Зооантропонозні хвороби: лептоспіроз, ієрсиніоз, туляремія
Лептоспіроз – інфекційне захворювання людей та тварин, яке викликають
патогенні спірохети. Його вважають найбільш розповсюдженим зоонозом
(хворобою, що передається від тварин). Основним джерелом інфекції є різні види
ссавців (особливо гризуни - щури, миші), а також птиця, амфібії та навіть
рептилії. В багатьох тварин захворювання протікає безсимптомно протягом
тривалого часу, що призводить до зараження навколишнього середовища.
Заразитися можна при вживанні контамінованої води та харчових продуктів, під
час купання та рибалки в забруднених водоймах, доглядаючи за хворими
тваринами. Для проникнення лептоспір достатньо незначних пошкоджень шкіри
або слизової оболонки.
Клінічні сімптоми – підвищення температури, склерит, кон’юнктивіт.
Характерною ознакою є виражений
біль у м’язах, висипання на шкірі.
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Щоб уникнути інфікування лептоспірами, необхідно уникати контакту з
навколишнім середовищем, потенційно забрудненим сечею тварин, особливу
увагу звертати на місця проживання гризунів (сільська місцевість тощо). Влітку
варто утримуватися від ходіння босоніж у місцях, де розповсюджені гризуни,
категорично заборонено купатися у водоймах, поблизу яких є таблички
«Обережно, лептоспіроз!», «Купатися заборонено!» тощо. Під час плавання
уникати заковтування води, після купання приймати душ, Якщо на тілі є
пошкодження - купатися не рекомендується.

Туляремія – гостра інфекційна хвороба людей і тварин. Збудником є
туляремійна паличка (бактерія франсіселла). Патогенні мікроорганізми уражають
насамперед лімфатичну систему і шкіру, селезінку, легені. У місці проникнення
бактерій утворюються бубони (гулі).
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Для запобігання захворюванню на туляремію необхідно знищувати гризунів
на полях, дотримуватися правил особистої гігієни на господарствах, працювати в
рукавицях, спецодязі, перед прийомом їжі мити руки. Зерно слід зберігати у
спеціальних коморах та бочках, в які не можуть проникнути гризуни.
Остерігатися також варто укусів кліщів.

Ієрсиніоз - інфекційне захворювання, що передається аліментарним шляхом
і характеризується інтоксикацією з переважним ураженням шлунково-кишкового
трактату, опорно-рухового апарату та шкіри.
Збудники єрсиніозної інфекції широко розповсюджені в природі: ними
забруднений грунт, заражені тварини, риби, птахи, вони знаходяться на поверхні
овочів, у коренеплодах, у фуражі, пилу,
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(харчовим), тобто при вживанні їжі та води, які були забруднені екскрементами
тварин. Саме харчовий шлях зараження є найрозповсюдженішим.
Щоб уникнути захворювання на єрсиніоз, варто дотримуватися правил
зберігання овочів, фруктів та інших продуктів, правил приготування їжі та правил
особистої гігієни, захищати приміщення, де зберігаються продукти, від
проникнення гризунів та птахів.

