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 مرض الحمى القالعیة
 

Large animals disease 
 

 

 

 

 



 

 
 

1 

عیة
قال

 ال
مى

لح
ض ا

مر
 | 

4/
23

/2
00

8 
 

الحمى القالعیةمرض   
Large animals disease 

  
  ما ھو الحمى القالعیة؟ 

كما أنھ یؤثر على . االبقار والخنازیررئیسیة بدرجة  یصیب،  حاد  فیروسيالحمى القالعیة ھو مرض 
بعض تكون الفیلة ، القنفذ و. األغنام والماعز والغزالن وغیرھا من الحیوانات المجترة ذات الحوافر

یتمیز ھذا المرض . أیضا عرضة لھذا الفیروس لكنھا ال تظھر االعراض السریریة للمرضالقوارض 
لحیوانات اكثیر من . بالحمى وتقرحات على الشفتین واللسان ، والفم ، وعلى الحلمات و بین الحوافر

ولكن تسبب  الخیول التصاب بالمرض. كنھا تخسر من وزنھا وتضعف لالمصابة تستعید عافیتھا 
  . القلبعضل كبیر في العجول الصغیرة والحمالن حیث تسبب ھالكھا نتیجة التھاب خسائر 

  لصحة العامة؟ ا
  . ھنالك حاالت بشریة نادرة. مرض الحمى القالعیة لیست من االمراض التي تھدد الصحة العامة

  كیف یتم نشر؟ 
ة او المنتجات الحیوانات تنقل الحیوانات وحركة العاملین في المزارع او التعامل مع الحیوان المصاب

یمكن ان یحدث .سبب تفشي للمرض وانتشاره تت مزرعة مصابة ان الالمصابة او استعمال االدوات وا
 تفشي للمرض في الحاالت التالیة ؛ 

 .الملوثة ،أو األحذیة أو استخدام المعدات تعرض الحیوانات الى اناس یرتدون المالبس  .١
 .لقطیعادخال حیوانات تحمل الفیروس الى ا .٢
 . استخدام المرافق والسیارات الملوثة .٣
اللحوم أو المنتجات الحیوانیة مصابة بالفیروس  أو الطعام المطبوخ والنفایات التي تحتوي  .٤

 .لتغذیة الحیواناتتستخدم على اللحوم والمنتجات الحیوانیة التي تكون 
 .منيتعرض الحیوانات الى مواد ملوثة مثل القش واألعالف ، والمیاه ، وال .٥

  یعد مرض الحمى القالعیة مرض خطیر؟  ھل
الخطیر على الثروة الحیوانیة وھو واحدة من أكثر االقتصادیة االمراضیعد مرض الحمى القالعیة من 

إذا . كما یسبب ھذا المرض خسائر حادة في إنتاج الثروة الحیوانیة المحلیة. األمراض الحیوانیة وبائیة
تحركات الیمكن أن ینتشر بسرعة إلى جمیع أنحاء البالد من خالل تفشى المرض ، فإن ھذا الفیروس 

ما لم تكتشف في وقت مبكر لغرض السیطرة علیھ باسرع وقت ممكن ویتمثل الخسائر . الروتینیة للماشیة
الحیوانات البریة مثل الغزالن ، . ھالك عالیة في العجول والحمالن،كلفة العالج زیادة في انخفاض االنتاج و

  . للفیروسطبیعیا بقى مستودعا تالماعز الجبلي  قد یصاب و
  ماذا یمكنك أن تفعل؟ 

من أجل منع أي انتشار للمرض ، یطبق على جمیع زوار المزرعة االجراءات السلیمة للعزل الوقائي مثل 
ع األمتعة الشخصیة والمعدات المستخدمة بصفة خاصة تنظیف وتطھیر األحذیة أو تقدیم غسل وتعقیم جمی

  . المساعدة للزوار من األحذیة
  : إذا كنت تشك في ھذا المرض في القطیع الخاص بك 

مرض الحمى القالعیة ھو مرض یجب اإلبالغ عنھا السلطات البیطریة في المحافظة وھي مسؤولیة قانونیة 
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وبفضل على .او االشتباه بھا واطن او الطبیب البیطري إلبالغ عن المرض عند ظھورھایتحملھا الم
     .السلطات فتح مختبر وبائي في جمیع المناطق 

وعزل .االصابة بالمرضمدى الحد من حركة الحیوانات بین القرى والمدن والمراعي للتجنب من اتساع 
  .البیطريالحیوانات المصابة داخل المزرعة وباشراف الطبیب 

  ماھي االجراءات المتخذة عند حدوث المرض؟
مرض الحمى القالعیة من االمراض المعدیة ویتشابھ اعراضھ مع كثیر من االمراض الفایروسیة االخرى 

لذا على المراكز البیطریة التأكد من المرض من خالل ارسال العینات الى المختبر  التي تشاركھا في اعراض
تعقیم المزرعة المصابة وعزل بعند التأكد من المرض یتم تشكیل فرق خاصة البیطري في المحافظة و

على ان الیقل فترة (الحیوانات فیھا والبداء باجراء التلقیحات في المحافظة حسب الخطة المرسومة لھا
ویتم مراقبة الحیوانات بعد التلقیح لمدة . )برنامج التلقیحات عن خمسة سنوات ویكون البرنامج صارم 

  .حاالت جدیدةایة االبالغ عن ظھور یجب  یوم و ٣٠ -١٥
  :للمزید من المعلومات االتصال ب

  قسم الصحة الحیوانیة او قسم الوبائیة  –مدیریة البیطرة في دھوك 
  96462760195+  -  964627220102+:  تلفون

   info@duhokvet.org:او البرید االكتروني
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