
 1 هيم سگ ما را ليس بزند؟دچرا نبايد اجازه 

كه اين عمل باعث به  استالملل حكيم مهر، ليسيدن سگ نمايش نهايت محبت وي به صاحبش  به گزارش گروه بين

  . شد خواهد حيوان صاحب سالمتخطر افتادن 

  

  علت چيست؟علت چيست؟علت چيست؟علت چيست؟

فيالدلفيا، دهان سگ ميزبان تعداد استاديار دانشكده پزشكي دانشگاه دركسل » دكتر نيالنجان ناندي«به گفته 

هاي بدن  به بهبود زخمهايي است كه  بزاق دهان سگ داراي پروتئين ست.ها ها و قارچ ها، ويروس شماري از باكتري بي

  نيست. حيوانهاي موجود در دهان  اما بدن انسان قادر به تحمل تعدادي از اين ارگانيسم ؛كند كمك ميحيوان 

هستند و در انسان و حيوان ايجاد يا مشترك زئونوز  هاي ايجاد بيماري عاملهاي دهان سگ  در واقع، برخي از باكتري

  .ستها ترين اين بيماري الت گوارشي يكي از شايعكمش؛ ندكن بيماري مي

 هـاي  قـارچ  تنفسي، آلرژي پوستي، هاي ناراحتي از بسياري  خود كاري تجربه در من: گويد مي» دكتر ژوزف ماسكوئرا«

 بيمـاري  همچنين و بدن

 ام كردهمشاهده  را  اليم

ر اثر انتقـال كنـه از   د كه

 ،بــدن ســگ بــه انســان

  بودند.ايجاد شده 

ــ  ــل نباي ــه همــين دلي  دب

بگذاريم ايـن موجـودات   

ــا را   ــتني م ــت داش دوس

ــين   ــد. همچن ــيس بزنن ل

مـان نيـز    مراقب كودكان

  باشيم.

  

                                                           
خود هاي ديني  آموزه بديهي است خوانندگان محترم براساس ؛درج شده اين پرتالدر ،كاربرانو تنوع  آن بهداشتي نكاتبه اين مطلب با توجه توضيح:  1

    عمل خواهند كرد.



غير ممكن است كه ليس زدن  گويد: تقريباً دامپزشكي دانشگاه كرنل، ميسخنگوي دانشكده » دكتر لني كاپالن«

زيرا جذب بزاق سگ  ؛دكن، مشكلي براي انسان ايجاد اين حيوانبا بزاق پوست پوست انسان سالم توسط سگ و تماس 

ليسيدن بيني، كه به سگ خود اجازه  كنندالبته وي هشدار داد صاحبان حيوانات دقت  ؛از طريق پوست بسيار ناچيز است

  شود. راحتي جذب مي دهان و چشمان خود را ندهند، زيرا بزاق و عوامل بيماريزا از اين مناطق به

  

انسان سالم نادر است، اما باز هم بهتر است از ليسيدن اين  هاي منتقله از اين طريق در وي افزود: در حالي كه بيماري

  .كنيدهاي صورت توسط سگ جلوگيري  قسمت

ي ليسيدن به او  بيمار است هرگز اجازهحيوان بر اين اساس، در صورت ليسيده شدن، صورت خود را بشوييد. زماني كه 

  ندهيد. در ضمن، سگ خود را از مدفوع حيوانات ديگر دور نگه داريد. 

  پرتال آموزش و ترويج سازمان دامپزشكي كشور ::::و تصويرگذاريو تصويرگذاريو تصويرگذاريو تصويرگذاري    ويرايشويرايشويرايشويرايش

  says.comدامپزشكي خراسان رضوي به نقل از اداره كل  پرتال منبع:منبع:منبع:منبع:

  

 


