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 آنفلوآنزای پرندگان



  :آنفلوآنزای پرندگان
یک بیماری عفونی بوده و عامل آن ویروس 

ویروس آنفلوآنزا دارای سه نوع  . میباشد 

C,B,A   می باشد که نوعA  عالوه بر

اسب و خوک را -پرندگان می تواند انسان

 .مبتال نماید

این ویروس میتواند مدتهای طوالنی در محیط 

 .با درجه حرارت پایین زنده بماند

  



 توجه مهم



 .تلفات ناگهانی و افزایش تلفات•

 :ئم انتشار ناگهانی بیماری با عال•

 .بی حالی شدید و دور هم جمع شدن پرندگان   -

تنفسی ناگهانی بصورت خس خس و خر خر در           عالئم   -

 پرندگان 

 کبود شدن و خونریزی در تاج ریش و ساق پای پرندگان - 









 راههای انتقال بیماری

 

 

 

 از طریق فضوالت پرندگان و سایر ترشحات آنها•

پرندگان وحشی میتوانند آب و خاک را از طریق مدفوع و سایر ترشحات خود •
 .آلوده کرده ویا در تماس نزدیک با پرندگان اهلی بیماری را به آنها منتقل کنند

 .تماس با پرندگان آلوده•

 .پراکنده شدن کود مرغداریهای آلوده به اطراف•

 .  امحاءغیربهداشتی الشه های آلوده•

 تنفس در محیطی که هوای آن با ویروس آلوده شده است علت ابتال میباشد



Ecology of Avian Influenza virus 

Genetic Reservoirs 

Intermixing 
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H1, H2, H3 

H3, H7 
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AVIAN INFLUENZA 







:ميزبانان  
پرندگان آبي -1  
(اردك، قو، غاز)خانواده مرغابي سانان -  
پرندگان كنارآبزي -  
كاكايي -  
پرندگان خشكي زي -2  
كبك، بلدرچين، طوطي، قرقاول-  
پرندگان شكاري -3  
عقاب، باز -  
پستانداران -4  
خوك، اسب، پستانداران دريايي -  
انسان -5  
 





   توجه                           توجه  

بوقلمون  –خروس  –چنانچه با الشه هر نوع پرنده اعم از مرغ •
 :و یا سایر پرندگان برخورد نمودید

ًً خودداری .1 از نزدیک شدن به الشه پرندگان تلف شده جدًا
 .نمایید

از دست زدن به الشه پرنده بدون دستکش و ماسک .2
 .جدًاخودداری فرمایید

 ،هر مورد تلف شدن پرندگان را بالفاصله به مراکز دامپزشکی.3
 .مراکز بهداشتی درمانی و یا خانه های بهداشت اطالع دهید

 .الشه پرندگان باید در کیسه نایلونی جمع آوری گردد.4

، دورازدسترس  ،دفن الشه پرندگان باید خارج از محل سکونت .5
 .در عمق زیاد و به همراه آهک صورت گیرد

 

 



 سرفه • گلو درد •

 

 درجه سانتیگراد 38تب باالتر از  •

 تنگی نفس • درد بدن • التهاب چشم •

 

 

 

 

 

 آبریزش از بینی و چشم  •

به عالوه سابقه تماس با پرندگان آلوده  یا الشه  
 آنها ویا مسافرت به محیط آلوده

 

 

 



 .رعایت بهداشت فردی و شستشوی مرتب دستها با آب و صابون•

 .استفاده از دستمال به هنگام عطسه و سرفه•

 هنگام بیماری از دست زدن به چشمها  و بینی خودداری کنید•

 از دست دادن و روبوسی خودداری کنید•

از انداختن دستمال کاغذی های استفاده شده در محیط خودداری •
 نمایید

 پختن کامل غذاهای تهیه شده از پرندگان•

 استفاده از وسایل حفاظت فردی هنگام مراجعه به مرغداریها•

 پشگیری و کنترل آنفلوآنزای پرندگان
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 .شکارچیان •

 .کارگران و کارکنان مرغداریها •

 .کودکان و افراد مسن •

 .فروشندگان پرندگان  •

 .بیماران قلبی و عروقی •

 . دامپزشکان •

 .بیماران تنفسی •

 .شاغلین در آزمایشگاهها •

 . افرادی که به مناطق آلوده مسافرت داشته اند •

 .کارکنان بهداشتی •

 افراد در معرض خطر



 مصرف مرغ و یا تخم مرغ کامال پخته شده 

 خطر ابتال به بیماری را به همراه ندارد



 پس

با رعایت نکات بهداشتی و افزایش آگاهی خود ،  
  .آماده مقابله با آنفلوآنزای پرندگان باشیم 



 خسته   نباشید


