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 Animalele apropiate şi credincioase omului au fost acceptate cu plăcere şi chiar cu 

dragoste în jurul său. Nu este de mirare de ce astăzi, cîinele – fie el „maidanez”, fie de rasă – şi 

pisica încep să fie din ce în ce mai frecvent întâlnite în casele noastre, chiar în condiţiile locuirii 

într-un apartament de bloc. Dar, animalele, mai ales unele specii, tulbură echilibrul dintre om şi 

natură şi, nu de puţine ori, pun în pericol sănătatea omului. Nu ne referim numai la câine şi 

pisică, ci şi la păsările de casă, sau la diverse specii de peşti decorativi, crescuţi în acvarii. 

 Indiferent de sentimentele care-l determină pe om să accepte în apropierea sa un animal, 

o pasăre sau peştii, există riscul de a contracta unele îmbolnăviri care se transmit de la animal la 

om. Animalele din preajma omului sunt sunt adesea purtătoare ale unor bacterii, virusuri, 

ciuperci sau paraziţi care pot provoca o varietate de boli, denumite zoonoze. Aşa este cazul 

bolilor care provin de la pisică sau de la câine (turbare, salmoneloze, rickettsioze, febra 

butonoasă, encefalite virotice, boli dermatologice etc.). Cele mai multe boli produse omului de 

către germenii patogeni proveniţi de la animalele din preajma lui sunt, în general, lipsite de 

gravitate şi se vindecă, în câteva zile, cu un tratament corespunzător. Altele, de gravitate mare, 

duc la o evoluţie severă, chiar la deces, aşa cum este cazul ciumei, turbării, tetanosului, 

antraxului etc.). Unele dintre îmbolnăvirile animalelor, posibil transmisibile la om, pot fi 

împiedicate prin realizarea unor vaccinări eficiente, ca şi în patologia umană (vaccinarea 

împotriva turbării, a tetanosului). Prezenţa permanentă a animalelor în preajma omului este 

responsabilă şi pentru o altă categorie de boli, cele alergice, pe care i le pot produce. Alergenii, 

proveniţi de la animalele din casă, de la acarieni, din părul animalelor şi fulgii păsărilor, sunt 

responsabili, într-o bună măsură, de frecventele alergii respiratorii (coriza spasmodică, bronşita 

astmatiformă sau chiar astm bronşic) ale adulţilor, dar mai ales ale copiilor. În aceste situaţii 

trebuie înlăturat alergenul, ceea ce nu este posibil decât îndepărtând de bolnav animalele care i-

au declanşat boala alergică.  

Inocularea de la pisică la om a unui virus, prin zgârieturi ale pielii făcute cu ghiarele, 

duce la boala cunoscută şi sub numele de „boala ghiarelor de pisică”. Boala poate apare mai ales 

la copii, dar şi la persoanele mai în vârstă. Transmiterea se poate face şi prin saliva animalelor 

pe o posibilă leziune deschisă a tegumentelor umane. Profilaxia acestei boli constă în evitarea 

contactului cu animalele infectate, mai ales a pisicilor. Ţinând cont de cele câteva constatări 

referitoare la riscul de îmbolnăvire, în scopul prevenirii transmiterii de boli de la animal la om, 

atragem atenţia asupra respectării stricte a normelor de igienă umană. 
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