بیماری لمپی اسکیه

آموزش و ترویج
اداسُ ول داهپضضىی استاى اغفْاى

تیواسی لوپی اسىیي یه تیواسی پَستی ٍیشٍسی تا سشػت اًتطاس تاال است وِ خساست ّای التػادی سٌگیٌی تا واّص تَلیذات
داهی ،ضایؼات پَستی ٍ تلفات دس جوؼیت گاٍی ٍاسد هی وٌذ.ایي تیواسی وِ هختع دام تَدُ ٍ لاتل اًتمال تِ اًساى ًیست ،صهاًی
هحذٍد تِ لاسُ آفشیما تَدُ ٍ دس سالْای اخیش دس سایش وطَسّا اص جولِ هػش ،اسدى ،لثٌاى ،فلسطیي اضغالی ،ػواى ،ػشاق ٍ تشویِ
تشٍص وشدُ است.تیواسی لوپی اسىیي یه ًَع تیواسی هطتشن تیي اًساى ٍ دام ًیست تا ایي ٍجَد تذلیل تشٍص خساسات التػادی تِ
غٌؼت دام وطَس ٍ تِ هٌظَس غیاًت اص جوؼیت داهی ٍ حفظ سشهایِ ّای هَجَد دس ایي ػشغِ ّوچٌیي تا ػٌایت تِ هاّیت
غیشتَهی ایي تیواسی ضشٍست وٌتشل ٍ سیطِ وٌی ایي تیواسی دس تشِّ وًٌَی ضشٍسی هی تاضذ.
تیواسی ٍیشٍسی فَق الزوش تا ػالین خاظ تَاى ضیَع تاالیی دس هذت صهاًی وَتاُ سا داسد تٌاتشایي اطالع سساًی تِ هَلغ ًمص تِ
سضایی دس وٌتشل ٍ پیطگیشی اص ضیَع تیواسی خَاّذ داضت.تیواسی لوپیاسىیي دس دامّای سٌگیي گاٍ ٍ گَسالِ هطاّذُ هیضَد
دامّای آلَدُ ،فشآٍسدُّای خام داهی ،تجْیضات ،لَاصم هَجَد دس داهذاسیّای آلَدًُْ ،ادُّای داهی آلَدُ ٍ اص ّوِ هْنتش حطشات
ٍ هگس خًَخَاس اص ساُّای اًتمال ایي تیواسی هحسَب هیضَد.
عالیم بیماری :تشٍص تة ٍ افضایص تیص اص اًذاصُ دهای تذى دام ٍ ایجاد ضایؼات  ,تشجستگی ٍ تَسم پَستی ضثیِ آتلِ تشٍی تذى
دام وِ هتؼالثا تثذیل تِ صخن ٍ تاٍل هی ضَد اص ػالین ػوذُ ایي تیواسی هی تاضذ تا ایي ٍجَد هطاّذُ ًطاًِ ّای ریل دس
خػَظ ایي آبسیضش چطن ،تیٌی ٍ هطىالت حاد تٌفسی ،خشخش وشدى ،تشجستگی خاظ دس پَست یا ّواى تاٍل دووِ هاًٌذ،
واّص ضیش ،سمط جٌیي ،واّص ضیش ٍ ػذم تَاًایی حشوت تِ دلیل تَسم پاّا دس دام ًیض دس داهْای دسگیش لاتل هطاّذُ خَاّذ
تَدٍ.اگیشی ایي تیواسی تیي 01تا  91دسغذ تَدُ ٍ هٌجش تِ سی دسغذ تلفات دس داهْای هثتال هی ضَد.
روش اوتقال :اص آًجایی وِ اًتمال ػاهل تیواسی ػالٍُ تش تواس تا گاٍّای تیواس ٍ هحػَالت خام داهی آلَدُ تِ ٍیشٍس ،اص طشیك
گضش حطشات (پطِ ّا ٍ هگس ّای خًَخَاس) تِ طَس هىاًیىی غَست هی گیشد ٍ تا تَجِ تِ ضشایط آب ٍ َّایی فؼلیٍ ،صش
تادّای ضذیذ طی سٍصّای اخیش ٍ دهای َّا وِ هٌاسة تىثیش ٍ فؼالیت حطشات ًالل هی تاضذ سػایت هَاصیي تْذاضتی دس جایگاُ
ّای ًگْذاسی دام ّا تِ هٌظَس وٌتشل حطشات ًالل تیواسی ٍ واّص جوؼیت آًاى ٍ افضایص سطح تْذاضتی هشاوض ًگْذاسی دام ّا

هی تایست دس غذس اهَس هذیشیت داهذاسی ّا لشاس گیشد.تشای جلَگیشی اص تَهی ضذى تیواسی ،سػایت الضاهات ساصهاى داهپضضىی
وطَس ٍ تىاسگیشی تَغیِ ّای واسضٌاساى اداسُ ول داهپضضىی استاى اغفْاى وِ هثتٌی تش حزف ٍ سیطِ وٌی تیواسی ٍ تطذیذ
الذاهات تْذاضتی لشًطیٌِ ای هی تاضذ هی تایست هذ ًظش لشاس گیشد.
اوتشار بیماری :

ٍیشٍس تیواسی دس تشضحات چطوی ،تیٌی ٍ دّاى ،اسپشم ،ضیش ٍ خَى داهْای تیواس ٍجَد داسد .دس اغلة

سخذادّای تیواسیٍ ،یشٍس تَسیلِ چشخِ هستوش ( گاٍ حطشات گاٍ ) هٌتمل هی گشدد .تسیاسی اص اًَاع هختلف حطشات ًیص
صًٌذُ تَیژُ پطِ ّا ٍ هگس ّا هی تَاًٌذ دس ایي اًتمال ًمص داضتِ تاضٌذ .تشٍص َّای سشد ّوشاُ تا یخثٌذاى اًتطاس تیواسی سا
تذلیل واّص جوؼیت ّای حطشات تطذت واّص هی دّذً .ظاست تش آتطخَس هطتشن ًیض هی تایست هذ ًظش لشاس گیشدٍ .یشٍس
هی تَاًذ تشاحتی تَسیلِ لثاس ٍ تجْیضات ًیض هٌتمل گشددٍ .یشٍس تیواسی دس خَى تؼذ اص  4-5سٍص ،دس تضاق تؼذ اص  00سٍص ٍ دس
اسپشم تؼذ اص  22سٍص ٍ تشٍی ٍسایل ٍ تجْیضات دس ضشایطی تا  6هاُ لاتلیت جذاساصی داسد.

توصیه های بهداشتی :
 -0اص آًجا وِ ضٌاسایی تِ هَلغ ٍ سشیغ داهْای تیواس اص اّویت ضایاًی دس وٌتشل تیواسی تشخَسداس هی تاضذ لزا ّوىاسی داهذاساى
ٍ فؼالیي حَصُ پشٍسش ٍ ًگْذاسی دام دس ایي ساتطِ تسیاس هْن
تلمی هی ضَد  ,لزا در صورت مواجهه با عالیمی همچون
تب همراه با ضایعات پوستی غیرمعمول در دامها مراتب
سریعا به اطالع وسدیکتریه شبکه دامپسشکی شهرستان
رساویده شود.
 -2هٌغ جاتجایی دام دس هٌاطك دسگیش ٍ آلَدُ ٍ ّوىاسی
تٌگاتٌگ داهذاساى تا هاهَسیي اداسُ ول داهپضضىی استاى دس
ساستای اػوال همشسات لشًطیٌِ ای
 -3آلَدگی صدایی ٍ ضذػفًَی تجْیضات ٍ ٍسایل هَسد استفادُ دس
داهذاسی ٍ هجتوغ ّای داهپشٍسی
 -4وٌتشل پطِ ّای حاهل ٍیشٍس تیواسی تا سوپاضی تَسط سوَم ٍ حطشُ وص ّای هٌاسة تٌا تش تَغیِ ّای واسضٌاساى اداسُ
ول داهپضضىی استاى
 -5اػوال الذاهات تْذاضتی دس خػَظ تْساصی هحیط ٍ جایگاُ ّای ًگْذاسی دام
 -6پشّیض اص خشیذ ٍ فشٍش دام خاسج اص وٌتشل داهپضضىی اص ًىات حائض اّویت دس همَلِ تشخَسد تا تیواسی ّا هی تاضذ تٌاتشایي
داهذاساى هحتشم اص ّش گًَِ ًمل ٍ اًتمال گاٍّا تذٍى هجَص داهپضضىی خَدداسی وٌٌذ.
 -7دس هٌاطك دسگیش  ,حسة تطخیع واسضٌاساى اداسُ ول  ,پَضص ٍاوسیٌاسیَى اػوال خَاّذ ضذ ّ ,وىاسی داهذاساى تا اویپ
ّای ٍاوسیٌاسیَى ضشٍسی هی تاضذ.
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