانه( هفته بايد واكسن  8 تا 6هر طور معمول  ها به ها و گربه سگ

  شوند. ميواكسن هاري استفاده از 

  بيماري خطرناك در انسان نشوند.اين ايجاد  سببتا  يابداز اين دو واكسن بايد ساالنه ادامه  ن حيواناتي اي استفاده
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