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ها به نگهداري از حيوانات خانگي افزايش يافته و اين تمايل مدتي است كه در  ي خانواده چند سالي است ميل و عالقه

  .شود تري مشاهده مي جامعه با شدت بيش برخي اقشار

ناقل  ،برخي از اين حيوانات ؛دارد هممزاياي روحي و رواني، دردسرهاي بزرگي  گذشته ازاز اين حيوانات  نگهداري

 .اند ه هاي خطرناك و شايد كشندبيماري

سان از طريق حيوانات به ان املع 832 تعداد زا،بيماري املع 1700حدود  براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، از 

پزشكي احتمال بروز اين  كر است در مورد حيوانات خانگي در صورت رعايت نكات بهداشتي وذقابل  ؛ دنشومي منتقل

 .رسد ميعوامل به حداقل 

 هايي بايد صورت گيرد؟هايي بايد صورت گيرد؟هايي بايد صورت گيرد؟هايي بايد صورت گيرد؟چه مراقبتچه مراقبتچه مراقبتچه مراقبت 

ز اقدامات ا واكسيناسيونواكسيناسيونواكسيناسيونواكسيناسيون    گفت: وگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاراندر گفت ،دامپزشك ،بهزادي هوشنگ

 .استجمله سگ و گربه  ابتدايي و ضروري در خصوص نگهداري حيوانات از

تواند از ابتال به مي ي سگگانه 8هاي اي برخوردار است و همچنين واكسنواكسن هاري از اهميت ويژه اين مورد، در

 .شوند، پيشگيري كند به انسان منتقلهايي كه ممكن است بيماريبرخي 

در  طور مداوم با دامپزشك بايد بهسگ و گربه  صاحبان؛ شوداز اين حيوانات به همين جا ختم نمي ت مراقبتمشكال 

 .ارتباط باشند و از سالمت حيوان خود اطمينان حاصل كنند

 اما در مورد پرندگاناما در مورد پرندگاناما در مورد پرندگاناما در مورد پرندگان 

توانند : پرندگان نيز ميدهد ميادامه  تياط رعايت شود. بهزاديصورت نگهداري از پرندگان زينتي نيز بايد جوانب اح در

كه اين بيماري نيز با واكسن مربوط به آن قابل پيشگيري است. البته  هايي از جمله نيوكاسل باشندناقل بيماري

مدت ظاهر شود كه در  تنها ممكن است به صورت تورم چشمي ؛سيب شديدي به انسان وارد كندتواند آنمي نيوكاسل

 .يابدزمان كوتاهي بهبود مي

  



است. اين عفونت از انتقال  آسكاريازيس خود دارند، عفونتهمراه از ديگر مشكالتي كه پرندگان زينتي  ،وي ي گفته به

 شود و درشود. كرم آسكاريس از راه پوست يا گوش وارد بدن انسان ميناشي مي از پرندگان به انسان آسكاريس كرم

 .شودبه مرگ منجر مي ،دهد. اين عفونت برخالف بيماري نيوكاسلو تشكيل توده مي رسد مينهايت به مغز 

 .اين بيماري در پرندگان با تجويز داروهاي ضد انگل قابل درمان است ،ي دامپزشكبق گفتهط

 مقلدمقلدمقلدمقلد  مرغمرغمرغمرغ 

  .وداي دارد، اشاره شالعادهدر اين گزارش الزم است به مرغ با هوشي كه قدرت تقليد صداي فوق

  

 
  

ند. اما نگهداري از اين پرنده ا هشد مند هافراد تنها، از ساليان بسيار دور به پرورش و نگهداري از مرغ مينا عالق اغلب

 .بايد به سالمت آن توجه كافي داشته باشند آنطرفداران  همچنينگير و دشوار است.  بسيار وقت

تنفسي شديد،  هاي خطرناكي از جمله مشكالت: اين پرنده ممكن است بيماريكند ميكيد أبهزادي ت هوشنگ

 .وانزاي مرغي را به انسان منتقل كندلهاي انگلي و آنف عفونت

اي  گزافي است كه هر خانواده هاييوانات خانگي مستلزم هزينهصحيح از ح مراقبت ،كر شدهذتوجه به مسائل  با 

بر مسائل اقتصادي و بهداشتي، توجه به مسائل زيست محيطي  همچنين عالوه ؛ ها را نداردتوانايي پرداخت آن

؛ تانقراض اس رو به ،هاي مشخصي از پرندگان زينتيگونه مخصوصاً، نسل برخي از حيوانات ؛دارد اي جايگاه ويژهنيز

 .حيات جلوگيري كرد ي چرخه  توان از آسيب رسيدن بهها در طبيعت مي بنابراين با رها سازي آن

  : پرتال آموزش و ترويج سازمان دامپزشكي كشورويرايش و آماده سازيويرايش و آماده سازيويرايش و آماده سازيويرايش و آماده سازي
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