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مقدمة

يعتقد الكثريون �أن القطط حيوانات غري �ضاره على الإطالق ،وهذا اعتقاد غري �صحيح ،فقد
ت�صبح القطط يف حال عدم االعتناء بها �صحيا وتطعيمها م�صدرا النتقال كثري من الأمرا�ض
للإن�سان وخ�صو�صا ل�ؤلئك الذين يعانون من نق�ص يف املناعة �أو عدم انتظام اجلهاز املناعي
لديهم مثل (كبار ال�سن والأطفال ب�شكل خا�ص) ،لذا برزت �أهمية ال�سيطرة عليها ل�ضبط
�أعدادها واحلد من خماطرها ال�صحية حفاظا علي �صحة املجتمع.

طبيعة و �سلوك القطط

من طبيعة القطط �أنها حيوانات تعي�ش يف منطقة �أو حيز حمدد حتدده برائحة بولها
وتخرج وتعود �إليه ومتنع غريها من دخوله ب�شتى ال�سبل.
وتعب القطط عن مزاجها و رغباتها عرب ال�صوت وحركة العيون والأذنني و ال�شوارب
رِّ
والذيل وو�ضعية الوقوف �أو اجللو�س وهيئة اجل�سم.
حتب القطط احلركة والن�شاط والبحث امل�ستمر مما يعد عامال مهما يف نقل الأمرا�ض
و�سرعة وانت�شارها.

طرق انتقال الأمرا�ض

هناك العديد من الأمرا�ض التي تنقلها القطط للإن�سان وذلك عن طريق:
اجلروح الناجتة من التعر�ض للع�ض.
التعر�ض للخدو�ش من خمالب القطط.
التعامل املبا�شر مع القطط امل�صابة �أو التعر�ض لإفرازاتها.
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�أهم الأمرا�ض التي تنقلها القطط �إىل الإن�سان
�أوال :الإ�صابة عن طريق الع�ض
 .1داء الكلب (ال�سعار):

هو مر�ض فريو�سي خطري ومميت ي�صيب اجلهاز الع�صبي وميكن �أن ،ينتقل من
القطة امل�صابة �إىل الإن�سان بوا�سطة الع�ض حيث يتواجد الفريو�س بكمية كبرية يف
لعابها.
تبد�أ الأعرا�ض ب�شعور امل�صاب بعط�ش �شديد ال ي�ستطيع معه �شرب املاء ب�سبب الأمل
ال�شديد يف البلعوم،وت�سمى هذه الظاهرة (اخلوف من املاء).
ثم يتدىل الل�سان وي�سيل اللعاب على �شكل زبد من الفم.
مع تقدم احلالة يعم ال�شلل جميع مناطق اجل�سم وي�ؤدي اىل موت احليوان امل�صاب.
يتواجد املر�ض يف معظم دول العامل و القاعدة الوقائية تعتمد على �أن �أي قطة غري حم�صنة
�ضد املر�ض تعترب خطرا �صحي َا ،وتعترب م�صابة بال�سعار حتى يثبت العك�س.
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 .2اجلروح ال�سطحية والقطعية

ميكن للإ�صابة بالع�ض �أن ت�سبب التهابا وتورم َا و�أمل َا ب�سبب تلوث اجلرح بجرثومة
البا�ستوريال �أوغريها.

ثانيا :الإ�صابة عن طريق
اخلد�ش
حمى خد�ش القطط

حتدث عند تعر�ض الإن�سان للخد�ش
من خمالب القطط امل�صابة بجرثومة
البارتونيال،والتي ت�سبب ت�ضخم الغدد
الليمفاوية ي�صاحبه حمى و�صداع و التهاب
يف احللق ،وتنتقل هذه اجلرثومة للقطط
بوا�سطة الرباغيث.

ثالثا:الإ�صابة عن طريق مل�س القطط �أو التعر�ض لإفرازاتها
 .1التك�سوبالزما

مر�ض طفيلي ي�صيب الإن�سان عند التعامل مع القطط امل�صابة،حيث تتكاثر طفيلياته
يف �أمعاء القطط وتخرج مع �إفرازاتها،ويت�سبب املر�ض يف ت�شوه الأجنة �أو الإجها�ض
للن�ساء احلوامل ،وقد تظهر بع�ض الأعرا�ض الع�صبية للمواليد يف حال �إ�صابة الدماغ.

 .2الكالميديا

ت�سبب جرثومة الكالميديا �إ�صابات يف �أنف القطط ،وميكن �أن تنتقل �إىل الإن�سان
م�سببة له التهاب يف ملتحمة العني.

 .3القوباء احللقية (الفطريات)

وهو من �أكرث الأمرا�ض الفطرية التي ت�صيب اجللد �شيوعا ،حيث تظهر الإ�صابة علي
�أيدي �أ�صحاب القطط وت�سبب حكة واحمرار على �شكل حلقات نتيجة للم�س وم�سح جلد
القطط امل�صابة.

 .4ال�ساملونيال:

ت�صيب القطط نتيجة لتناولها حلوم طيور م�صابة �أو حاملة جلرثومة ال�ساملونيال،
وتنتقل من القطط �إىل الإن�سان عند تعر�ضه لإفرازاتها.

 .5قرحة املعدة:

ت�سببها جرثومة هيليكوباكرت بايلوري املتواجدة يف القطط امل�صابة،وتنتقل �إىل الإن�سان
عن طريق الفم نتيجة تناوله �أطعمة ملوثة بالإفرازات.

 .6الطفيليات اخلارجية و الداخلية:

هنالك �أنواع خمتلفة من الطفيليات ميكن �أن تتواجد على جلد القطط و�شعرها
كالقراد والرباغيث والقمل ،وميكن �أن تنتقل �إىل مربي القطط م�سببة له املر�ض،كما
ميكن �أن ي�صاب الأطفال ببع�ض �أنواع الديدان املعوية عند التعامل مع القطط مثل
دودة توك�سوكارا كاتي والتي ت�سبب �أمرا�ض معوية �أو الإ�صابة بالعمى الدائم يف بع�ض
احلاالت.

فريق مكافحة القطط ال�سائبة بق�سم اخلدمات البيطرية:
يقوم ق�سم اخلدمات البيطرية ب�إدارة ال�صحة العامة ب�إتباع برنامج ل�ضبط ومكافحة القطط
ال�سائبة لل�سيطرة على �أعدادها عن طريق جمعها و تعقيمها ومن ثم متكامل �إعادة ال�سليم
منها �إيل نف�س املناطق التي جمعت منها ( )TNRوذلك بغر�ض املحافظة على ال�صحة العامة
ووقاية للمجتمع من خماطرها،وهو برنامج معتمد من قبل اجلمعية العاملية حلماية احليوانات
( )WSPAوالتي قامت بدورها بتدريب وت�أهيل العاملني علي الربنامج من موظفي الق�سم،
والربنامج مطبق علي م�ستوي كبري يف عدد من الدول التي تواجه نف�س امل�شكلة.

ويعتمد الربنامج يف فكرته علي �ضرورة احلفاظ علي �أعداد معقولة من القطط يف
املنطقة (مع �إفقادها القدرة على الإجناب) حفاظا علي التنوع والتوازن الإحيائي،
وتتم املكافحة بجمع القطط ال�سائبة عن طريق ا�ستخدام �أقفا�ص م�صممة خ�صي�صا
لهذا الغر�ض تو�ضع بها طعوم و توزع يف املناطق املراد تغطيتها �أو املبلغ عنها علي
نظام بالغات الدائرة ،ويتم جمع القطط ومن ثم ترحيلها �إيل العيادة البيطرية بق�سم
اخلدمات البيطرية لعمل التايل:
فرز جميع القطط التي مت �ضبطها ملعرفة امل�سجلة منها عن طريق قارئ ال�شرائح
الإلكرتونية ومن ثم التوا�صل مع �أ�صحابها ال�ستالمها خالل ثالثة �أيام عمل بعد دفع
الغرامة املقررة.
يقوم الطبيب املخت�ص بفح�ص القطط الباقية للت�أكد من �صحتها وخلوها من الأمرا�ض
لأجراء عمليات التعقيم لها ومن ثم �إرجاعها يف اليوم التايل �إيل مناطقها.
القطط املري�ضة والتي ال ي�ؤمل يف �شفائها يتم التخل�ص منها بوا�سطة املوت الرحيم.
نقاط �ضرورية ل�ضمان جناح وفاعلية برنامج تعقيم القطط ()TNR
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و�ضع القمامة املنزلية يف �أكيا�س وربطها ب�إحكام والتخل�ص منها يف الأماكن
املخ�ص�صة لذلك.
تغطية حاويات القمامة وعدم تركها مك�شوفة.
املحافظة علي الأقفا�ص وعدم العبث بها
�أو حتريكها من �أماكنها.
عدم �إخراج القطط امل�ضبوطة من
الأقفا�ص واالت�صال باملراقب املعني لهذا
لغر�ض.
التعاون التام مع فرق مكافحة القطط
ال�سائبة بالإمارة ومتكينها من �أداء عملها
وااللتزام بتعليماتهم.

ن�صائح و�إر�شادات عامة عند التعامل مع القطط:
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غ�سل اليدين باملاء وال�صابون واملطهرات بعد فح�ص �أو مل�س القطط �أو التعر�ض
لإفرازاتها
غ�سل اجلروح الناجتة عن ع�ض القطط باملطهرات وا�ست�شارة الطبيب فور َا.
جتنب لعق احليوان للوجه �أو اليدين �أو تقبيل احليوان.
التخل�ص من خملفات احليوان �أوال ب�أول بطريقة �صحية و�سليمة ويجب عدم تركها يف
فناء املنزل �أو الف�ضاء لأنها قد تكون م�صدرا للعدوى لك وللآخرين خ�صو�صا الأطفال
واحليوانات الأخرى.
جتنب حفظ احليوان بالقرب من العاب و�أدوات الأطفال �أو مناطق لعبهم لتجنب تلوثها
بالإفرازات احليوانية.
�ضرورة ت�سجيل القطط وتطعيمها و توفري بيئة منا�سبة لها وعدم تركها �سائبة
عدم �إطعام القطط ال�سائبة.
عدم االنزعاج عند ر�ؤية القطط التي ثم جمعها مرة �أخري يف نف�س املنطقة
ال ترتك القطط يف املنزل دون رعاية يف حال �سفرك خارج الدولة
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