
  ي روز جهاني شيربه بهانه

  
ي در جهان شناخته شده است. تعيين اين روز، نشان دهنده "روز شير"عنوان شمسي، اول ژوئن به 1381مصادف با  2001از سال 

انساني  ي، مسئوالن به مسائل مرتبط با توليد شيرسالم و كافي براي جامعهبه اين مناسبتي غذايي كامل است تا اهميت اين ماده
حداقل در اين روز، نگاهي مجدد  اند بپردازند و افراد مصرف كننده نيزي اين خوراك مغذيو البته نوزاد حيواناتي كه توليد كننده

  داشته باشند. آن و تعريف شير سالمي مصرف ميزان و نحوهنياز خود به شير و به 
اثر كند؛ تأمين مي را از كودكي تا سالمندي تنوع مورد نياز انسانمبه تنهايي مواد مغذي كه ي غذايي است شيرشايد تنها ماده

  آيد. در شهرهاي آلوده، براي كم كردن آثار آلودگي، به كمك انسان مي ها را دارد ودرماني و پيشگيري از بيماري

  
  موقع و كافي مصرف شود. سالم باشد و بهبراي آن كه شير اثربخشي مطلوب خود را داشته باشد، الزم است 



شود تا شير از دامداري به صورت مستقيم به مصرف كننده سالمت شير ابتدا به دام سالم بستگي دارد و بعد به روندي كه طي مي
و در  ،عرضه يع وهاي پاستوريزه، و پس از آن به مراكز توزهاي توليد شير و فرآوردهبرسد و يا به مراكز جمع آوري شير و كارخانه

  .ر استنيز در سالمت آن مؤث ي نگهداري شيرنهايت به دست مصرف كننده. قبل از مصرف، نحوه
و تأثيرگذار در سالمت  د مهمدامداران نقش بسزايي در توليد شير سالم و تحويل صحيح آن به مراكز ياد شده دارند. يكي از موار

در كاهش بار ميكروبي شير ها، عالوه بر پيشگيري از بسياري از بيماريكه بهداشت جايگاه و بهداشت دام است ، دام و شير
   .مؤثراست

 شير، از ديگر عوامل مهم و اثرگذار در شير سالم ظروف و وسايل حمل و نقلو بهداشت ، و فرد شيردوش بهداشت فردي دامدار
  . هستند

  
هاي رعايت توصيه ،د؛ بنابرايننكنسالمت مصرف كننده را تهديد مي سل، شير را آلوده و هايي مانند بروسلوز وورم پستان، و بيماري

را  آن سالمتتوليد شير كافي و كه  هستندمهم ديگري ات ها نكموقع دامواكسيناسيون بهو  ،هاله با بيماريبراي مقاببهداشتي 
  . دندر پي دار

دامدار به آن توجه داشته باشد، رعايت مدت زمان قطع مصرف دارو قبل از دوشش و نيز قبل از كه الزم است  موضوع مهم ديگر
 يي راهنماي آن مشخص كرده است. باقيماندهي دارو در برگهي توليد كنندهي نوزاد دام از شير است؛ مدت الزم را كارخانهاستفاده

به اين معني  ؛بيوتيكياثرات نامطلوبي دارد؛ مانند مقاومت آنتي هكنند ها، در مصرفداروها در گوشت و شير، بويژه آنتي بيوتيك
كه افراد و دام در صورتي كه براي مقابله با يك عفونت، آنتي بيوتيك مصرف كنند، پاسخ الزم را از آن نخواهند گرفت و درمان 

  شود.بيماريشان با مشكل مواجه مي
  



سبب آلودگي شير  همو كند ميزان توليد شير كاهش پيدا مي همتوجه الزم نشود،  ها مورد ديگري است كه اگر به آني دامتغذيه
توكسين وارد شده ناكي است؛ چرا كه آفالكه كار بسيار خطرها ي دامتغذيه كپك زده دري نان و علوفهمانند استفاده از ؛ شودمي

  رود و يكي از عوارض آن، ايجاد سرطان است. به شير، سمي است كه نه با جوشاندن و نه با پاستوريزه كردن شير، از بين نمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اين به آن تهيه شده از هاي و فرآوردهشير خام  در اثر مصرفانسان ممكن است كه هستند هاي مهمي بيماري و سل تب مالت
دقيقه  دوشير به مدت  ،شود از شير پاستوريزه استفاده شود و يا قبل از مصرفبراي پيشگيري توصيه مي مبتال شود. هابيماري

  جوشانده شود. همراه با هم زدن، 
رعايت برخي از  كسب آگاهي وكه شود آورده ميهايي در ادامه، براي بيان اجمالي برخي از نكات بهداشتي مربوط به شير، پيام

شير، قدر اين نعمت را بيشتر بدانيم جهاني روز  يكه به بهانهاميد  .استالزم مصرف كنندگان  برايدامداران و برخي  برايها آن
  ي آن كوشا باشيم و نگذاريم اين غذاي مفيد، براي انسان و دام مضر واقع شود.و در مسير توليد و مصرف بهينه

  .شود و سل تواند سبب بيماري تب مالت.  لبنيات تهيه شده از شير نجوشيده و غير پاستوريزه مي1

  .شودمي به انسان منتقل ،شير و گوشت آلودهخوردن تنفس و از راه سل  .2

 .ها استفاده كنيدآن . از شير پاستوريزه يا جوشيده و لبنيات تهيه شده از3

 .همراه با هم زدن بجوشانيدپس از جوش آمدن،  دقيقه 2مدتشير خام را قبل از مصرف به .4

  



  .رودبا حرارت و انجماد از بين نمي ،داروها در شير و گوشت ي. باقيمانده5

بيوتيك هستند و شير دام ورم پستاني بايد دور ريخته جمله شيرهايي كه داراي آنتي بعضي شيرها از. 6

  شوند.

  .ي سانتيگراد برسددرجه 4دقيقه به  30دماي شير دوشيده بايد در كمتر از  .7

  .قابل مصرف نيست و دام بايد درمان شوددارد و رنگ غير طبيعي است داراي لخته  ي كه. شير8

  دهد.مي ي دامدار را افزايشحيوانات، توليدات دامي و سرمايه جايگاه نگهداري بهداشت و . بهسازي9

 شود.ها كمتر ميمشكل ورم پستان دام ،ندبيشتر بهداشت را رعايت كنمداران ادهرچه  .10

  شود.م پستان و افزايش توليد ميي گاوها سبب كاهش وري دوشش روزانه. ثابت بودن فاصله11

 كند.درگوساله نيز ايجاد مقاومت آنتي بيوتيكي مي ،ير حاوي آنتي بيوتيك. مصرف ش12

 .منع مصرف دارو مطابق بروشور رعايت شودزمان . قبل از دوشش يا ذبح دام بايد مدت 13

  ها بايد دور ريخته شود.شير تمام كارتيه ،بيوتيك در يك كارتيهدر صورت مصرف پماد آنتي. 14

  .رعايت شودبايد  شده براي دور ريختن شير تعيين مدت زمان . پس از تجويز هر دارو15

  .مجاز مصرف شود مدت بيشتري بايد شير دور ريخته شود . اگر دارو بيش از حد16

 .شونديمآوري شير جريمه ي پرهيز دارويي را رعايت نكنند از سوي مركز جمع. دامداراني كه دوره17

  . خون، شير و ترشحات زخم، بيني و دهان دام لمپي اسكيني آلوده است.18

 .كندمي بيمار را نوزادش برفكي، تب ويروس به آلوده و بيمار دام . شير19

  

  نگارش و تدوين: 

  دكتر فاطمه تهراني                         
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