
      

به  کوچکی  بسیار  حشره  سالک،  بیماری  ناقل 
نام پشه خاکی است که روزها در پناهگاه های 
تاریک و گرم و مرطوب مانند شکاف های دیوارها، 
زیرزمین منازل، پشت اشیای ثابت در منزل مثل 
اصطبل ها،  اطراف  داخل  و  قاب عکس  کمدها، 
توده های زباله، کودهای حیوانی، اماکن متروکه، 
النه جوندگان و غارها زندگی می کند پشه خاکی 
النه  زباله،  داخل  در  را  خود  تخم های  شب ها 
دهد. قرارمی  مرطوب  گودال های  و   جوندگان 

عامل بیماری سالک:
این  است  )انگل(  یاخته ای  تک  بیماری  عامل 
بیماری در انسان، جوندگان و سگ وجود دارد. 
تمایل زیاد پشه خاکی به خونخواری از زخم های 
پشه  بدن  داخل  به  انگل  ورود  سبب  سالک، 
می گردد. یکی دیگر از راه های انتقال بیماری، 
بیمار  زخم  ترشحات  با  عادی  زخم های  تماس 

مبتال به سالک می باشد. 
 پس از گزش شخص توسط پشه خاکی ماده 
آلوده در محل گزش پشه، برجستگی به رنگ 
قرمز در پوست ایجاد می شود که کمی خارش 

دارد، ولی فاقد درد می باشد. 
با گذشت چند هفته، این برجستگی سفت شده 

و اطراف آن ملتهب و به رنگ قرمز در می آید و 
بعد از دو تا سه ماه بر روی برجستگی، فرورفتگی 
به عمق یک میلیمتر ایجاد می شود که به تدریج 
از ضایعه، مایعی ترشح می شود به صورت دلمه 

در می آید. 
و  شده  ای  قهوه  دلمه  رنگ  زمان،  گذشت  با 
سرانجام به صورت زخم سرباز در می آید. این 

زخم دارای حاشیه نامنظم و برجسته است. 
اگر دلمه از روی زخم برداشته شود، زخم دارای 
سطحی شفاف و قرمزرنگ می باشد که کف آن 

فرورفته است. 
 این زخم درد             ندارد، ولی گاهی دارای کمی خارش است.

در صورتی که زخم به باکتری و یا قارچ آلوده 
نشود، ابتدا از مرکز شروع به بهبودی کرده و به 
تدریج التهاب زخم کاهش پیدا می کند و دلمه 
خشک  شده و پس از 6 تا 12 ماه ضایعه بهبود 
می یابد و جای آن به صورت جای سوختگی و 

جوشگاه یا اسکار مشاهده می شود.
  .پیشگیری از بیماری سالک

*  نصب توری فلزی برای در و پنجره ها
* استفاده از پشه بند با سوراخ های بسیار ریز که 

پشه ها نتوانند از آن عبور کنند

محیط  از  زباله ها  صحیح  دفع  و  جمع آوری   *
 زندگی و جلوگیری از تجمع زباله  در محیط زیست

* بهسازی کانال های روباز، دفع صحیح فاضالب 
و نخاله های ساختمانی

* استفاده از پماد دورکننده حشرات هنگام کار 
شبانه در فضای باز ، هنگام استراحت و خواب در 

مناطق آلوده
* بهسازی و نظافت محیط زندگی

* ترمیم سوراخ ها و شکاف های موجود در دیوار و 
سقف منازل و محل های نگهداری دام و طیور

* جلوگیری از انباشته شدن هر گونه پس ماند 
غذایی در داخل و بیرون منزل

* جداسازی آغل حیوانات اهلی از محیط مسکونی 
بهسازی و مرمت شکاف های موجود در دیوارها و 
سقف محل زندگی دام و تخلیه منظم فضوالت 

دامی به خارج از محیط زندگی دام.
* استفاده منظم و صحیح از حشره کش های 
 خانگی برای مبارزه با پشه خاکی در اماکن سربسته

با  * معدوم ساختن سگ های ولگرد و مبارزه 
جوندگان

* تخریب و تسطیح اماکن مخروبه و متروکه و 
پرسازی گودال های پر آب

* پوشاندن زخم سالک با گاز استریل یا لباس 
تا از پخش  مناسبی که محل زخم را بپوشاند 
 آلودگی و انتقال بیماری به دیگران جلوگیری نماید.

سمپاشی:  با توجه به عوارض زیست محیطی * 
سم و تاثیر کم آن در کنترل بیماری، فقط در نوع 
شهری یا خشک، می توان در کنار دیگر اقدامات 
بهسازی و پیشگیری، در شرایط خاص گاهی از 

این روش استفاده نمود.
به  ها  معموال سمپاشی، موجب مهاجرت پشه 
 مناطق مجاور و پیدا شدن انواع مقاوم ناقل می شود 
لذا بهترین راه برای از بین بردن رشد و تکثیر پشه 

خاکی، بهسازی محیط است.

 بیمـاری سالک

تب مالت از جمله بیماری های عفونی 
مسری است که به بیماری هزار چهره 
بیماری  این  درمان  است.  معروف 
حتی ممکن است تا چند ماه به طول 

/ صفحه 2بیانجامد ...

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک 
بیماری حاد تب دار و خونریزی دهنده است 
که ازطریق گزش کنه ویا تماس با خون یا 
ترشحات یا الشه دام و انسان آلوده منتقل 

/ صفحه 2می شود....

سیاه زخم یا آنتراکس بیماری باکتریایی 
ویژه گیاهخواران اهلی )مانند گوسفند، 
برحسب  انسان  که  است  گاو(  و  بز 
تصادف به آن مبتال می شود.عفونت در 

/ صفحه 3انسان تصادفی بوده ...

آیا شما از آن دسته افرادی هستید که 
گربه )مخصوصا بچه گربه( را دوست 

/ صفحه 4دارید؟ آیا در منزلتان...

درد بیمــاری هـای مشتــرک
ضمیمه رایگان روزنامه آوای خراسان جنوبی               پنج شنبه 95/4/24

علیرغم پیشرفت علم پزشکی و استفاده از روش های 
 نوین درمانی همواره عوامل بیماری زا جان انسان ها 
 را تهدید می کند از جمله این عوامل می توان 
به بیماری های مشترک انسان و دام اشاره نمود که 
عمدتاً به دلیل همزیستی و نگهداری دام در محل های 

 

مسکونی اتفاق می افتد. این در حالی است که دام 
و حیوانات بخش جدایی ناپذیری از زندگی انسان 
را تشکیل می دهند و سود فراوانی به همراه دارند؛ 
را هم  فراوانی  بیماری های  اما همین حیوانات 
برای انسان ها به ارمغان می آورند. محیط زندگی 
مشترک با حیوانات، بیماری های مشترکی را رقم 
می زند که از آن با عنوان بیماری های مشترک 
بین انسان و دام یاد می شود. بعضی از بیماری های 

قابل انتقال بین انسان و حیوان از طریق غذا
) تب مالت، سل(، برخی به وسیله گزیده شدن 
یا گزش حشرات  )هاری(  پستانداران  به وسیله 
محیط  آلودگی  طریق  از  گروهی  و  )سالک( 
 زیست )کیست هیداتیک( قابل انتقال هستند.

ادامه صفحه 2 

بیماری هاری
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 انجام واکسیناسیون به 
موقع محکوم به مرگ است. اگر فردي دچار گازگرفتگي شود و یا پنجه 
گربه ایجاد خراش در بدن وي نماید باید با مراکز پیشگیري هاري مرکز 
بهداشت شهرستان مراجعه نموده و تحت درمان پیشگیری قرار گیرد. 
واکسیناسیون علیه هاري در سه نوبت و در صورت مرگ حیوان و یا 
متواری بودن آن در پنج نوبت انجام مي شود. سگ یا گربه اي که مبتال 
به هاري شود و ویروس هاری در بزاق وی وارد شود، حداکثر به مدت 10 
 روز زنده مي ماند و توسط گاز گرفتن مي تواند ویروس را منتقل نماید . 
به این دلیل حیوان مشکوک به هاري، که فردي را گاز گرفته است 
به مدت 10 روز تحت نظر قرار مي دهند که اگر در این مدت بمیرد 

احتمال اینکه حیوان هار باشد وجود دارد. 
نكته مهم :

شست و شوي زخم مربوط به گازگرفتگي حیوان دراسرع وقت و 
بخیه نکردن و باز بودن زخم بسیار مهم است و اساس پیشگیري 
از هاري است. سریعاً و در ساعات اولیه پس از گزش حیوان ، زخم 
باید با آب و صابون در چند نوبت و به مدت 20-15 دقیقه عمیقاً 
شستشو داده شود و در جریان آب سیال قرار گیرد . سپس مي توان 
از مواد ضدعفوني کننده مثل بتادین یا الکل 70 درجه 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 ذکرشده توسط فرد حیوان 
 گزیده که اساس درمان پیشگیری از ابتال به  هاری است؛   می بایست
 فرد سریعاً به مرکزدرمان پیشگیری مرکز بهداشت شهرستان 
محل سكونت خود مراجعه و یا در شهرستان بیرجند با شماره 

تلفن 32430882 تماس حاصل نماید.



ادامه از صفحه 1       
بهداشت  سازمان  گزارش   براساس 
جهانی از میان 1709عامل بیماری زا، 
بیماری  به  مربوط  آن  مورد   832
حیوان  و  انسان  بین  مشترک  های 
 156 میان  از  و  درصد(  بوده)46 
بیماری نوپدید و بازپدید 114 مورد 
آن مربوط به بیماری های مشترک 
بین انسان و حیوان می باشد )73 
 30 حدود  حاضر  حال  در  درصد( 
بیماری مشترک بین انسان و حیوان 
از  تنها  می توانند  که  دارد  وجود 
طریق تماس مستقیم منتقل شوند، 
بیماری   40 از  بیش  اینکه  ضمن 
به  گرفتن  گاز  یا  گزیدن  اثر  بر  نیز 

انسان ها منتقل می شوند.
کشورنشان  در  موجود  گزارش های 
لبنـی و  می دهــد، فرآورده هـــای 
گوشت آلوده، شایع ترین مواد غذایی 
انسان  ابتالی  موجب  که  هستند 
مالت،  تب  نظیر  بیماری ها  این  به 
 ... و  انگلی  بیماری های  زخم،  سیاه 
این  اهمیت  به  توجه  با  می شوند. 
افراد  سالمت  حفظ  در  بیماری ها 
پیشگیری  روش های  اغلب  جامعه 
به  آن  درمان  راه های  و  ابتال  از 
شهروندان یادآور می شود. 13 تیرماه 
بیماری های  با  مبارزه  جهانی  روز 
مشترک بین انسان و حیوان است. 
را  بیماری ها  شایع ترین  از  مورد   8
در  می شود  دیده  ما  جامعه  در  که 
اینجا مرور می کنیم تا اگر به نحوی 
هستید،  بیماری ها  این  معرض  در 

مراقب خطرات آن باشید.

تب مالت از جمله بیماری های عفونی مسری است که 
به بیماری هزار چهره معروف است. درمان این بیماری 
به  بیانجامد  به طول  ماه  تا چند  است  حتی ممکن 
همین دلیل جزو بیماری های مزمن محسوب می شود 
اما می توان به راحتی از ابتال به آن پیشگیری کرد.این 
بیماری میکروبی مشترک بین انسان و دام است که از 
گاو، گوسفند و یا بزهای آلوده به انسان انتقال می یابد.

این بیماری به نام »دیوید بروس« پزشک اسکاتلندی 
کاشف بیماری بروسلوز و به علت مشاهده اولین مورد 
نام گرفته است. مالت  بیماری تب  مالت،  در جزیره 

مهمترین راه ورود میکروب عامل بروز تب مالت به 
بدن حیوان از طریق دستگاه گوارش است که به وسیله 
علوفه آلوده و زباله به حیوان سرایت می کند و سبب 
شیوع بیماری می شود.همچنین این بیماری از طریق 
مصرف شیرآلوده به صورت خام و فرآورده های شیری 
آلوده مانند پنیر تازه، سرشیر، خامه و بستنی به انسان 
سرایت می کند.این بیماری در دام ها به صورت سقط 
جنین درزایمان اول ودرزایمان های بعدی معموالدام 
به صورت تب  انسان  و در  بوده  بدون عالمت واضح 

ظاهر می شود.
تب مالت از جمله شایع ترین بیماری ها در کشور و 

استان به شمار می رود. 
عالیم بیماری تب مالت:

تعریق  اشتهایی،  بی  بیماری:  اول  ماهه  درسه 
دیده  یاسایرمفاصل  دردبدن،دردزانو   ، شبانه، سردرد 
ها  وآسیب  دردها  این  است  ممکن  که  شود   می 
ماه  از سه  بعد  یابد.  ادامه  ها  ماه  تا  و  نشده  خوب 
بدن  جای  هر  در  و  بیشترشده  بیماری  عوارض 
شود می  دیده  مفاصل  و  ها  استخوان  ویژه   به 

در صورت ورود میکروب به چشم ممکن است تاری 

دید یا کوری و در صورت درگیری مغز یا قلب ممکن 
است مرگ عارض شود  

راه های انتقال تب مالت:
* خوراکی)شیر،لبنیات غیربهداشتی وگوشت و بافت 

نیم پز دام ها(
* ازراه پوست زخمی ومخاط)هنگام شیردوشی،ذبح 

دام، ترشحات حیوان بیمار،تماس با اشیاء آلوده(
* از راه تنفسی)هوای آلوده آغل(

نكاتی درمورد بیماری تب مالت:

* استنشاق میکروب های معلق درهوامخصوصادرفضای 
بسته آغل )حدود1000عدد میکروب که وارد راه هوایی 

انسان شود ( ممکن است باعث بیماری شود.
نوع  مالت  تب  نوع  ترین  کشنده  و  ترین  *شایع 

گوسفندی )بزی(می باشد.
* به طورکلی اگرشیرپاستوریزه نباشد و به اندازه کافی 
به  ازآن  که  دیگری  نشودپنیروهرمحصول  جوشانده 

دست آید بایدآلوده فرض شود
* برخالف تصورمردم شیر اول)آغوز(دام برای انسان 
هیچ گونه ارزش غذایی ندارد و خداوند آن را فقط برای 
نوزاد همان حیوان آفریده است وآغوز دام برای انسان 

بسیارآلوده کننده است ومیکروب های مختلف دارد

* مصرف بافت بیضه دام که دراصطالح عامیانه دنبالن 
 نامیده می شودیکی ازراههای مهم انتقال تب مالت است

* تب مالت ازانسان به انسان منتقل نمی شود
* اگرمیکروب تب مالت به مغزیاقلب حمله کندباعث 

مرگ می شود
شیر  در  مالت  تب  میکروب  بردن  بین  از  برای   *
می بایست آن را 3 تا 5 دقیقه در حالت قل زده یا 

جوشیدن قرار داد.
* پنیر تهیه شده از شیر نجوشیده حداقل به مدت 
شود  داده  قرار  نمک17درصد  درآب  باید  ماه  سه 
لیترآب نمک  )ازحل کردن 170 گرم نمک دریک 

17درصدتولید می شود(
* ماست چون ازشیرجوشیده تهیه می شود معموال 
دوغ چون  و  ماست، کشک  وهمچنین  نیست  آلوده 

معموال از شیر جوشیده تهیه می شوندآلوده نیستند.
* گوشت ها میکروب تب مالت کمتری از شیر دارند و با 
 قراردادن گوشت به مدت24ساعت دریخچال میکروب
 تب مالت آن کمترمی شود)البته پخت کامل الزم است(

راه های پیشگیری:
* افزایش آگاهی افراد جامعه از راه های ورود میکروب 

تب مالت به بدن 
واکسیناسیون  در  دامپزشکی  با سازمان  * همکاری 

مناسب دام ها
* شستشوی صحیح دست ها )با آب و صابون ( بعد از 

تماس با محیط آلوده
* استفاده از لباس کار ،کفش مخصوص ،ماسک ،در 

صورت ورود به محل زندگی دامها
* استفاده از دستکش برای پاک کردن و قطعه قطعه 

کردن گوشت
* خود داری از آوردن دستکش و لباس کار استفاده 

شده به محل زندگی انسان ها
* پیشگیری از تماس مواد آلوده با بدن 

* انجام ندادن ذبح در محل زندگی شخصی
* استفاده از محصوالت لبنی پاستوریزه و استریلیزه

بیمـاری تـب مـالت

و  دار  تب  حاد  بیماری  یک  کنگو  کریمه  دهنده  خونریزی  تب 
یا  خون  با  تماس  ویا  کنه  گزش  ازطریق  که  دهنده است  خونریزی 
اهلی  حیوانات  می شود.  منتقل  آلوده  انسان  و  دام  الشه  یا  ترشحات 
 مهره دار مانند گاو و گوسفند و بز از طریق گزش کنه آلوده می شوند 
که ویروس در داخل خون آن ها به گردش در می آید. لذا خون این حیوانات 
 برای انسان آلوده کننده است.اما باعث بیماری و مرگ حیوان نمی شود. 
خون و ترشحات بدن انسان آلوده که بیمار می شود نیز برای افراد دیگر 
آلوده کننده خواهد بود به طور خالصه انسان از 3 طریق زیر به این بیماری 

مبتال می شود.
1- در حین ذبح یا قطعه قطعه کردن گوشت حیواناتی مانند گاو ، گوسفند 
و بز با ورود خون حیوان از راه زخم ها و خراشیدگی های سطحی و یا 
خوردن شیر غیر پاستوریزه این حیوانات از طریق  دستگاه گوارش وارد بدن 

انسان شده و باعث ابتال شود.
2- از طریق گزش کنه آلوده

3- در حین مراقبت و درمان بیماران در صورت عدم استفاده از  وسایل 
حفاظت فردی )دستکش و ...( بیماری از طریق تماس با خون آلوده یا 

ترشحات بدن بیمار و سرسوزن آلوده ممکن است انتقال  یابد . 
ندرتاً انتقال از مادر به فرزند نیز مشاهده شده است.

دوره کمون یا نهفتگی بیماری 3 تا 12 روز  است و از هر 5 نفر آلوده شده 
ممکن است یک نفر عالمت بیماری را پیدا کند که میزان مرگ و میر در 
آنها 30- 15 درصد است در همه سنین و هر جنسی ممکن است بیماری 
رخ دهد اما با توجه به مشاغل آقایان که بیشتر با حیوانات سرو کار دارند 
احتمال آن بیشتر خواهد بود . امروزه با تشخیص صحیح و اقدام درمانی و 
مراقبتی به موقع می توان ازعوارض مرگ و میر و انتشار بیماری به جامعه 

جلوگیری کرد.

عالئم بیماری تب کریمه کنگو
این بیماری در دو مرحله ظاهر می شود.

الف- مرحله 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، چشمان ملتهب و صورت برافروخته که در معاینه حلق نیز قرمز بوده 
و همراه با تغییرات خلقی مانند منگی و بی قراری و عالئم قلبی عروقی 

شامل کاهش ضربان قلب و افت فشار خون است.
ب- مرحله دوم بیماری نیز که به طور ناگهانی شروع شده و در همان 2 تا 3 
 روز اول بیماری است و خونریزی های وسیع زیر جلدی و مخاطی رخ می دهد. 
)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.
افراد در معرض خطر

کسانی که با دام یا حیوانات اهلی یا وحشی سروکار دارند و یاکارکنان 
بیمارستانی که با بیماران ارتباط دارند)خون و ترشحات بدن بیمار(.

پیشگیری بیماری:
* 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 پیش 
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(
باید  به صورت خام )جگر خریداری شده  از مصرف جگر  خودداری   *
به مدت حداقل 48 ساعت در یخچال صفر تا چهار درجه سانتی گراد، 

نگهداری و سپس، مصرف شود(
 *  استفاده از دستکش، هنگام خرد کردن گوشت در مراکز عرضه و نیز منازل
 * خودداری از جدا و له کردن )کشتن( کنه ها توسط شیردوشان و دامداران

* خودداری از پشم چینی دام ها، بدون استفاده از تجهیزات و لوازم ایمنی 
و حفاظت کننده

 * سمپاشی منازل و اصطبل های روستایی  برای کاهش جمعیت کنه ها
* بیمار مشکوک به تب کریمه کنگوباید ایزوله شود و با افراد خانواده و 
پرسنل بیمارستانی در تماس نباشد. کلیه وسایل بیمارستانی مانند ماسک، 
دستکش، روپوش، پیش بند، لوله های خون، سرنگ های استفاده شده 
باید سوزانده شود. بیمار درتماس بوده  با ترشحات   و هر وسیله ای که 

* در هنگامی که پرسنل مراقب بیمار در معرض تماس پوستی یا پوستی 
مخاطی با خون، مایعات بدن و یا فضوالت بیمار قرار می گیرند بایستی فوراً 

سطح آلوده را با آب و صابون بشویند.

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو



      

اولین مورد بیماری در سپتامبر 2012 در مردی 60 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 
بدون  روزه  چند  های  سرفه  است  ممکن  باشد.بیمار  می  تنفسی 
، اسهال  نظیر  گوارشی  موارد حاد مشکالت  در   . باشد  داشته   دلیل 

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:

انتقال  باره هنوز کامل نیست ولی روش های  این   اطالعات ما در 
بیماری از انسان به انسان شبیه 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 

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

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

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

دیده می شود.

 چرخه زندگی انگل کیست هیداتیک :
کرم بالغ در روده کوچک گوشت خواران 
و  کند  می  زندگی  ها  سگ  مخصوصاً 
به  مدفوع  از طریق  را  های خود  تخم 
های  تخم  رساند.  می  بیرون  محیط 
دفع شده در مدفوع سگ بالفاصله 

است. کننده  آلوده  انسان  و  دام  برای 
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 
و  باز  شده  به دستگاه گوارش حیوان 
یا  روده  عروق  طریق  از  قالبدار  جنین 
مجاری لنفاوی، به کبد ، ریه ، مغز و.... 
می رسند و کیست هایی در اندازه های 
مختلف ایجاد می کنند حال درصورتی 
این  به  آلوده  از احشاء  که سگ سانان 
کیست نشخوار کنندگان تغذیه نمایند 
شود. می  تکرار  بیماری  چرخه   دوباره 

عالئم بیماری کیست هیداتیک :
پس از بلع تخم انگل توسط انسان باعث 

 ایجاد کیست های کبدی و ریوی می شود . 
حدی  به  ها  کیست  این  تعداد  گاهی 
موجب  که  یابند  می  افزایش  کبد  در 
صورت  در  و  شده  کبد  افتادن  کار  از 
 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 سال ها طول می کشد

تا ایجاد عالمت نماید.
 نكات ساده پیشگیری از این بیماری:
 1- رعایت بهداشت فردی و بهداشت محیط

با  سبزیجات  نمودن  عفونی  ضد   -2
اینکه سبزیجات،صیفی جات  توجه به 
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 
از جدا شدن  اطمینان  برای  و  گردیده 
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.
نكته :

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 انگل به سگ ها داده و برای آن ها 
شناسنامه تهیه نمایید و هر چند وقت 

یک بار آن ها را به دامپزشک ببرید
4- اگر کشتار دام مثل قربانی کردن و نذری 
 دارید در صورت مشاهده کیست های

کبدی دراحشاء آن را به طور بهداشتی دفن 
کنید؛ چون اگر سگی این احشاء آلوده را 
 بخورد دوباره چرخه انگل تکرار می گردد.

5- محصور نمودن مزارع و جلوگیری از 
ورود سگ ها به آن ها

6- عدم تماس با سگ ها

کیسـت هیداتیـک

بیمـاری سیـاه زخـم
ویژه  باکتریایی  بیماری  آنتراکس  یا  زخم  سیاه 
گیاهخواران اهلی )مانند گوسفند، بز و گاو( است که 
انسان برحسب تصادف به آن مبتال می شود. عفونت 
در انسان تصادفی بوده و در اثر تماس با محصوالت 

یا حیوانات آلوده است.
راه های انتقال:

پوستی: از راه تماس و دستکاری مواد آلوده دامی) 
پشم، پوست، گوشت، پودر استخوان خام و غیره( 
مبتال می گردد. میکروب از راه خراش های کوچک 

پوست وارد بدن انسان می شود.

تنفسی: انتقال تنفسی توسط گرد و غبار آلوده به 
ندرت دیده می شود )در کارخانه های پشم بافی و 

پشم شویی(

گوارشی: انتقال از راه خوراکی توسط گوشت خام یا 
نیم پز، شیر خام و غیره ممکن است. انتقال از فرد 

به فرد بسیار نادر است.
نشانه های بیماری:

در نوع پوستی )رایج ترین فرم( شروع عفونت شبیه 
گزش حشرات با خارش و برآمدگی پوست همراه 

است. اما طی یک تا دو روز به جراحات تاول گونه و 
سپس به زخم بدون درد با قطری در حدود 1 تا 
3 سانتیمتر و با مشخصه نکروز سیاه رنگ در مرکز 
زخم تبدیل می شود. بجا ماندن اثر بعد از بهبودی 
یا اسکار شایع می باشد. در صورت عدم درمان نوع 
می  پیش  درصد  حدود 20  میر  و  مرگ  پوستی 
آید. سیاه زخم تنفسی ممکن است دارای عالئمی 
شبیه آنفلوآنزا بوده و در موارد پیش رفته به صورت 
پنومونی خونریزی دهنده تظاهر نماید که مرگ زا 

می باشد.
مصرف  از  پس  روز   5 تا   3 گوارشی  زخم  سیاه 
شکمی،  دردهای  با  دیگر  آلوده  غذای  یا  گوشت 
آغاز می شود )مرگ  استفراغ، تب و اسهال  تهوع، 

و میر %50(.
ورم بدخیم: که زخم ابتدائی در آن ناپیدا بوده و 
ورم خیلی شدیدی در محل ورود میکروب مالحظه 

می شود.
با  دنبال عفونت  به  مننگوآنسفالیت سیاه زخمی: 
عالئم  می آید.  پیش  بدخیم  ورم  ویژه  به  باکتری 
مننگوآنسفالیت )التهاب پرده مغزی( دیده می شود. 
مایع نخاع چرکی و حاوی تعداد زیادی میکروب 
سیاه زخم می باشد. در  صورت عدم درمان خطر 

مرگ و میر باالست.

روش های پیشگیری:
در ایران واکسن تنها برای دام ها استفاده می شود. 
ایمن سازی به کمک چند نوبت تزریق زیرجلدی 
های  واکسن  کارائی  می گیرد.  صورت  فواصل  به 
. است  نشده  تائید  کاماًل  انسان  روی  به  موجود 

 

* مصرف آنتی بیوتیک 
سیاه  عامل  به  آلوده  وسایل  و  لباس  سوزاندن   *

زخم  
* بهترین راه پیشگیری رعایت موازین بهداشت فردی 
در مواجهه بافرآورده های حیوانی مثل پشم-پوست 
باشد در ضمن در کارخانه هایی   و استخوان می 
انسانی  مایحتاج  تولید  در  ها  فرآورده  ازاین  که 
استفاده می کنند. حتماً الزم است موازین بهداشتی 

را به طور کامل رعایت کنند.



بیماری های منتقله از پرندگان به انسان      

طراحی و صفحه آرایی  :  حمید رضا شاملو - لیال خودکار

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها و واحد آموزش و ارتقای سالمت مرکز بهداشت بیرجند
 با همکاری اعضای کمیته علمی مرکز بهداشت استان و  شهرستان بیرجند

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

تب طوطی؛ تاخیر در درمان و احتمال مرگ
یکی از شناخته شده ترین بیماری های قابل انتقال از پرنده به انسان، 
تب طوطی است. تب طوطی نوعی بیماری است که از طریق 

پرندگان گروه منقار طوطی ها به انسان منتقل می شود.
طیف وسیعی از پرندگان مانند بوقلمون،  کبوتر،  اردک، مرغابی و 
خانواده طوطی سانان مستعد ابتال به این بیماری هستند. پرنده 
مبتال عالئمی مانند اسهال،  سرفه و ترشحات از چشم و بینی 
خواهد داشت. این بیماری در انسان عالئم شبه  آنفلوآنزا مانند 
تب شدید،  لرز،  سردرد شدید و تنفس سخت ایجاد می کند و در 

صورت درمان نشدن به موقع حتی می تواند به مرگ منجرشود.
سالمونال:

 سالمونال در انسان و پرنده ها و سایر حیوانات ایجاد بیماری می کند. 
این باکتری می تواند در خاک و آب مدت های زیادی زنده بماند.

بیماری سالمونال در پرنده ها می تواند از طرق، خوردن غذا های 
آلوده ، آب و تخم مرغ های حاوی سالمونال و یا از طریق پوسته 
 تخم روی دهد. اغلب انسان هایی که به این بیماری دچار می شوند 
به دلیل آلودگی غذا به این باکتری و مخصوصا غذا هایی که از 
پرندگان خانگی و محصوالت آنها تهیه شده است، می باشد. استفراغ، 

 اسهال خونی، تب و کم آبی بدن از عوارض این بیماری است. 
از جمله دیگر بیماری های منتقله از راه پرندگان می توان به موارد 

ذیل اشاره نمود:
آنفلوآنزای پرندگان، سل مرغی، نیوکاسل، عفونت های قارچی، 

بیماری های انگلی، آلرژی یا حساسیت
توصیه  های بهداشتی در خصوص نگهداری پرندگان

هر چند میزان ابتالی انسان به این بیماری ها - که الزم است 
صاحبان پرندگان از اسامی و عالیم آن آگاه باشند- زیاد نیست، اما 
هیچ کدام از ما مایل نیستیم جزو همان تعداد اندک مبتالیان هم 
باشیم. به همین دلیل صاحبان پرندگان الزم است چند توصیه را 

به کار گیرند:
* دستان خود را بعد از تماس با پرنده یا تمیزکردن قفس آن و 
به خصوص پیش از خوردن غذا، آشامیدن و آشپزی با آب و صابون 

به خوبی بشویید.
* اگر پرنده شما عالیمی مانند کسلی،  بی حالی،  بی اشتهایی و 
اسهال دارد، برای تماس با آن یا تمیز کردن قفس پرنده حتما از 

دست کش استفاده کنید.
به صورت  لیوان شما  یا  غذا  از ظرف  ندهید  اجازه  پرنده  به   *

مشترک بخورد و بیاشامد.
*  از بوسیدن پرنده تان حتی االمکان خودداری کنید.

*  از شستشوی ظرف آب و غذا و اجزای قفس پرنده در سینک 
ظرف شویی بپرهیزید.

*  قفس پرنده را در اتاق خواب   نگه ندارید.
*  حتما به صورت مداوم خانه، فرش، مبلمان و گوشه و کنار را 
جاروبرقی بکشید و حتما از جاروبرقی های فیلتردار استفاده کنید 
که وقتی جارو می کشید، این ذرات از پشت جاروبرقی خارج نشده 

و در هوا پراکنده نشوند.
*  دائماً قفس و وسایل مربوط به پرنده مثل ظرف آب و غذایش را 
 بشویید. شستشوی خود پرنده هم هفته ای دو تا سه بار خوب است.
 *  قفس پرنده را در معرض باد کولر و در جریان هوای پنجره قرار ندهید.

*  بهتر است از دستگاه های تصفیه هوا که ذرات معلق در فضا را 
می گیرند، استفاده کنید.

* با بیماری های مشترک بین انسان و پرندگان و نشانه های آنها 
در پرندگان آشنا شوید.

* پرنده را جهت انجام معاینات دوره ای طبق توصیه دامپزشک، به 
کلینیک دامپزشکی ببرید.  

بچه  )مخصوصا  گربه  که  هستید  افرادی  دسته  آن  از  شما  آیا 
گربه( را دوست دارید؟ آیا در منزلتان گربه وجود دارد؟ آیا شما 
 می دانید که این حیوان ملوس، ممکن است شما را بیمار کند؟

بیماری خراش گربه یا چنگ گربه از بیماری های منتقله از حیوانات 
به انسان است. انتقال بیماری در بیش از 90 درصد موارد در اثر 
پنجه زدن و گاهی لیس زدن بچه گربه به بدن کودک است و 
گهگاه نیز توسط سگ ها و یا خار و تراشه های چوب که با سگ 
و گربه در ارتباط بوده منتقل می شود. این باکتری گربه را دچار 
بیماری نمی کند و در بزاق گربه زندگی می کند تا از راه خراش یا 
گازگرفتن گربه -به خصوص بچه گربه- به انسان منتقل می شود. 
نزدیک به نیمی از گربه ها در طول زندگی خود مدتی ناقل این 

باکتری بوده اند.

تظاهرات بالینی
معموالً 4 تا 10 روز پس از تماس انسان با یک گربه، یک ضایعه 
ایجاد می شود و سپس غدد  - پوستی در منطقه آسیب دیده 
لنفاوی سر و گردن و یا زیر بغل بزرگ شده و دردناک می شوند. 
عالئم بیماری شامل بزرگ شدن غدد لنفی نزدیک به محل زخم، 
قرمزی یا جوش های چرکی در محل زخم همراه با تب خفیف، 
سردرد، لرز، کمر درد، درد در ناحیه شکم و درد عضالنی است. 
خوشبختانه در اغلب اوقات بیماری خودبه خود بهبود پیدا می کند 
اما تورم غدد لنفی ممکن است تا ماه ها باقی بماند. خطر معموالً در 
 کسانی وجود دارد که نقص سیستم ایمنی، ایدز یا دیابت دارند.

تشنج، ضایعات چشمی، پوستی، التهاب مغز و جنون از عوارض 
این بیماری هستند.

تشخیص
داشتن سابقه تماس با گربه به خصوص گاز گرفتگی وپنجه زدن 
کمک کننده می باشد به ویژه اگر یک غده لنفاوی نیز در نزدیکی 

آن ناحیه بزرگ شده باشد.

خراش گربه؛ ارمغان نگه داری حیوان خانگی

1- ناقل بیماری سالک کدامیک از پشه های ذیل می باشد؟
ا-  پشه آنوفل         2- پشه کولكس       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- راه های انتقال تب مالت از کدام طریق زیر می باشد؟
1- گوارشی    2-راه خراش و مخاط   3- راه تنفسی   4- همه موارد

7- چند درصد انواع مراقبت ها از نوع خودمراقبتی می باشد؟
1- 65 تا 75        2- 45 تا 65        3- 65 تا 85       4-  55 تا 75

8- در کدام یک از بیماری های زیر در صورت عدم درمان احتمال مرگ وجود ندارد؟
1- هاری    2- تب مالت  3- تب کریمه کنگو   4- خراش گربه

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 درمان و آموزش پزشکی

با توجه به گذر بیماری ها از شکل واگیر به غیرواگیر و در نتیجه حرکت از 
درمان قطعی بیماری ها به مراقبت های طوالنی و مادام العمر نقش مردم در 
مراقبت از خود و اعضای خانواده برای سالم زیستن افزایش پیدا می کند به طوری که امروزه 65 
تا 85 درصد تمام مراقبت ها از نوع خودمراقبتی است. در برنامه تحول نظام سالمت، برنامه ملی 
خودمراقبتی به عنوان پنجمین برنامه در حوزه بهداشت طراحی و بسته خودمراقبتی ابالغ گردید. 
یکی از اهداف این برنامه افزایش توانمندی افراد در مراقبت از خود و خانواده ی خود به عنوان 
 سفیر سالمت می باشد لذا در راستای نیل به این هدف از کلیه شهروندان گرامی که عالقه مند

به حفظ سالمت پیشگیری و مدیریت بیماری های خود و خانواده خود می باشند دعوت به عمل 

می آید تا در دسترسی به این هدف بزرگ همراه ما باشند کلیه افراد عالقه مند که دارای حداقل 8 
کالس سواد باشند می توانند با ارسال نام و محل سکونت خود به سامانه پیامکی 3000484844  
ثبت نام اولیه نموده و با مراجعه به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی محل زندگی خود اطالعات 
الزم را پیرامون این برنامه دریافت و ثبت نام خود را قطعی نمایند. الزم به توضیح است افرادی 
که به طور قطعی ثبت نام نموده و در آزمون سفیران سالمت حد نصاب الزم را کسب نمایند 
 به عنوان سفیر سالمت خانواده خود انتخاب و با دریافت کارت سفیر سالمت و بسته های 
آموزشی رایگان شامل4 کتاب راهنمای زیج خودمراقبتی برای سفیران سالمت، راهنمای 
خودمراقبتی در ناخوشی های جزئی، راهنمای خودمراقبتی در بیماری های مزمن، راهنمای 
خودمراقبتی در بیماری حاد و سایر محتواهای آموزشی از  سایر مزایای اجرای طرح درآینده 

برخوردار گردید .

فراخوان دعوت به همکاری در برنامه ملی خودمراقبتی

CMYK Colors

C=80  M=0  Y=15  K=0

C=100  M=65  Y=0  K=0

CMYK Colors

C=80  M=0  Y=15  K=0

C=100  M=65  Y=0  K=0

@ khodmoraghebati  : کانال تلگرام

اسامی برندگان مسابقه پیامکی 
ویژه نامه ایدز و هپاتیت

آقای یوسف رمضانی - فورجان
0919................4262

آقای علی اکبر قنبری - بیرجند
0915.............3693

آقای محمد آماده - بیرجند
0901.............. 6827

خانم زهرا دولت شناس - سرایان
0915................1338


