
 ولگرد های سگ جمعیت کنترل بیماری کشنده هاری و ضرورت

 مري  ولگررد  سگهاي وجود كشور روستاهاي و شهرها از بسياري در واجتماعي اشتي بهد مهم مشكالت از يكي

 نقرش  و حيروان  اين شدن اهلي از سال هزاران از بيش و شده محسوب بشر قديم دوستان از سگ اگرچه .باشد

 بره  و انسران  و حيروان  برين  انتقال قابل بيماريهاي از برخي شناخت با ولي گذرد، مي بشر زندگي در آن مفيد

 پذيرفته امر خيابانها در صاحب بدون سگهاي آزاد حضور اي نقطه هيچ در امروز انسانها، سالمت افتادن مخاطره

 و راسرتا  ايرن  در .آيد بعمل حيوانات اين اصولي كنترل درخصوص اساسي اقدامات است الزم و نيست اي شده

 و ،... و حيرواني  و انسراني  ساريه امراض شيوع از جلوگيري كه شهرداري قانون 11 ماده 51 بند مفاد براساس

 به استناد و دانسته شهرداري وظايف را ولگرد و مزاحم مريض، حيوانات دفع و بالصاحب حيوانات آوري جمع

با هدف اجرايي نمرودن  اين دستورالعمل  15/55/01ساسنامه،تشكيالت وسازمان دهياريها مصوبه ا 51ماده  15بند 

 هراي  سرگ  جمعيرت  كنتررل  زمينه در كشور دهياريهاي و ها شهرداري مشكالت رفع و قانوني ماده اين مفاد

 ناقرل  حيوانرات  جمعيرت  كنترل مركزي ستاد قالب در و كشور دهياريهاي و شهرداريها سازمان توسط ولگرد

 .است شده تدوين زير مفاد شرح به اعضاء ساير تاييد و همكاري با و انسان به بيماري

 :ولگرد هاي سگ جمعيت كنترل دستورالعمل اجراي ضرورت

 برين  انتقرال  قابرل  بيماريهاي شيوع ولگرد، سگهاي جمعيت افزايش از ناشي مشكالت و معضالت مهمترين -5

 از .باشد مي انسان به ازسگ ها بيماري از بسياري انتقال و انسان و دامي جمعيت در آن افزايش ، انسان و حيوان

 احشايي مهاجر سالك،كاالآزار،الروهاي ،تيدهيدا كيست ، هاري نظير بيماريهايي به توان مي آنها مهمترين جمله

 .نمود اشاره لپتوسپيروز و بروسلوز

 اي عديرده  مروارد  در كره  هستند مطرح انسان به گزش و حمله اصلي عوامل از يكي بعنوان ولگرد سگهاي -1

 .گردد مي اطفال در باالخص مرگ به منجر ( بيماري انتقال بدون ) سگ توسط انسان گزش

 عوامرل  مهمتررين  از يكي بعنوان و شده روستاها و ا شهره در عمومي آسايش سلب موجب ولگرد سگهاي -1

 .باشند مي مطرح ها تفرجگاه و پاركها كننده آلوده

 صورت در ولگرد سگهاي جمعيت علت همين به و بوده باال بسيار مثلي توليد پتانسيل و قابليت داراي سگها  -4

 خواهد بدنبال شهروندان براي فراواني مخاطرات كه يافته افزايش سريعاً زه، مبار و كنترل هاي برنامه نشدن اجرا

 .داشت




