مقايسه ميزان فروش داروهاى درمانى كمپلكسهاى تنفسى بين دوماهه اول سال  ١٣٩٧و دوماهه اول و پايانى سال
 ١٣٩٦در يكى از داروخانه هاى شهرستان خمين
٢
مرضيه سرگلزايى ،*١منا حسينى
 .١مسئول فنى داروخانه كمره خمين ،شهرستان خمين ،استان مركزى.
 .٢مسئول فنى بهداشتى كشتارگاه دام اعتماد ،شهرستان زاهدان ،استان سيستان و بلوچستان.
msargolzaie92@gmail.com
مقدمه :طبق تحقيقات انجام شده در كشورهاى مختلف ،مشخص شده است كه آب و هواى اطراف مرغدارى گوشتى ميتواند بر روى سﻼمت
مرغهاى گوشتى موجود در مرغدارى ،اثرگذار باشد .درصورتى كه آب و هواى منطقه با بارندگى كم يا گرد و خاك باشد و يا سيستم تهويه
سالنهاى مرغدارى مناسب نباشد ،ميتواند سﻼمت سيستم تنفسى مرغان را تهديد كند و موجب بروز كمپلكسهاى تنفسى شود كه مشكﻼت زيادى
را ايجاد ميكند .روش كار :طبق بررسيهايى كه در مورد شرايط آب و هوايى شهرستان خمين انجام شد ،مشخص شد كه در دوماهه ابتدايى امسال
ميزان بارندگى و رطوبت ،از دوماهه ابتدايى سال قبل كمتر ولى نسبت به دوماهه پايانى سال قبل بيشتر بوده است .در اين تحقيق ،مقايسهاى
بين داروهاى فروخته شده جهت درمان كمپلكسهاى تنفسى يكسان بين ماههاى فروردين ،ارديبهشت ،بهمن و اسفند سال  ١٣٩٦و فروردين و
ارديبهشت سال  ١٣٩٧انجام شد .در اين تحقيق مشخص شد كه استفاده از داروهاى برونشى مكس و آرومكس)كه جزو داروهاى تنفسى هستند(
و انروفلوكساسين)داروى اصلى دستگاه تنفس ميباشد( ،در دوماهه ابتدايى امسال ،به صورت معنى دار و محسوسى كمتر از دوماهه پايانى سال قبل
ميباشد ولى نسبت به دوره مشابه در سال قبل ،افزايش كمى را نشان ميدهد .بحث و نتيجهگيرى :طبق اين بررسى ميتوان نتيجه گرفت كه اگر
در روزهايى با بارندگى كم يا در زمان وجود گرد و خاك در هوا ،از تهويه مناسب و مرطوب)كه كمتر مورد توجه مرغداران ميباشد( استفاه كرد،
ميتوان جلوى بيماريهاى كمپلكس تنفسى را گرفت كه خود ،بخش عمده اى از هزينههاى جارى)داروها و مكملها( يك مرغدارى را تشكيل ميدهد.
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مرورى بر مراجعات كلينيكى سندرم افزايش حساسيت/بيش فعالى )Hyperactivity Hypersensitivity
 ،(Syndromeيك اختﻼل رفتارى شايع در سگ ها و گربه هاى جوان
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يكى از مشكﻼت رايجى كه صاحبان سگ ها و گربه ها در روزهاى اول پذيرش آنها به عنوان حيوان خانگى با آن مواجه مى شوند و به صورت
مكرر در مراجعات خود درباره علل بروز و روش هاى مقابله با آن پرسش مى كنند ،رفتار پرخاش جويانه حيوان جوان ،به ويژه به صورت گاز گرفتن
) (bitingو رفتارهاى تهاجمى ) (aggressionكنترل نشده و همراه با وارد آوردن آسيب شديد به دست و پا و حتى صورت اعضاى خانواده
است .وجود چنين رفتارى همراه يا بدون وجود نشانه هاى ديگر همچون عدم تمايل به نوازش شدن ،جنب و جوش لجام گسيخته و پرخورى قابل
توجه كه معمو ًﻻ با وزن گيرى حيوان همراه نيست ،مى تواند نشانه اى از وجود اختﻼل  HsHaباشد .پايه و اساس برقرارى رابطه بين سگ ها و
گربه ها به هم نوعان خود و ساير گونه ها از جمله انسان ها ،برقرارى تماس بدنى ) (attachmentاست .همچون ساير اختاﻻﻻت رفتارى ،بروز
سندرم افزايش حساسيت/بيش فعالى نيز تحت تاثير مجموعه اى از عوامل زمينه ساز رخ مى دهد .حيوانات ماده ،در فاصله هفته پنجم و ششم
زندگى بچه ها ،از طريق بازى و مبارزه تصنعى و اعمال رفتار كنترلى ) ،(Regulation Maternalتوانايى تسلط يافتن بر رفتارهاى تهاجمى
از جمله گاز گرفتن را در فرزندان خود شكل مى دهند كه اين مساله در بچه هايى كه پيش از اين دوره از مادران خود جدا مى شوند ،روى نمى
دهد .اصو ًﻻ چنين حيواناتى دچار ناتوانى هاى قابل توجه در برقرارى ارتباط اجتماعى ) (Socializationبوده و به دليل تجربه هاى ناخوشايندى
كه در مواجهه با محيط و به دنبال جدا شدن زودهنگام از مادر خود ،پيدا مى كنند ،به موجوداتى ترسو و پرخاش جو تبديل مى شوند .همچون
ساير اختﻼﻻت رفتارى ،كنترل اختﻼل رفتارى  HsHaمبتنى بر چندين افدام درمانى ،شامل دادن آموزش هاى ﻻزم به تمامى اعضاى خانواده به
هدف اصﻼح رفتار آنها در ارتباط با حيوان به ويژه در زمان بروز رفتارهاى پرخاش جويانه ،استفاده از دارودرمانى )داروهاى آرامبخش و داروهاى
ضدافسردگى( براى يك دروه درمانى ميان مدت يا بلندمدت و كاهش ميزان استرس در محيط زندگى حيوان با حذف عوامل محرك و استرس زا
و استفاده از فرومون هاى سنتتيك است.
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