
      

بیماری سالک نوعی آلودگی به انگل لیشمانیوز می باشد که به شکل بیماری پوستی تظاهر می کند و از طریق گزش پشه 
 خاکی به انسان منتقل می شود. بیماری سالک بیشتر در فصول گرم سال و در مناطق گرمسیر کشور، مشاهده می شود.

عالئم بیماری سالک
این  بیماری  در آغاز به  صورت  یک  برجستگی  کوچک )پاپول( است  که به  تدریج بزرگ  شده  و به  
صورت  زخم  در می آید.  احتمال  دارد که  زخم ها خودبخود، طی چند هفته تا چند ماه و گاهی  یک سال  
و یا بیشتر بهبود یابند. در برخی  افراد عود بیماری  پس  از بهبود به  صورت  زخم و یا برجستگی  کوچک  

در محل زخم  قبلی بهبود یافته ظاهر می شود.    

پیشگیری از بیماری سالک
- نصب توری فلزی در جلوی درب و پنجره ها

- استفاده از پشه بند با سوراخ های بسیار ریز که پشه ها نتوانند از آن عبور کنند.
- جلوگیری از تجمع زباله ها در محیط زیست و جمع آوری زباله در سطل های درب دار یا کیسه های زباله

- بهسازی کانال های روباز، دفع صحیح فاضالب و نخاله های ساختمانی
 - استفاده از پماد دورکننده حشرات هنگام کار شبانه در فضای باز و هنگام استراحت و خواب در مناطق آلوده

- ترمیم سوراخ ها و شکاف های موجود در دیوار و سقف منازل و محل های نگهداری دام و طیور
- جداسازی آغل حیوانات اهلی از محیط مسکونی و بهسازی و مرمت شکاف های موجود در دیوارها و سقف      

محل زندگی دام و تخلیه منظم فضوالت دامی به خارج از محیط زندگی
- استفاده منظم و صحیح از حشره کش های خانگی جهت مبارزه با پشه خاکی در اماکن سربسته

- معدوم ساختن سگ های ولگرد و مبارزه با جوندگان با استفاده از روش هایی مانند تله گذاری و سموم 
موش کش

- پوشاندن زخم سالک با گاز استریل یا لباس مناسبی که محل زخم را بپوشاند تا از گزش پشه و انتقال 
بیماری به دیگران جلوگیری نماید.

 بیمـاری سالک
بیماری سیاه زخم یا آنتراکس یک بیماری عفونی حاد حیوانات است که انسان در اثر تماس با حیوانات آلوده یا 
 فرآورده های آن مانند پشم ، مو ،استخوان ،سفیدآب یا استنشاق افشانه های آلوده به صورت تصادفی درگیر می شود 

عالیم بالینی:
1- در سیاه زخم پوستی: که 95% موارد را تشکیل می دهد زخم ها در نواحی باز پوست مثل بازوها و 
دستها و صورت و گردن ایجاد مي شود.عفونت پوستی در ابتدا به صورت یک جوش خارش دار است و 
 سپس بزرگتر شده و به صورت زخم در مي آید که اطراف آن را دانه های تاول مانند کوچک در بر گرفته اند.

پس از مدتی در وسط زخم یک بافت سیاه رنگ همراه با مقداری ورم ایجاد مي شود که نشانه  اصلی زخم 
ناشی از سیاه زخم است.

2- سیاه زخم تنفسی: عالیم آن مردن بافت ریه و خونریزی آن مي باشد میکروب مي تواند از طریق خون 
از ریه به جاهای دیگر مثل دستگاه گوارش و مغز برود.

 3-   سیاه زخم  گوارشی  :سیاه زخم  گوارشی  در نتیجه  مصرف بافت  آلوده  حیوانات  تلف  شده  ازسیاه زخم  به  وجود می آید.
عالیم  بیماری  سیاه زخم گوارشی  به فاصله  2 تا 5 روز پس  از مصرف گوشت  آلوده  تظاهر می یابد. عالیم  

اولیه تهوع ، استفراغ ، بی  اشتهایی ، تب ، دردشکم  و گاهی  اوقات  اسهال  خونی می باشد.

راه های انتقال:
 تماس با حیوانات آلوده یا فرآورده های آن مانند پشم ، مو ،استخوان ،سفیدآب یا استنشاق افشانه های آلوده

راه پیشگیری:
بهترین راه پیشگیری رعایت موازین بهداشت فردی در مواجهه با فرآورده های حیوانی مثل پشم، پوست و 
 استخوان می باشد. در ضمن در کارخانه هایی که ازاین فرآورده ها در تولید مایحتاج انسانی استفاده می کنند

حتماً الزم است موازین بهداشتی را به طور کامل رعایت کنند.در صورتی که لباس و وسایل به عامل سیاه 
زخم آلوده شود، باید آنها را سوزاند.

بیمـاری سیاه زخم

 محیط زندگی مشترك با حیوانات، بیماری های
مشترکی را رقم می زند که از آن با عنوان 
بیماری های مشترك بین انسان و حیوان 
های  بیماری  میان  این  در  برند.  می  نام 
 نوپدیدی نیز وجود دارند که مداخله انسان ها

در طبیعت، گاه به آن دامن می زند. برخی 
باشند  بار  فاجعه  توانند چنان  آنها می  از 
که تلفاتی نظیر جنگ برجای گذارند.این 
بیماری ها از طریق حیوانات و موادغذایی 
و محصوالت جانبی به دست آمده از آنها 
)گوشت، پوست، پشم و...( ممکن است به 
انسان، منتقل شود. هر چند بیماري هاي 
مشترك انسان و حیوان از ابتداي زندگي 
بشر بر کره خاکي وجود داشته ا ند، اما در 
سال هاي اخیر اهمیت دو چنداني پیدا کرده 
و امروز نه تنها از لحاظ بهداشت و سالمت ، 
بلکه از نظر اقتصادي و سیاست بین الملل 
نیز جایگاه خاصي دارند. در دهه هاي اخیر 
تقریبا تمام بیماري هاي نو ظهور و جنجالي 
جامعه بشري در این گروه قرار گرفته اند و 
اعالم حضور هر یک از آن ها در یک کشور 
مشکالت بسیاري را براي دولت مردان ایجاد 
کرده که عواقب و تبعات بسیاري نیز بر جاي 

گذارده وخواهد گذاشت .

کیست هیداتیک یکی از خطرناکترین 
بیماریهای قابل انتقال از حیوانات به انسان 
است عامل ایجاد بیماری یک انگل است.کرم 
بالغ در روده سگ و شکل نابالغ آن در بدن 

/ صفحه 2انسان و حیوانات اهلی نشخوارکننده... 

بیماري هاري، بیماري ویروسي خطرناکي 
آلوده  بزاق  طریق  از  ویروس  که  است 
 ، گرگ   ، گربه   ، مانند سگ  پستانداران 
روباه ، خفاش و حیوانات دیگر که معموالً 

/ صفحه 2از راه گازگرفتگي و یا یک زخم باز...

کروناویروس: اولین مورد بیماری در 
سپتامبر 2۰12 در مردی ۶۰ ساله در 
به  که  شد  کشف  سعودی  عربستان 

/ صفحه 3مرگ بیمار انجامید .

ویروسی  بیماری  یک  ابوال  بیماری 
/ صفحه 4است که از سوی ویروس ابوال...

بیش از 200 نوع بیماری مشترک بین انسان و حیوان حیات مان را تهدید می نماید

ضمیمه رایگان روزنامه آوای خراسان جنوبی               یک شنبه 94/4/21



      

یکی از خطرناکترین بیماریهای قابل انتقال از حیوانات به انسان است عامل ایجاد بیماری یک انگل است.

 کرم بالغ در روده سگ و شکل نابالغ آن در بدن انسان و حیوانات اهلی نشخوارکننده زندگی می کند.

اهمیت بیماری کیست هیداتیک:
پراکندگی انگل در سطح جهان وسیع میباشد. میزبانان اصلی آن گوشتخواران بویژه سگ سانان 
هستند اما انگل در سایر حیوانات اهلی و وحشی از جمله گاو، گوسفند، روباه، خوك و شتر نیز دیده 

می شود.

چرخه زندگی انگل کیست هیداتیک :
کرم بالغ در روده کوچک گوشت خواران مخصوصاً سگ ها زندگی می کند و تخم های خود را از 
طریق مدفوع به محیط بیرون می رساند. تخم های دفع شده در مدفوع سگ بالفاصله برای دام و 
انسان آلوده کننده است.گوسفند، گاو و بز نیز به هنگام چریدن و خوردن علف های آلوده به تخم های 
انگل آلوده شده و تخم ها پس از ورود به دستگاه گوارش حیوان باز  شده و جنین قالبدار از طریق 
عروق روده یا مجاری لنفاوی، به کبد ، ریه ، مغز و.... می رسند و کیست های در اندازه های مختلف 
ایجاد می کنند حال درصورتی که سگ سانان از احشاء آلوده به این کیست نشخوار کنندگان تغذیه 

نمایند دوباره چرخه بیماری تکرار می شود.

عالئم بیماری کیست هیداتیک :
پس از بلع تخم انگل توسط انسان باعث ایجاد کیست های کبدی و ریوی می شود . گاهی تعداد این 
کیست ها به حدی در کبد افزایش می یابند که موجب از کار افتادن کبد خواهد شد که در صورت 

درمان نشدن منجر به مرگ می شود.
عالیم این بیماری بسته به محل استقرار کیست )کبد، ریه، مغز، استخوان( بزرگی کیست و موقعیت 
کیست متفاوت است. در مغز و چشم سریعاً ایجاد عالمت می کند در حالیکه در کبد سالها طول می کشد

 

تا ایجاد عالمت نماید.

نکات ساده پیشگیری از این بیماری:
1- رعایت بهداشت فردی و بهداشت محیط

2- ضد عفونی نمودن سبزیجات با توجه به اینکه سبزیجات،صیفی جات و میوه های بوته دار زمینی 
مثل توت فرنگی از عمده ترین فاکتورهای آلودگی به تخم این انگل می باشند حتما باید قبل از 

مصرف به خوبی با آب شستشو گردیده و برای اطمینان از جداشدن تخم انگل از سبزیجات، چند 
قطره مایع ظرفشوئی به داخل ظرف شستشو اضافه شود،سبزیجات چند لحظه در داخل آب تکان 

داده شود تا آب کف نماید.

نکته :
یکی از اشتباهاتی که در موقع شستشوی سبزیجات وجود دارد این است که بعد از شستشو آب  ظرف 
محتوی سبزیجات را روی آبکش میریزند که با این کار تخم های انگل ته نشین شده در داخل ظرف 
دوباره روی سبزیجات پخش می شود،لذا باید  سبزی را از سطح آب برداشته شده  و آب باقیمانده 

دورریخته شود.
3- در صورتی که سگ دارید داروهای ضد انگلی به سگها داده و برای آنها شناسنامه تهیه نمایید و 

هر چند وقت یکبار آنها به دامپزشک ببرید
4- اگر کشتار دام مثل قربانی کردن و نذری دارید در صورت مشاهده کیست های کبدی دراحشاء 
آن را بطور بهداشتی دفن کنید؛ چون اگر سگی این احشاء آلوده را بخورد دوباره چرخه انگل تکرار 

می گردد.
5- محصور نمودن مزراع و جلوگیری از ورود سگ ها به آنها

۶- عدم تماس با سگ ها

کیست هیداتیک

بیماري هاري ، بیماري ویروسي خطرناکي است که ویروس از طریق بزاق آلوده پستانداران مانند 
سگ ، گربه ، گرگ ، روباه ، خفاش و حیوانات دیگر که معموالً از راه گازگرفتگي و یا یک زخم 
باز که با بزاق تماس پیدا نماید به انسان منتقل مي شود . فردي که توسط حیوان هار دچار گاز 
گرفتگي شده در صورت عدم درمان و ابتال به هاري محکوم به مرگ است . اگر فردي دچار 
گازگرفتگي شود و یا پنجه حیوان ایجاد خراش در بدن وي نماید باید با مراکز پیشگیري و درمان 
هاري مرکز بهداشت شهرستان مشاوره نموده و تحت درمان قرار گیرد واکسیناسیون علیه هاري 

در پنج نوبت انجام مي شود.
سگ یا گربه اي که مبتال به هاري شود حداکثر به مدت 1۰ روز زنده مي ماند و به مدت 5 تا 7 
 روز قبل از مرگ ویروس را در بزاق خود دارد و توسط گاز گرفتن مي تواند ویروس را منتقل نماید .

 به این دلیل سگ یا گربه مشکوك به هاري را که فردي را گاز گرفته است به مدت 1۰ روز تحت 
نظر قرار مي دهند که اگر در این مدت بمیرد احتمال اینکه سگ هار باشد وجود دارد 

نکته مهم :
شست و شوي زخم مربوط به گازگرفتگي 
حیوان دراسرع وقت و بخیه نکردن و باز 
اساس  و  است  مهم  بسیار  زخم  بودن 
پیشگیري و درمان هاري است . سریعاً 
و در ساعات اولیه پس از گزش حیوان 
، زخم باید با آب و صابون در چند نوبت 
و به مدت 2۰- 15 عمیقاً شستشو داده 
شود و در جریان آب سیال قرار گیرد. 
سپس مي توان از مواد ضدعفوني کننده 
مثل بتادین براي زخم استفاده نمود چون 

ویروس هاري به نور و جریان هوا حساس است در 
 نتیجه زخم نباید بخیه زده شود و حتي االمکان

روي زخم باز باشد .پس از انجام اقدامات بهداشتی 
اولیه توسط فردحیوان گزیده که ذکرشد و اساس درمان 
پیشگیری هاری است. می بایست فرد سریعاً به مرکز 
درمان پیشگیری مرکز بهداشت شهرستان مراجعه نماید.

هاری چیست؟
عالئم بیماری تب کریمه کنگو چیست ؟

این بیماری در دو فاز ظاهر می شود.
الف- فاز اول شروع بیماری بطور ناگهانی با عالئم و نشانه های سردرد شدید، تب باال، درد پشت، 
درد مفاصل، درد شکم و استفراغ و اسهال غیر خونی و چشمان ملتهب و صورت برافروخته که در 
معاینه حلق نیز قرمز بوده، و همراه با تغییرات خلقی مانند منگی و بیقراری و عالیم قلبی عروقی و 

افت فشار خون است.
ب- فاز دوم بیماری نیز که به طور ناگهانی شروع شده و در همان 2 تا 3 روز اول بیماری است و 
خونریزیهای وسیع زیر جلدی و مخاطی رخ میدهد. )این خون ها خیلی آلوده کننده است(. در انواع 
شدید اختالل خلقی و حسی و در مراحل پیشرفته بیماری خون دماغ شدید و خونریزی غیرقابل 
کنترل در محلهای تزریقی که از روز چهارم بیماری شروع و برای دو هفته ادامه می یابد به طور 

بارز دیده می شود.
چه کسانی برای بیماری پرخطر هستند؟

کسانی که با دام سروکار دارند به دلیل گزیده شدن توسط کنه و یا تماس با ترشحات حیوان بیمار 
و یا کارکنان بیمارستانی که با بیماران ارتباط دارند)خون و ترشحات بدن بیمار(.

 راه های  پیشگیری :
*خودداری از کشتار دام در خارج از کشتارگاه ها

* رعایت اصول بهداشتی و استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارکنان زنجیره کشتار، انتقال 
و عرضه کنندگان گوشت

* نگهداری الشه حداقل به مدت 24 ساعت پس از استحصال در اتاق سرد در کشتارگاه
* خودداری از خرید گوشت های بدون مهر دامپزشکی

*خودداری از مصرف گوشت تازه )گوشت خریداری شده باید به مدت حداقل  24 ساعت در یخچال 
صفر تا چهار درجه سانتی گراد، نگهداری و سپس، مصرف شود(

به صورت  از مصرف جگر  *خودداری 
خام )جگر خریداری شده باید به مدت 
حداقل 48 ساعت در یخچال صفر تا 
و  نگهداری  گراد،  سانتی  درجه  چهار 

سپس، مصرف شود(
خرد  هنگام  دستکش،  از  استفاده    *
 کردن گوشت در مراکز عرضه و نیز منازل

* خودداری از جدا و له کردن )کشتن( 
کنه ها توسط شیردوشان و دامداران

تب کریمه کنگو

   جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص بیماری های مشترک 
 بین  انسان و حیوان  با شماره 32430882 تماس حاصل فرمایید.



      

اولین مورد بیماری در سپتامبر 2۰12 در مردی ۶۰ ساله در عربستان سعودی کشف شد که به مرگ 
بیمار انجامید . این مرد چند روز قبل از آن به دبی سفر کرده بود و دومین مورد در مردی 49 ساله 

در قطر که او نیز در گذشت؛ گزارش شد. 
عالئم اصلی بیماری

 عالیم اصلی این بیماری تب ، سرفه ، تنگی نفس و مشکالت حاد تنفسی می باشد.بیمار ممکن 
 است سرفه های چند روزه بدون دلیل داشته باشد . در موارد حاد مشکالت گوارشی نظیر اسهال ،

نارسایی حاد تنفسی ، اختالالت انعقادی ، التهاب پرده های قلب و نارسایی کلیه نیز گزارش شده 
است که مورد اخیر در صورت بروز بیمار را به همودیالیز نیازمند می سازد . دوره مخفی این بیماری 

حدود 7 روز می باشد .
نحوه انتقال بیماری:

باره  این  در  ما  اطالعات   
ولی  نیست  کامل  هنوز 
بیماری  انتقال  های  روش 
شبیه  انسان  به  انسان  از 
بیماری آنفلوانزا می باشد .  
از طریق سرفه و عطسه. اما 

احتمال انتقال بیماری در فضای باز بسیار محدود بوده و موارد انتقال انسان به انسان در مواردی 
اتفاق افتاده است که افراد به مدت طوالنی در فضای بسته در کنار فرد بیمار بوده اند مانند افرادی 
که در بیمارستانها با بیماران در ارتباط بوده اند. هنوز مشخص نیست که این بیماری اولین بار از 
طریق حیوانات به انسان منتقل شده است یا از طریق سطوح آلوده به ویروس منتقل شده است.

احتیاط 
همانگونه که قبال ذکر شد بهتر است افراد در سفرهای خارجی خود این بیماری را در کشورهای 
هدف مد نظر داشته باشند.همچنین الزم است افراد در برخورد با بیمارانی که عالیم شبیه 
سرما خوردگی و آنفالآنزا دارند و اخیرا به کشورهای عربی و فرانسه مسافرت داشته اند احتیاط 
نمایند و موارد حفاظتی همچون اجتناب از دست دادن و دیده بوسی، استفاده از ماسک را مد 

نظر داشته باشند .

کروناویــروس
   بیماري آنفلوانزاي پرندگان از طریق ترشحات بدن پرنده آلوده به ویروس این بیماري منتقل مي شود

این  به  آلوده  پرنده  با   تماس  از  بیماري خودداري  این  از  پیشگیري  براي  اقدام  بنابراین مهمترین 
بیماري است. بیماري آنفلوانزاي پرندگان انواع مختلفي دارد که اکثر آنها فقط در میان پرندگان قابل 
انتقال است فقط نوع فوق حاد آنفلوانزاي پرندگان بین انسان و پرندگان مشترك است و امکان انتقال 
این بیماري از پرندگان به انسان وجود دارد. ویروس آنفلوانزاي پرندگان از طریق ترشحات بدن پرنده 

آلوده به ویروس این بیماري ممکن است به انسان منتقل شود.
موارد در معرض خطر :

- تماس هاي شغلي: کارگران شاغل در مزارع و یا محلهاي پرورشي پرندگان اهلي - فروشندگان 
پرندگان زنده

- آشپزهایي که ماکیان زنده یا اخیراً کشته شده سروکار دارند 
- فروشندگان پرندگان دست آموز

- دامپزشکان شاغل در صنعت طیور
- کارکنان مراکز بهداشتي، درماني

- ساکنان مناطقي که مرگ ماکیان خانگي و وحشي در آنجا 
بیش از حد انتظار بوده است .

- کساني که 1۰ روز قبل از شروع عالئم بیماري به منطقه 
آلوده مسافرت کردند .

تظاهرات بالیني :
عالئم آنفلوانزاي پرندگان در انسان مشابه با آنفلوانزاي انساني است و شامل تب، سرفه، گلودرد، درد 
عضالني التهاب ملتحمه و در موارد شدید ، مشکالت تنفسي و پنوموني مي باشد اغلب بیماران دچار 
تب)بیش از 38 درجه( کسالت و بي حالي، گرفتاري دستگاه تنفس تحتاني، زجر تنفسي مي شوند. 

معموال اکثر بیماران دچار پنوموني مي گردند.
مهمترین توصیه پزشکان به مردم عادي به خصوص کودکان براي پیشگیري از بیماري آنفلوانزاي 
پرندگان این است که به هیچ عنوان به پرندگان مرده دست نزنند و در صورت لمس هر پرنده اي 

بالفاصله دستهاي خود را آب و صابون بشویند.

آنفلوانزاي پرندگان:

تـب مالت )بروسلوز(
یک بیماری مشترك بین انسان وحیوان است که انتقال آن به انسان به طورمستقیم 
یاغیرمستقیم ازحیوانات آلوده می باشد این بیماری به علت خصوصیت تخفیف یابنده 
تب، تب مواج نیز نامیده می شود. کشاورزان،چوپانان،دامپزشکان وکارکنان کشتارگاه 

وکارخانجات  آماده سازی گوشت درمناطق آندمیک درمعرض عفونت هستند. 
عالیم بالینی:

 تقریباهمیشه باعث تب می شودکه می تواندباتعریق فراوان درتب همراه باشد.خستگی ،
کاهش اشتها وکاهش وزن،لرز،سردرد، درد عضالت نیزممکن است دیده شود. دردهای 

مفاصل و التهاب مفصل نیزدربعضی موارددیده می شود.
راههای انتقال:

1- راه گوارشي )3۰درصد موارد (  از طریق مصرف محصوالت لبني نجوشیده و پاستوریزه نشده بویژه 
شیر خام ، خامه و پنیر تازه                                         

2- راه خراش و مخاط )7۰ درصد موارد ( از راه خراش پوست و تماس مستقیم با خون ، گوشت تازه 
حیوان آلوده

 

 3- راه تنفسي ) به مقدار کم ( و از راه استنشاق هواي آلوده به گرد و خاك آغشته به مدفوع و ادرار دام 
راههای پیشگیری:

1 - پاستوریزه کردن تمام محصوالت لبنی                     
2 - واکسیناسیون دام ها ونظارت برذبح وتوزیع محصوالت و فرآورده های دامی

3-  استفاده از وسایل حفاظت فردی 
)دستکش ، عینک ، ماسک ، پوتین و......( در هنگام تماس و یا ذبح دام

ناقلین و بیماری های منتقله از راه ناقلین  ناقلین موجوداتی کوچک مانند پشه،کنه ها،کک ها، ساس ها و 
حلزون ها هستند که می توانند عوامل بیماریزا و انگل ها را از انسان 

یا حیوان آلوده به دیگران منتقل کنند.
بیماری های منتقله توسط ناقلین، بیماری هایی هستند که به دلیل برخی 
 ویروس ها، انگل ها و سایر عوامل بیماریزا در انسان ها، ایجاد می شوند.

بعضی از مهمترین این بیماریها عبارتند از: 
ماالریا، تب دنگ، سالک و کاالآزار، تب خونریزی دهنده کریمه 
ژاپنی،  آنسفالیت  فیالریازیس،  زرد،  تب  ریف،  دره  تب  کنگو، 

تریپانوزومازیس 
راه انتقال: فقط یک گزش ساده توسط این موجودات کوچک برای 

انتقال کافی است.
عالئم بالینی: طیف عالئم بالینی این بیماری ها از اشکال بدون 
عالمت یا با عالئم خفیف تا بیماری های شدید با میزان کشندگی 
باال متفاوت است. اطالعات موجود از پیش آگهی اکثر این عفونت ها  
محدود است. همچنین برخی از این بیماری ها به دلیل تاثیر در تجارت 

 بین المللی و تلفات دامی موجب ضرر و زیان  قابل توجه می گردد.
آنچه برای پیشگیری باید بدانیم:

1- نصب توری و پرده مناسب بر پنجرو ها و درب منازل

 

2- استفاده از پشه بندهای آغشته به حشره کش
 3- استفاده از دور کننده های حشرات

  4- پوشیدن لباس های آستین بلند و شلوارهای بلند با رنگ های روشن
 5- بهسازی محیط جهت عدم تجمع آب های راکد، جمع آوری به 

موقع نخا له ها و زباله و معدوم کردن مناسب آنها
  ۶- استفاده از دستکش و وسایل حفاظت فردی در هنگام ذبح دام ها 

 7- بهسازی محل نگهداری دام ها
 8- قرنطینه حیوانات قبل از ذبح و استفاده  از حشره کش ها دو 

هفته قبل از ذبح دام
 9- پیشگیری از تماس با بیمار مبتال در مواردی که انتقال انسان 

به انسان وجود دارد.
 1۰- از بین بردن محل های تکثیر و رشد پشه ها مانند تایرهای 

مستعمل، آب گلدان ها و منابع نگهداری آب آشامیدنی
11- عدم نگهداری ناقلین و له کردن آنها با دست



تـب دنگ      

طراحی و صفحه آرایی  :  حمید رضا شاملو - لیال خودکار

با همکاری: گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان
 واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها و واحد آموزش سالمت مرکز بهداشت شهرستان بیرجند

با تشکر از : دکتر کامبیز مهدی زاده / دکتر جمشید مشایخی جم
دکتر مهدی زنگویی مطلق / دکتر مجید شایسته / دکتر محمدصدیق فاروقی 

 یک بیماری حاد می باشد که ناگهان ظاهر می شود و در مناطق 
گرمسیر و نیمه گرمسیر یافت می شود. دارای عالئمی مانند: 
سردرد، تب، خستگی، درد مفاصل و عضالت، ورم غدد لنفاوی، 
بثورات پوستی، خونریزی لثه ها، درد شدید در پشت چشم و قرمز 
شدن کف دست ها و پاها می باشد.  شکل شدید این بیماری، تب 
دانگ خونی نام دارد و می تواند باعث خونریزی شدید از بینی و یا 
لثه ها، تاول های قرمز و یا بنفش رنگ در زیر پوست، مدفوع سیاه 

و سفید، کبود شدن، افت فشار خون و مرگ شود.
 علت

علت این بیماری یک ویروس است. این بیماری چهار نوع دارد.
اگر پشه آئدس یک بیمار حامل این ویروس را نیش بزند، می تواند 

ویروس را با نیش زدن وارد بدن فرد دیگری کند.
اگر فردی یک بار این تب را بگیرد، برای تمام عمر از این بیماری 
ایمن خواهد بود؛ اما آن فرد نسبت به یک نوع از تب دنگ ایمن 

خواهد بود نه سه نوع دیگر.
عالیم

بعد از نیش توسط پشه آلوده  3 تا 15 روز طول می کشد تا 
عالیم ظاهر شوند. این بیماری با تب و لرز، سردرد و درد در هنگام 

حرکت چشم ها و کمردرد آغاز می شود.دردناك شدن پاها و 
مفاصل در طول یک ساعت رخ می دهد.دمای بدن به سرعت 
باال می رود و به 4۰ درجه سانتیگراد می رسد.ضربان قلب و فشار 
خون کاهش می یابد.چشم ها شروع به قرمز شدن می کنند.

بثورات پوستی صورتی کمرنگ در صورت ظاهر می شود و سپس 
از بین می رود.غدد لنفاوی در گردن و کشاله ران ورم می کنند.

عالئم تب دانگ، 2 تا 4 روز طول می کشد، بعد از آن به سرعت 
تب فروکش می کند و تعریق شدید رخ می دهد. بعد دمای 
بدن طبیعی می شود و احساس بهبودی به دست می آید و این 
احساس تا یک روز ادامه می یابد مجدداً دمای بدن افزایش می یابد.

 

بثورات همراه با تب ظاهر می شود و تمام بدن، به جز صورت را 
 در برمی گیرد. کف دست و پا، قرمز روشن و دردناك می شود.
 تهوع و استفراغ و خونریزی از بینی و لثه ها دیده می شود.

پیشگیری
باید از نیش زدن پشه ها جلوگیری کرد. برای این منظور بیماران 

زیر پشه بند نگه داری می شوند.
شلوارهای بلند و بلوزهای آستین بلند بپوشید.

استفاده از اسپری پشه کش.

 از رفتن به کشورها و محل هایی که تب دانگ همه گیر شده، دوری کنید. 
از راکد ماندن آب خودداری کنید.

دو ساعت بعد از طلوع آفتاب و دو ساعت قبل از غروب خورشید 
در خانه بمانید، زیرا در این زمان ها پشه ها فعال می باشند.

بیماری ابوال یک بیماری ویروسی است که توسط ویروس ابوال 
ایجاد می شود. این ویروس بعد از وارد شدن به بدن ، نوعی 
بیماری تب دار و خونریزی دهنده به وجود می آورد که در 
 5۰ تا 9۰درصد بیماران عالمت دار به مرگ منجر خواهد شد.

ویروس ابوال از طریق حیوانات به انسان سرایت میکند و معموال 
در بدن جانوری زندگی میکند که در قاره آفریقا سکونت دارد.

اکثر افرادی که ابتالی آنان به بیماری ابوال تاکنون تأیید شده 
ابوال  دهنده  تب خونریزی  اند.  بوده  آفریقایی  اهل کشورهای 
معموال به صورت شیوع ناگهانی بروز میکند و شیوع آن هم از 

یک بیمارستان یا درمانگاه آغاز میشود.
  دوره کمون: 2 تا 21 روز )انتقال بیماری در دوره کمون رخ نمی دهد(

عالئم: 
• بیمار با بروز ناگهانی تب ، ضعف شدید، درد عضالنی ، سردرد 
و گلودرد به پزشک مراجعه می کند.معموال بعد از مدت کوتاهی 
، تهوع ، استفراغ ، اسهال ، بثورات پوستی ، اختالل عملکرد کبد 

و کلیه و حتی در بعضی موارد خونریزی داخلی و خارجی نیز 
به دنبال عالیم و نشانه های اولیه بروز خواهند کرد و وضعیت 

رود. می  وخامت  به  رو  بشدت   بیمار 
• برخی افراد گلودرد و سرفه دارند اما سرفه 
آنها عموما به دلیل عفونت بافت ریه نیست بلکه 
 التهاب راه های تنفسی فوقانی و حلق است.

پیشگیری:
•  اصل مهم در پیشگیری از آلوده شدن پرهیز 

از تماس مستقیم با بیمار است.
• اگر مواردی از بیماری مشاهده شود، اولین 
باشند،  باید بسیار مراقب خطر  کسانی که 

کارکنان مراکز بهداشتی- درمانی هستند.
از پوشش کامل، ماسک،  باید  افراد  این    •
دستکش و عینک استفاده کنند. هدف از این 
کار ممانعت از آلوده شدن با خون و ترشحات 

بدن فرد مبتالست. همچنین اگر بیمار بمیرد، باید از تماس با بدن 
مرده نیز خودداری کرد. 

مســابقــه
به افرادی که حداقل 4 نسخه از ویژه 
نامه های این مرکز، که تاکنون چاپ 
شده را تا تاریخ 15 مردادماه به آدرس:  
بیرجند،چهارراه بهداری- بلوار شهید 
بیرجند  بهداشت  مرکز  طهماسبی 
واحد آموزش سالمت تحویل نمایند 

جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

بیماری ابوال

1- ناقل بیماری سالک کدامیک از پشه های ذیل می باشد؟
ا-  پشه آنوفل               2- پشه کولکس            3- پشه آئدس             4- پشه خاکی

2- کدامیک از گزینه های ذیل جزو انواع بیماری سیاه زخم می باشد؟
1- سیاه زخم پوستی   2- سیاه زخم تنفسی   3- سیاه زخم گوارشی   4- همه موارد 

3- عالیم بیماری کیست هیداتیک در کدام عضو بدن دیر تر مشاهده می شود؟
1- مغز                           2- چشم                        3- ریه                            4- کبد

4- بیماری تب کریمه کنگو از چه طریق به انسان منتقل می گردد؟
1- گزش کنه                                    2- تماس با خون یا ترشحات انسان یا حیوان بیمار  

 3- گزش پشه                                4-موارد الف و ب صحیح می باشد
5- کدام اقدام در مورد فردی که دچار گاز گرفتگی توسط سگ یا حیوان وحشی یا اهلی 

گردیده است صحیح نمی باشد؟
1- شستشوی زخم به مدت 20 -15 دقیقه با آب و صابون  

2- استفاده از بتادین برای شستشو پس از شستشوی زخم با آب و صابون  
3- پانسمان زخم   

4- مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی در اولین فرصت 
6- عالیم بیماری آنفلوانزا ی پرندگان کدامیک از موارد ذیل می باشد؟

1- تب – سرفه –گلودرد                        2- تب – سرفه – دردعضالنی   
 3- تب –گلودرد –درد عضالنی            4- همه موارد صحیح می باشد

7-عامل کدامیک از بیماری های ذیل ویروس می باشد؟
1-آنفلوانزای پرندگان     2- کروناویروس     3-تب دنگ     4-  ماالریا

8- کمترین میزان انتقال تب مالت از کدام طریق زیر می باشد؟
1- گوارشی    2-راه خراش و مخاط   3- راه تنفسی   4- موارد ب و ج 

9- کدام پشه در انتقال بیماری تب دنگ نقش  دارد؟
1- پشه خاکی    2- پشه آنوفل      3- پشه کولکس     4- پشه آئدس 
10- بیماری ابوال بیشتر درکدامیک از قاره های  ذیل دیده شده است؟

1- آسیا              2- افریقا               3- آمریکا               4-  اروپا 

راهنمای ارسال سواالت  ابتدا: نام و نام خانوادگی 

 تیر - نام شهر  )پاسخ های صحیح  هر گزینه از چپ به راست (

مثال : حامد محمدی - تیر - بیرجند )41234214(

منابع: دستورالعمل های وزارت بهداشت 
و آموزش پزشکی


