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 ّاکغیٌبعیْى دس عگ

بغتَ بَ ُش هٌطمَ جغشافیبیی ّ بٌببَ بیوبسی ُبی شبیغ دس اى هٌطمَ بشًبهَ ّاکغیٌبعیْى ًیض فشق هیکٌذ .دّ ًْع 

:ّاکغي اص لحبظ اُویت ّجْد داسد  

هیگْیٌذ(:ایي ّاکغٌِب دس توبم دًیب بب یک بشًبهَ ّ ّاکغي ُبی الضاهی )کَ بَ اًِب ّاکغي ُبی ُغتَ یب اصلی ًیض 

  -5 پبسّّیشّط-4پبسااًفْالًضا -3ُپبتیت -2دیغتوپش -1ّاکغي ُبی اصلی عگ شبهل :. یکغبى تضسیك هیشًْذ

پبى  -3ُشپظ ّیشّط  -2کلغی ّیشّط -1ّاکغٌِبی الضاهی دس گشبَ شبهل . ُبسی ُغتٌذ-6السًگْتشاکئیت ػفًْی 

هیببشٌذ.ُوچٌبى کَ اص اعوشبى پیذاعت تضسیك ّاکغي ُبی اصلی بشای توبم عگ ُب ّگشبَ ُب ُبسی -4لْکْپٌی 

.الضاهی اعت   

صالحذیذ داهپضشک  بش ّاکغٌِبی اختیبسی)کَ بَ اًِب غیش ُغتَ یب غیش اصلی ًیض هیگْیٌذ( :یؼٌی ایي ّاکغٌِب بٌب

َگشب ایذص دس بش اعبط بیوبسی ُبی شبیغ اى هٌطمَ تضسیك هیشًْذ. هثل لپتْعپیشّص دس عگ یب  

 صهبى تضسیك دس عگ

.داسًذهبٍ(عي 4ُفتَ ) 16عگِبیی کَ ّلتی بَ داهپضشک اّسدٍ هیشًْذ کوتش اص   

.ُفتَ عي داسًذ 16عگِبیی کَ ّلتی بَ داهپضشک آّسدٍ هیشًْذ بیشتش اص   

-6ُفتَ عي داسد:ّاکغي ُبی الضاهی )بجض ُبسی هیببیغت( اّلیي تضسیمش دس  16اگش شوب عگی داسیذ کَ کوتش اص 

دس ًژاد ُبی هغتؼذ بَ  .ُفتگی اًجبم بگیشد 16-12ُفتگی ّبؼذی  11-9ّتضسیك بؼذی ببشذ ُفتگی  8

ْصیَ هیشْد.بٌببشایي تب پبیبى پبسسّیشّط هثل ژسهي شپشد ّ سّتْایلش دّص چِبسم بؼذ اص اخشیي ّاکغي ًیض ت

گش هب بیي ایي تضسیمِب ّلفَ بیفتذ اهکبى ابتال  ا.ببس هیببعت ّاکغي ُبی الضاهی تکشاس شًْذ  چِبس هبُگی حذالل عَ

بَ بیوبسی ّجْد داسد.بؼذ اص اخشیي تضسیك تب یکغبل پظ اص اى تضسیمی الصم ًیغت .یکغبل بؼذ تضسیك یبداّسی یب 

ُفتَ عي داسد ّ تب حبال ّاکغي ًخْسدٍ یب ًویذاًیذ ایب  16اگش شوب عگی داسیذ کَ بیشتش اص  .شْدُوبى بْعتشاًجبم هی

تکشاس   ُفتَ بؼذ اص اى 4-3ّ  ّاکغي خْسدٍ اعت : یک دّص ّاکغي الضاهی)بجض ُبسی( دس اّلیي هشاجؼَ

تکشاس هی شْد. عبل بؼذ 1شْد.یبداّسی ُب   

                                                             

.: بش سّی بشّشْس ّاکغي ُب تْصیَ شذٍ کَ ُش عبل ّاکغیٌبعیْى توذیذشْد1ًکتَ     

جض ّاکغي ُبی اختیبسی اعت کَ بشای هذتی ًیض دس ایشاى تضسیك هیشذ.جبلب   ّاکغي کشًّب ّیشّط:  2ًکتَ 

.سا پیشٌِبد ًویکٌٌذاعت بذاًیذ کتببِبی هشجغ داهپضشکی ُیچ کذام تضسیك ایي ّاکغي   

سّص بؼذ اصاى تْلَ سا بیشّى ًبشیذّیب بب عگِبی غشیبَ دس استببط  5-4لبل اصاّلیي ّاکغیٌبعیْى اصلی ّتب : 3ًکتَ 

.ًگزاسیذ  



 

 ّاکغیٌبعیْى دس گشبَ

ّاکغي ُبی -2ّاکغي ُبی الضاهی -1ُوبًٌذ عگ ّاکغي ُبی گشبَ ًیض اص ًظش اُویت بَ دّ ًْع تمغین هیشًْذ 

یبسیاخت  

     

                                   

 

 

ُبسی هیببشٌذ.هؼوْال عَ  -4پبى لْکْپٌی  -3کلغی ّیشّط  -2ُشپظ ّیشّط -1ّاکغي ُبی الضاهی گشبَ شبهل 

گبًَ هیگْیٌذ .اص ّاکغي ُبی اختیبسی دس گشبَ هیتْاى بَ  3ّاکغي اّل دس یک ّیبل لشاس داسًذ کَ بَ اى ّاکغي 

FeLV-FIV ّکالهیذیب اشبسٍ کشد. 

 

 6هبٍ( عي داشت هی ببیغت اصعي  4ُفتَ) 16 اگش گشبَ ای کَ بَ داهپضشکی اّسدٍ هیشْد کوتش اص          ·

ُفتگی تکشاس شْد.ایي یؼٌی تب 16ُفتَ یکببس تب عي  4-3تضسیك ّ بؼذ اص اى ُش  گبًَ  3ُفتگی ّاکغي 

ضسیك شْد.یکغبل بؼذ اص اخشیي تضسیك یک تضسیك ت گبًَ  3ببس ّاکغي  3ُفتگی بَ بچَ گشبَ  16عي 

 یبداّسی ّبؼذ اى ُش عبل یکببس تضسیك اًجبم شْد.

ُفتَ عي داشت هیببیغت دّ دّص ّاکغي  16اگش گشبَ ای کَ بَ داهپضشکی اّسدٍ هیشْد بیشتش اص          ·

ُش عبل یکببس ُفتَ تضسیك ّ عپظ یک عبل بؼذ یک تضسیك یبداّسی ّبؼذ اى  4-3گبًَ بَ فبصلَ 3

 دسیبفت کٌذ.

                  



 

                     
 

 

 

اًگبٍ یبداّس ُش  ُّفتگی یکببس ّ بؼذ اى ُش عبل تضسیك تکشاس شْد .  12ُبسی ًیض هیببیغت دسعي          ·

 عبل یکببس هیشْد.

                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 نمزایا و محاسن واکسیناسیو

 

 

 

               

ُبی خطشًبک پیشگیشی کٌیذ ّ بَ حفع  بیوبسی اّ بَ  بب اًجبم ّاکغیٌبعیْى بَ هْلغ ّ سّصآهذ بشای حیْاًتبى اصابتال 

  یٌب کوتش اص ُضیٌَ ُبی دسهبى بیوبسی خْاُذ بْد.ک کٌیذ. ُضیٌَ پیشگیشی بیوبسی یمعالهتی حیْاًتبى کو

  

هؼبیب ّاکغیٌبعیْى ًکبتی سا رکش کشد. ّاکغیٌبعیْى هوکي اعت هْجب بشّص ایي دس حبلی اعت کَ هی تْاى دسببسٍ 

حغبعیت دس حیْاى شْد. ایي حغبعیت هی تْاًذ شبهل تب ّ بی حبلی یک سّصٍ تب شْک ّ احتوبل هشگ حیْاى شْد کَ 

 البتَ بب هشالبتِبی بَ هْلغ هی تْاى هیضاى خطش سا پبییي آّسد.

  

ْى سا دس دّ کفَ تشاصّ لشاس دُین. هضایبی آى خیلی بیشتش اص هؼبیب آى خْاُذ بْد. پظ اگش هضایب ّ هؼبیب ّاکغیٌبعی

تْصیَ هی کٌین بَ خبطش تشط اص خطشات احتوبلی ّاکغیٌبعیْى ایي اهش هِن سا ًبدیذٍ ًگیشیذ ّ بشای ّاکغیٌبعیْى 

 حیْاًتبى بَ داهپضشک هشاجؼَ ًوبییذ.

حیْاًبت بب داهپضشک دسببسٍ فْایذ ّ سیغک ُبی ّاکغیٌبعیْى صحبت کٌیذ.پیشٌِبد هی کٌین بشای ّاکغیٌبعیْى   
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