
 

 



 

 

 به نام خدا

 سخنی با والدین گرامی و مربیان محترم

عامل بیماری عفونی انسان که تاکنون شناخته شدد  اندد          0011به استناد گزارش سازمان جهانی بهداشت از نزدیک به          

“ بیماریهای مشترک انسان و حیدوان ”  حدود پنجا  درصد آنها  عوامل قابل انتقال از حیوانات به انسان و به عبارتی در شمار          

می باشند. این عوامل از را  تماس با حیوانات و یا مصرف فرآورد  های دامی غیر سالم به انسان منتقل مدی شدوندد.                            

مهمترین این بیماریها عبارتند از: تب مالت  هاری  سل گاوی  تب کیو و کیست هیداتید و از بیماریهای نوپدید و بازپدیددی                       

جنون گاوی  تب های خونریزی دهند  مثل تب کریمده کدند دو          که در دهه های اخیر شیوع پیدا کرد  اند می توان به          

و آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان اشار  کرد. با توجه به رشد سریع جمعیت دنیا و نیاز روز افدزون بده                آنفلوآنزای خوکی 

مواد غذایی از یک سو و تغییرات اقلیمی و فرهن ی   افزایش مهاجرت ها و تماس بیشتر انسان با حیوانات به ویژ  حیواندات            

خان ی از سوی دی ر  اهمیت پیش یری و مراقبت از بیماریهای قابل انتقال از حیوان به انسان روز به روز بیشتر آشکار مدی                       

شود. از این رو امروز  نقش کلیدی و محوری دامپزشکی در کنترل این بیماریها غیر قابل انکار می بداشدد. اقددامدات                           

ارزشمند دامپزشکی در کنترل و ریشه کنی بیماریهای قابل انتقال به انسان شامل: پیش یری و ریشه کنی این بیدمداری در              

سطح دامداریها و نظارت بهداشتی بر فرآیندهای تولید  فرآوری  بسته بندی  توزیع و عرضه مواد غذایی با منشاء دامدی     

 شامل انواع گوشت  فرآورد  های آبزی پروری  تخم مرغ و انواع محصوالت لبنی می باشد.

هدف از تهیه این کتاب فراهم نمودن زمینه آشنایی نونهاالن عزیز شما با بهداشت دام و محصوالت دامی می باشد که مدی            

تواند نقش بسزایی در ارتقاء بهداشت و سالمت جامعه داشته باشد. امید است با عنایت و همکاری شما والدین محدتدرم و                         

 مربیان ارجمند این هدف مهم محقق گردد.

 دکتر حسین رشیدی                             

 مدیر کل دامپزشکی استان کرمان                            
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امروز در مزرعه روز پر هیجانی است ، هیاهوی خاصی برپاست ، همه حیوانات در حال پچ پچ                    

کردن با یکدیگر هستند . آن ها از روز گذشته که با خبر شدند آقای دامپزشک به سراغشان                    

می آید کلی ذوق زده شده اند . برای همین از صبح خیلی زود بیدار شده اند و غذا و آب کافی                       

 خورده اند و منتظر آمدن آقای دکتر هستند.

خورشید به آرامی در حال باال آمدن است و پرتوهای قشنگش را به همه جا می تاباند از                           

 دوردست ها مردی با قامت بلند و یک کیف دستی در حال نزدیک شدن به مزرعه است.

در مزرعه تعدادی گاو ، گوسفند ، االغ ، مرغ و خروس و سگ که بعضی از آن ها از راه های                         

دور و دراز آمده اند در کنار هم جمع شده اند تا آقای دامپزشک را ببینند. گرچه از آخرین                       

باری که او را دیده اند زمان زیادی نمی گذرد اما آن ها خیلی زود دلشان برای او تنگ می شود   

چرا که او مردی بسیار مهربان است و آن ها را دوست دارد و برای سالمتی آ ن ها هر کاری که 

 در توانش باشد انجام می دهد.

آقای دامپزشک به محض رسیدن، لباس کار می پوشد و با کیف مخصوصش وارد مزرعه می                    

شود حیوانات دور او جمع می شوند و به گرمی از او استقبال می کنند . حیوانات می دانند او باید 

به مزرعه های دیگر و دوستان دیگرشان که کیلومتر ها با آن ها فاصله دارند نیز سر بزند و به                    

آن ها هم کمک کند برای همین سریع به صف می شوند تا او بتواند به راحتی آن ها را معاینه                       

 کند.
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در ابتدا آقا  و خانم گاو و گوساله چند ماهه شان به همراه خانواده آقای گوسفند با آرامش خاص                        

خود جلو می آیند آقای دامپزشک با آنها احوالپرسی کرده و تک تک آن ها را نوازش می کند و                         

شروع به معاینه آن ها می نماید سپس شیر خانم گاو و خانم گوسفند را با وسایلی که دارد آزمایش                     

می کند تا از سالمت آن         

مطمئن شود و به آنها        

می گوید بیماری هایی     

مانند تب مالت و سل        

از طریق خوردن شیر      

غیرپاستوریزه و آلوده    

به بچه ها منتقل می         

شود پس حتما باید         

واکسن تب مالت را سر    

موقع بزنند و با              

دامپزشک همکاری       

کنند تا بیمار نشوند و        

بچه هایی که از شیر آنها         

استفاده می کنند مریض نشوند مخصوصا در فصل تابستان که از شیر خانم گاو و خانم گوسفند                        

 بستنی های خوشمزه ای درست می شود . 
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همچنین آن ها حتما باید شیرشان را تحویل کارخانه بدهند تا به صورت پاستوریزه و                        

بهداشتی از آن بستنی ،پنیر ، خامه ، کشک و ... درست شود . در ادامه بدن آن ها را از لحاظ                  

وجود کنه بررسی می کند و  سم مخصوصی را برای شستشوی بدن آن ها تجویز می کند تا                      

گوشت آنها سالم باشد و بچه ها با مصرف آن گوشت به بیماری هایی همچون تب کریمه                     

 کنگو مبتال نشوند.



 

 

مدتی پیش آقای گاو در یک مهمانی خانوادگی اسم           

یک بیماری به نام تب برفکی را شنیده بود او بسیار              

کنجکاو بود که در مورد آن بیشتر بداند بنابراین از             

آقای دامپزشک درخواست کرد در مورد این بیماری         

به او توضیح دهد . آقای دامپزشک به مانند همیشه با           

روی گشاده دستی بر سر و بدن او کشید و گفت                 

بیماری تب برفکی معموال با ظاهر شدن یکسری تاول        

بر روی زبان، لنگش و تب باال خود را نشان می دهد              

ناگهان در چهره آقای گاو لبخند جای خود را به                

نگرانی داد آقای دامپزشک که این وضعیت را دید به          

او گفت که جای هیچگونه نگرانی نیست با تزریق به            

موقع واکسن تب برفکی می توانید از این بیماری در           

امان بمانید و به خانواده آقای گاو قول داد در دو                 

هفته آینده برای تزریق واکسن به سراغ آن ها بیاید           

همچنین به خانواده آقای گوسفند که با چشمان               

معصومشان نظاره گر این ماجرا بودند گفت به سراغ          

آنها هم می آید و واکسن را به آن ها نیز تزریق می               

کند. آن ها خوشحال و خرسند از آقای دامپزشک             

 تشکر و خداحافظی کردند.
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نوبت بعدی به خانم مرغ و آقای خروس رسید آن ها خیلی نگران بودند چرا که شنیده بودندد در                     

نزدیکی های روستایشان بیماری به اسم آنفلوانزای مرغی آمده است که پرندگدان را بده شددت                     

مبتال می کند و باعث مرگ آن ها می شود. اما آقای دامپزشک با دستان گرمش آن ها را ندوازش          

کرد و به آن ها گفت اگر واکسنهای خود را به موقع بزنند و با پرندگان و مرغ و خروس هایی کده           

نمی شناسند رفت و آمد نکنند از این بیماری در امان می مانند . خانم مدرغ و آقدای خدروس از                             

توصیه های بهداشتی آقای دامپزشک خوشحال شدند و از او تشکر کردند و آقای دامپزشدک بدار                   

دیگر به آن ها گوشزد کرد که بچه ها با دست زدن و تماس با پرنده های بیمار ، ممکن اسدت بده                          

بیماری آنفلوانزا مبتال شوند پس اگر پرنده ای به این بیماری مبتال شد و یا در اثر این بیماری تلدف            

گردید نباید به آن نزدیک شد و سریعا باید به دامپزشک اطالع داد.همچنین آقای دامپزشدک بده                    

خانم مرغ و آقای خدروس گدفدت ایدن              

روزها بیماری خطرناک دیگری بده ندام          

نیوکاسل نیز در کمین آن هاست کده بدا           

پیچش گردن و گاهی اسدهدال خدود را             

نشان می دهد و باید مدراقدب آن ندیدز               

باشند که با تزریق به موقدع واکسدن بده          

 این بیماری دچار نمی شوند.
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حاال دیگر خورشید به وسط آسمان رسیده است و عرق بر پیشانی آقای دامپزشک نشسته او با دستمدالدی           

 که در جیب دارد عرق خود را پاک می کند و با جدیت و پشتکار ، کار خود را ادامه می دهد.

در چهره آقای دامپزشک اثری از خستگی نیست او با روی گشاده و لبخندی که همیشه بر لب دارد تدک      

 تک حیوانات مزرعه را معاینه می کند و با آن ها بسیار مهربان است.

حاال دیگر نوبت آخرین حیوان مزرعه می رسد خانم سگ که حاال بزرگ مزرعده بده حسداب مدی آیدد               

سالهاست در تنهایی زندگی می کند او سال ها پیش در اثر یک بیماری که آقای دامپزشک به آن هداری          

می گوید همسر خود را  از دست داد. آقای سگ در یک درگیری با گربه ها و سگ های ولگرد غریبه که        

او را گاز گرفته بودند به این بیماری دچار شد و در مدت کوتاهی از بین رفت. خانم سگ از آن سالها بده             

اهمیت واکسن هاری خیلی بیشتر از قبل پی برد چرا که اگر آقای سگ این واکسن را مرتب تزریق کرده                

بود به این بیماری دچار نمی شد و هنوز زنده بود . به همین دلیل آقای دامپزشک بدعدد از دلدداری او ،              

واکسن خانم سگ را تزریق کرد و به او گفت اگر زمانی حیوانی ولگرد و نا آشنا او را گاز گرفت سدریدعدا         

باید به او اطالع دهد. خانم سگ به آقای دامپزشک گفت که این روزها برای رفع دلتنگی و تنهایدی خدود                   

در مزرعه همسایه با بچه ها بازی می کند آقای دامپزشک به او تذکر داد که بیماری هاری می تدواندد از                         

طریق گزش حیوان مریض به بچه ها منتقل شود در نتیجه حتما باید به صورت مرتب ندزد دامدپدزشدک                       

برود. و در آخر آقای دامپزشک به او گفت قرص های ضد انگل را طبق دستوری که داده اسدت مصدرف                  

خداندم سدگ از آقدای             کند تا برای بچه ها به خصوص از لحاظ کیست هیداتید نیز خطری نداشته باشدد.           

دامپزشک تشکر کرد و از این که قرار است به صورت مرتب هر سه ماه یکبار نزد او برای معاینه بدیدایدد            

 ابراز خوشحالی کرد.
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دیگر خورشید کم کم به غروب خود نزدیک و هوا رفته رفته تاریک و تاریک تر می شد. همده اهدالدی                     

 آن مزرعه به خانه هایشان رفته بودند و مزرعه بعد از یک روز پر هیاهو  در بستر شب آرام گرفته بود.

در آن طرف تر در غروب خورشید مردی اگر چه خسته اما با دلی پر از رضایت و با هدمدان لدبدخدندد                            

 همیشگی اش رهسپار خانه اش است.

آقای دامپزشک در راه با خود می اندیشد که شاید به نظر خیلی از افراد حیوانات سخن نمی گویند امدا                      

برای او سکوت و نگاه آن ها یک دنیا حرف دارد و به همین علت تمام تالش خود را برای سالمتدی آن                        

 ها و بچه ها به کار می برد.
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دامپزشکی ضامن امنیت غذایی و 

 سالمت جامعه



 

 



 

 


