* استمشاس ولیِ ٍسبیل ًملیِ دس هحَطِ خبسج اص داهتذاسی حتتتی
هبضیي ّبی اویپ ّبی داهپضضىی ،تلمیح هػٌتَػتی ،هتذیتشاى
ٍ وبسوٌبى داهذاسی ٍ جلَگیشی اص ٍسٍد آى ّب ثِ هحَطِ داهذاسی.
* ضذػفًَی وشدى هبضیي ّبی حول ضیش ٍ ػلَفِ دس ٌّگبم ٍسٍد ٍ
خشٍج اص داهذاسی ثب استفبدُ اص حَضچِ ّبی ضتذ ػتفتًَتی ٍ
دستگبُ ّبی سوپبش ثب هَاد ضذػفًَی وٌٌذُ هٌبست ٍ ثب هتیتضاى

درمان:

لبثل لجَل.

دسهبى خبغی ثشای ثیوبسی ٍجَد ًذاسد ٍلی جْت ووه ثِ ثْجَد

* استفبدُ اص لجبس وبس ،چىوِ ٍ  ...هخػَظ داهذاسی ،جْت ٍسٍد

ضشایط ثذى دام دسهبى ّبی صیش تَغیِ هی ضَد:

افشاد ثِ داهذاسی ٍ ثِ حذالل سسبًذى ثبصدیذّبی غتیتش ضتشٍسی

* تجَیض ٍیتبهیي ٍ داسٍّبی تمَیت وٌٌذُ

(جلَگیشی اص ٍسٍد افشاد غیش هسئَل ثِ هحَطِ داهذاسی).

* ضستطَی جبیگبُ ٍ دستگبُ ّب ثب سَد سَصآٍس 2دسغذ

* تخلیِ وَد داهذاسی دس هحلی وِ ثبػث ایجبد هطىل ٍ هضاحتوتت

* دس غَست ػفًَت ّبی ثبًَیِ استفبدُ اص آًتی ثیَتیه

ثشای سبیشیي ًطَد ٍ اهحبء ثْذاضتی تلفبت احتوبلی ،فضَالت ٍ

رعایت معیارَای امىیت سیستی ي اقذامات
بُذاضتی ي قزوطیىٍ ای

ّشگًَِ ٍسبیل آلَدُ یه ثبس هػشف (سَصاًذى یب دفي ثْذاضتی).
* دٍش گشفتي ولیِ افشاد اػن اص پشسٌل داهپضضىی ،هبهَس تلمتیتح
هػٌَػی ٍ ...لجل اص ٍسٍد ثِ هحَطِ داهذاسی(.دس غَست فتشاّتن

* هْن تشیي ٍ اسبسی تشیي سٍش پیطگیشی ٍ وٌتشل ثیوبسی تت

ًجَدى اهىبى آى تؼَیض لجبس ّب)

ثشفىی ثِ وبسگیشی الذاهبت ثْذاضتی ٍ لشًطیٌِ ای استت ثتِ

* اطالع سسبًی ّشچِ سشیغ تش ثِ ٍاحذّبی داهپضضىی ٌّگبم ثشٍص

ًحَی وِ اص ٍسٍد ٍیشٍس ثِ یه گلِ ٍ یب جوؼیت جتلتَگتیتشی

ثیوبسی دس داهذاسی ( ػالئن آة سیضش اص دّبى ،لٌگص ٍ صخن دّبى

ًوبیذ.

 ،پستبى ٍ ثیي سن ّب).

* جلَگیشی اص ٍسٍد ّشًَع دام جذیذ ثِ داخل داهذاسی ثِ ٍیتهُ

* استفبدُ اص ضذػفًَی هٌبست دس آة آضبهیذًی داهتذاسی ٍ آة

دام ّبی خشیذاسی ضذُ اص هیبدیي دام ٍ فبلذ سبثمِ ثْذاضتتتی

هَسد استفبدُ دس ضیشدٍضی.

دلیك ٍ وبهل ،دس هَالغ ثشٍص ّوِ گیشی ثیوبسی.
* خشیذ دام ّبی داسای ضٌبسٌبهِ ثْذاضتی ٍ حول ٍ ًمل آى ّتب

جهت كسب اطالعات بيشتر  :شماره تلفن  5151كد ارتباطي

غشفبً ثب هجَصّبی لشًطیٌِ ی ٍ اص هحل ّبی هطوئي ٍ هَسد تبئیذ

دامپزشكي در سراسركشور تماس حاصل فرمائيد.

داهپضضىی دس هَلؼی وِ ٍضؼیت ثیوبسی ػبدی هی ثبضذ.

www.isfahan.ivo.ir

يضعیت بیماری در ایزان

ضوي آًىِ تلمیح هػٌَػی ثب اسپشم ّبی آلَدُ ٍ تتوتبس ثتب

بیماری تب بزفکی یکی اس بیماری َای مُم ي بًمی در صىعت دامذاری ایزان

لجبس ّبی آلَدٍُ ،سبیل وبس داهپضضىی ٍ ًظبیش آى ّتوتگتی

است .ایه بیماری اس بذي تاسیس تطکیالت دامپشضکی در ایزان ضىااتاتاٍ

هی تَاًٌذ دس اًتمبل ثیوبسی ًمص داضتِ ثبضتذ .ثتیتص اص 05

ضذٌ است .در حال حاضز سٍ تیپ  Oي  Aي  Asia1عاماذٌ تازیاه

دسغذ ًطخَاسوٌٌذگبى دس توبس ثب ٍیشٍس صًذُ تت ثشفتىتی

يیزيس َای مًلذ تب بزفکی َستىذ کٍ دي مًرد ايل اس وظز آوتی صن بسیار

هیتَاًٌذ ٍیشٍس سا هٌتمل ًوبیٌذ .حتی ًطتختَاسوتٌتٌتذگتبى

تغییز پذیز می باضىذ .ي بطًر متًسط َز سٍ تا پىج سال ضاَاذ حواًر

ٍاوسیٌِ ضذُ اگش ثب ٍیشٍس صًذُ توبس داضتِ ثبضٌذثِ ػٌتَاى

سًیٍ َای جذیذ بیماری َستیم کٍ کارآیی ياکسه َای قبلی را کااَاص

حبهل ٍیشٍس ،هوىي است دس اًتمبل ثیوبسی ًتمتص داضتتتِ

ياکسیىاسیًن

می دَىذ.

ثبضٌذ .ثِ ػالٍُ جبثجبیی ٍیشٍس تت ثشفىی دس سٍی صهیي تتب

دس وطَسّبیی هبًٌذ ایشاى وِ تت ثشفىی دس آًْب ثَهی است ثشای

ريش َای گستزش ي اوتقال بیماری

 05ویلَهتش گضاسش ضذُ است.

ثیوبسی تت ثشفىی فَق الؼبدُ هسشی ثَدُ ٍ تؼذاد وتوتی اص

عالئم بیماری:

رسات ػفًَی هی تَاًذ دس دام ّب ،آلَدگی ایجبد وٌذ.

ػالئن ثیوبسی دس گبٍ ٍ گَسفٌذ ضبهتل :آثتشیتضش اص دّتبى،

هٌجغ اغلی اًتمبل ٍیشٍس تت ثشفىی حیَاًبت آلَدُ ّستٌذ ٍ

خوَدگی ،ثی اضتْبیی ٍ لٌگص ثَدُ وِ ایي ػالئن ًتبضتی اص

ایي ثیوبسی هؼوَالً تَسط جبثجبیی حیَاًبت آلَدُ هتٌتتتطتش

ٍجَد تبٍل ّبی دسدًبن دس ثبفت پَضطی لت ّب ،صثبى ،لثِ ّب،

هی ضَد .اًسبى ثِػٌَاى یىی اص ًبللیي ثیوبسی هی ثبضذ ٍلتی

سَساخ ّبی ثیٌی ،پَصُ ،ثیي اًگطتبى ٍ پستبىّب هی ثبضذ .دس

حتی اگش جبثجبیی حیَاًبت ٍ اًسبى ًیض وٌتتشل گتشدد ،ایتي

گَسبلِ ّب ٍ ثشُ ّب ثِ ٍاسطِ حسبسیت ثبالی آى ّب ًسجت ثتِ

ثیوبسی هی تَاًذ ثٍِسیلِ ثبد ًیض هٌتطش ضَد .اًتمبل ٍیتشٍس

دام ثبلغٌّ ،گبم ثشٍص ثیوبسی ،ثِ دلیل اثتالی آى ّب ثِ فشم للجی

تت ثشفىی دس یه گلِ ٍاوسیٌِ ًطذُ هؼوَالً ستشیتغ اتتفتبق

ثیوبسی ( هیَوبسدیت) ثب تلفبت ثبالتشی هَاجِ ّستیتن .ػتالئتن

هی افتذ .ضیش ،اسپشم ٍ سبیش تشضحبت ثذى حیتَاًتبت آلتَدُ

ثیوبسی ٍ صخن ّب ،دس گَسفٌذ ٍ ثض هطبثِ گبٍ ،اهب هالین تش است

هوىي است اص چْبس سٍص پیص اص ضشٍع ًطبًتِ ّتبی لتبثتل

ٍ ثِ خػَظ دس گَسفٌذ ٍ ثض لٌگص ػوذُتشیي ػالهت ثیوبسی

هطبّذُ دس حیَاى ،حبٍی ٍیشٍس ثبضٌذ .اًتطبس ٍیشٍس حتذٍد

است.

ريش َای مبارسٌ با بیماری تب بزفکی
* دسوطَسّبی آلَدُ ثِ ثیوبسی ( ٍاوسیٌبسیَى ٍ سػبیت هتَاصیتي
اهٌیت صیستی)
* دسوطَسّبی پبن (سػبیت ضَاثط لشًطیٌِِای ،هؼذٍم ستبصی ٍ
حفظ هَاصیي اهٌیت صیستی)

پیطگیشی اص ثیوبسی دس وٌبس سػبیت اغَل ثْذاضتی ٍ اهتٌتیتت
صیستی اًجبم ٍاوسیٌبسیَى هٌظن الصم است.
ٍاوسیٌبسیَى دس هَالغ ػبدی ّش  4هبُ یه ثبس ٍ دس هَالغ ثتشٍص
ّوِ گیشی ثیوبسی ثستِ ثِ ضشایط ،تَسط سبصهبى داهپتضضتىتی
وطَس اػالم هی ضَد.

تطخیص بیماری:
تطخیع ثیوبسی تت ثشفىی ثشاسبس تبسیخچِ ،ػالئتن لتبثتل
هطبّذُ ٍ تست ّبی آصهبیطگبّی اهىبى پزیش هی ثبضذ.
هَاسد صیش دس تطخیع ثیوبسی ثبیذ سػبیت گشدًذ:
* گضاسش سشیغ ثیوبسی
* ًوًَِ ثشداسی اص دام ّبی آلَدُ ،لجل اص اًجبم الذاهبت دسهبًی
* ًگِداسی غحیح ًوًَِ ّب
* تسشیغ دس اسسبل ًوًَِ ثِ آصهبیطگبُ

یه سٍص لجل اص ضشٍع ًطبًِ ّبی لبثل هطبّذُ آغبص هی ضَد ٍ

مُم تزیه ريش کىتزل بیماری رعایت

چٌذیي سٍص اداهِ هی یبثذ .ثٌبثشایي اًتمبل ٍیشٍس دس ػیبس ثتبال

امىیت سیستی

دس تشضحبت ٍ ضیش دام ّب اص ًظش ثیوبسی صائی اّویت داضتِ ٍ
دس وٌتشل ثیوبسی هْن است.

در دامذاری َا می باضذ

