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مرکز بهداشت بیرجند 

آیا می بایست از بیماری تب کریمه کنگو ترسید ؟

  مراقب  حشرات کوچک اطرافتان باشید !
 در مورد سالک چه می دانید ؟

  بیماری هاری و تبعات آن 
 تب مالت چیست ؟

 واحد پیشگیری و مبارزه با مسابقه پیامکی 
 بیماری ها وآموزش سالمت مرکز 
بهداشت بیرجند  با همکاری  گروه 

تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماری های 
مرکز بهداشت استان 
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موجـودات کوچک تهــدیدات بزرگ 

»موجودات  عنوان  با  بهداشت  جهانی  سازمان  شعارامسال 
كوچك؛ تهديدات بزرگ نام گذاری شده است .انتخاب 
اين موضوع به نقش ناقلين در ايجاد بيماري و اهميت كنترل 
زا  بيماري  ريز  موجودات  ناقلين،  نمايد،  مي  اشاره  ناقلين 
از جمله حشرات، ساس، كنه، پشه ها، حلزون و... هستند 
تب  ماالريا،  سالك،  جمله  از  خطرناكي  هاي  بيماري  كه 
دانگ، تب زرد و طيف وسيعي از بيماري هاي انساني از 
طريق آنها انتقال مي يابد. اين بيماري ها در هر مكاني مانند 
سالمتي  سفر،  هنگام  به  يا  و  ها  انسان  دايم  زندگي  محل 

انسان ها را تهديد مي نمايند. ناقل و بيماری های ناشی از 
ناقلين چيست؟ ناقلين موجودات زنده ای هستند كه عوامل 
بيماری زا و انگلها را از يك فرد آلوده يا )حيوان آلوده( 
به فرد ديگری منتقل می كنند. بيماری های ناشی از ناقلين 
بيماری هايی هستند كه بيشتر به وسيله عوامل بيماری زا و 
انگلها در جمعيت های انسانی ايجاد می شوند. آنها بيشتر در 
نواحی گرمسيری و مكانهايی كه دسترسی به آب اشاميدنی 
نيست ، وجود دارند.  سالم و سيستم های بهداشتی فراهم 
كشنده ترين بيماری های ناشی از ناقلين، بيماری ماالرياست 

سال  در  مورد  آن 66000  از  ناشی  مرگ  كه  ای  گونه  به 
2010 برآورد شده است كه بسياری از اين موارد كودكان 
آفريقايی بودند. با اين حال مسری ترين بيماری های ناشی 
از ناقلين، تب دانگ است كه در 50 سال گذشته ، شيوع اين 
افزايش داشته است. جهانی شدن تجارت  بيماری 30برابر 
و مسافرت و چالش های زيست محيطی مثل تغييرات آب 
و هوايی و شهر نشينی بر انتقال بيماری های ناشی از ناقلين 
تاثير داشته است و باعث ظهورشان در كشورهايی كه در 

آنها قبال ناشناخته بوده اند هم شده است. 

مناطق حشره خيز  و  گرمسيري، جزو  مناطق مرطوب   -  1
كشور  از  مناطق  اين  در  اگر  بنابراين  مي شوند  محسوب 
زندگي مي كنيد، حتما تمام در و پنجره هاي ورودي منزل 

را با توري هاي داراي سوراخ هايي ريز كامال بپوشانيد.
   2 - اگر به مناطق گرم يا مرطوب سفر مي كنيد، حتما 
لباس هاي آستين بلند بپوشيد.3 در صورت مشاهده هرگونه 
 - كنيد.4  مراجعه  پزشك  به  بالفاصله  عالمت گزيدگي، 
اگر خود يا فرزندتان در صورت گزيدگي دچار عاليمي 
مركز  اولين  به  بالفاصله  شديد،  تهوع  يا  لرز  و  تب   مانند 
مي توانند  غيراهلي  و  اهلي  حيوانات   - برويد.5  درماني 
شپش  يا  گال  كك،  ساس،   مانند  ريزي  حشرات  حامل 
حيوانات  اين  گرفتن  آغوش  در  يا  نوازش  از  باشند. 
خودداري كنيد و اجازه ندهيد فرزندتان هم به آنها دست 
زماني  گال،  يا  شپش  انتقال  از  پيشگيري  براي   - بزند.6 
هتل،  رختخواب هاي  روي  حتما  مي رويد،  سفر  به  كه 
مسافرخانه يا خانه هاي اجاره اي را با ملحفه هاي تميزي كه 
خودتان از منزل همراه برده ايد، بپوشانيد و قبل از خواب، 

لباس نخي آستين بلند بپوشيد. پوشاندن موهاي سر با يك 
پيدانكردن  انتقال  از  را  شما  مي تواند  هم  نخي  سرپوش 
احتمالي شپش به موهايتان، مطمئن تر كند.7 - به فرزندان 
شال  حتي  يا  كاله  روسري،  مقنعه،  هرگز  بياموزيد  خود 
خود را به دوستانشان ندهند. چنين پوشش هايي مي توانند 
به سادگي باعث انتقال شپش از فردي به فرد ديگر شوند.8 
مي كنيد،  زندگي  مرطوب  يا  گرمسير  مناطق  در  اگر   -
حتما هر فصل، منزل خود را سمپاشي كنيد.9 - استفاده از 
توري ها و پشه بند هاي آغشته به مواد حشره كش، مي تواند 
مناسبي  راه  مرطوب،  و  مناطق گرم  در  افراد ساكن  براي 
براي دفع حشرات از منزل يا محل كار باشد.10-معموال 
حشرات مختلف، غروب را براي نيش زدن  وقت مناسبي 
مي دانند بنابراين در روزهاي گرم و مرطوب سال، هنگام 
غروب با لباس آستين بلند از منزل خارج شويد.11 - گل ها 
دارند،  و گرده  شهد  كه  به خصوص گل هايي  گياهان،  و 
محل خوبي براي تجمع حشرات محسوب مي شوند. بهتر 
نگهداري  منزل  از  خارج  فضاي  در  گل ها  اين  از  است 

دست  از  آلودگي  انتقال  احتمال  كاهش  براي  شود.12 
زدن به حلزون خودداري كنيد..13 - قبل از خروج بچه ها 
آنها  به  حتما  سال،  مرطوب  و  گرم  روزهاي  در  منزل  از 
لباس زير نخي و نسبتا چسبان بپوشانيد و جوراب پاي آنها 
خطر  مرطوب،  يا  گرم  مناطق  به  سفر  هنگام   - كنيد.14 
آب هاي   - بگيريد.15  جدي  را  ماالريا  پشه  با  گزيدگي 
راكد، بهترين محل براي تجمع پشه ها هستند. از راكد شدن 
آب در حياط يا تراس منزلتان پيشگيري كنيد و هيچ گاه 
در خارج از منزل، از آب هاي راكد استفاده نكنيد.16 - 
زباله ها يكي ديگر از مكان هاي تجمع حشرات هستند. از 
منزل خودداري  در  از يك روز  بيش  زباله ها،  باقي ماندن 
انتقال  باعث  سادگي  به  مي توانند  حشرات  زيرا  كنيد 
انگل ها و بيماري هاي مختلف شوند..17 - پارچه هاي نخي 
كه رنگ روشني دارند، باعث دفع حشرات مي شوند. اين 
نكته به درد آنهايي مي خورد كه در مناطق گرم و مرطوب 

زندگي مي كنند يا قصد سفر به اين نقاط را دارند.

توصـیه های الزم بــرای مقابله با عوارض ناشی از گزش حشرات

مناطق  در  بيشتر  كه  است  پوستی  بيماری  نوعی  سالك 
گرمسيری مشاهده می شوداين بيماری از راه گزش نوعی پشه 
خاكی كه در مكان های گرم و مرطوب مثل زير زمين خانه ها، 
فضاهای متروک، پشت لوازم و اشيای ثابت منزل و ...زندگی 
می كنند، به انسان منتقل می شود. يكی ديگر از راه های انتقال 
اين بيماری، تماس زخم های عادی با ترشحات زخم سالك 
است.   عامل بيماری سالك كه در زخم های سالك وجود 
دارد با خونخواری پشه از محل زخم  سالك، وارد بدن پشه 
می شود و چرخه انتقال آن طی می شود. زخم سالك به دو 
خشك  سالك  در  می شود.  تقسيم  مرطوب  و  خشك  نوع 
تعداد زخم ها كم و بدون درد است و زخم ها از نظر ظاهری 
هم خشك هستند اما سالك  مرطوب دردناک است يا گستره 
وسيع تری از زخم ها كه اين نوع سالك بيشتردر دست و پا 
ديده می شود. سالك خشك به نوعی بيماری مشترک انسان 
و سگ به شمار می رود به طوری كه سگ ها منبع اين بيماری 
مرطوب  سالك  بيماری  منبع  مهم ترين  می روند.  شمار  به 

جوندگانی مثل موش های صحرايی هستند.
 عالیم

درد  عموما  كه  پوست  روی  رنگ  قرمز  برجستگی   ايجاد   
هفته  چند  گذشت  با  كه  دارد  خارش  مختصری  اما  نداشته 
برجستگی  روی  اينكه  تا  شده  قرمز  و  ملتهب  آن  اطراف 

ترشحات زخم  و  می شود  ايجاد  ميليمتری  رفتگی يك  فرو 
كم  كم  درمی آيد.  دلمه  صورت  به  تا  شده  خارج  آنجا  از 
اين دلمه تغيير رنگ داده، قهوه ای می شود و تبديل به زخم 

يا  قارچی  آلودگی  فاقد  سالك  زخم  اگر  می شود.  سرباز 
صورت  به  آن  جای  و  يافته  بهبود  كم  كم  باشد  باكتريايی 
محل سوختگی روی پوست می ماند. جای زخم سالك، پس 

از بهبودی روی پوست باقی می ماند.

 پیشگیری
 موثرترين راه پيشگيری، جلوگيری از گزيده شدن توسط 
پشه خاكی و از بين بردن فضاهای مناسب زندگی اين نوع 
پشه است كه فهرست وار می توان به موارد زير اشاره كرد.

پشه  از  استفاده  و  پنجره ها  و  در  برای  توری  •نصب 
فاضالب  و  زباله  صحيح  دفع  محيط،  بهداشت  بند•رعايت 
زندگی•جداسازی  محيط  در  زباله ها  تجمع  از  جلوگيی  و 
حشره  از  زندگی•استفاده  محيط  از  اهلی  حيوانات  آغل 
سگ های  با  خاكی•مبارزه  پشه  با  مبارزه  جهت  كش ها 
با  سالك  زخم  موش•پوشاندن  مانند  جوندگانی  و  ولگرد 
گاز استريل تا از انتقال آلودگی به ديگران جلوگيری شود.

 در مورد سالک چه می دانید ؟
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 مراقب  حشرات کوچک اطرافتان باشید !؟وی

کنه موجودی کوچک اما مرگبار
اين حشره كوچك پس از پشه دومين حشره منتقل كننده بيماری 
در جهان حساب می شود. كنه به صورت معمول به بدن انسان 
چسبيده و خون آن را می مكد. بر اساس شواهد موجود جدا 
كردن اين حشره از بدن انسان بسيار مشكل بوده و بايستی به دقت 

انجام شود زيرا ممكن است كه در هنگام جدا كردن اين حشره 
بخشی از بدن آن بر روی تن فرد قرار گيرد. اين حشره می تواند 
بسياری از بيماری های انسانی مثل: تب كوهای راكی، بيماری 

اليم و تب گزش كنه آفريقايی را به انسان منتقل كنند
پشه آنوفل

بعضی از كارشناسان اين حشره را خطرناک ترين موجود زنده 
بر روی زمين می دانند كه هر ساله باعث ابتالء 300 ميليون نفر به 
ماالريا می شود. اين پشه همچنين می تواند موجب انتقال بيماری 
های ديگری همچون تب زرد، دانگ و سندرم پای فيلی شوند. 

اين حشرات معموال در شب فعال هستند و توصيه كارشناسان 
برای اهالی محل هايی كه اين پشه در آن حضور دارد استفاده از 

مواد حشره كش و پيراهن های آستين دار است
پشه خاکی

. پشه  انتشار وسيعی در نواح مختلف دنيا دارد  .پشه خاكی ها 
خاكی ها ناقل بيماری سالك می باشند. همچنين آنها ناقلين عامل 
بيماری ويروسی تب پاپاتاسی و يك تك ياخته مولد بيماری 

كاريون به نام بارتنولوزيس می باشند.

پشه های خاكی ها دارای اندازه كوچك، بدنی پرمو، چشمانی 
نسبتاً بزرگ و سياهرنگ و پاهای بلند است.

اين پشه خاكی ها در هنگام استراحت بالهايشان به صورت ايستاده 
در باالی بدن نگه داشته می شود كه يكی از طرق مهم تشخيص 

است.
ساس 

حشرات بالغ 5-4 ميليمتر طول دارند بدنشان بيضی شكل است و 
هنگامی كه خونخواری كرده باشند بدن كشيده تر بنظرمی رسد 
و رنگ آنها قرمز يا قهوه ای است و اگر خونخواری نكرده باشد 
برنگ زرد با قهوه ای كم رنگ ديده می شوندهر 2 جنس نر و 
ماده خونخوارند وبر روی انسان تغذيه ميكنند .مدت خونخواری 

مانند شكاف  تاريك  نقاط  5-4 دقيقه است ساسها روزها در 
درزها ، وسايل منازل ، ديوارها، سقف ها ، درزيركاغذ ديواری 
، البالی كفپوش های چوبی ، فضای بين تشك و تختخواب ، 
درزهای تشك و بالش و رختخواب مخفی می شوند. اهميت 
پزشكی ساس ها بيشتر بابت انتقال بيماری های متعددی از قبيل 

طاعون، جذام و تب های مختلف، هپاتيت می باشد.
شپش ها

در سال های اخير هرازگاهی اخباری از اپيدمی های شپش سردر 
مدارس )به خصوص مدارس دخترانه( به گوشتان می خورد كه 
اتفاقا محدود به حدومرز جغرافيايی، اقتصادی و اجتماعی خاصی 
نمی باشد شپش حشره ای است در سايز دانه كنجد )3 ميلی متر( 
كه منحصرا از خون ميزبان خود تغذيه می كند. انتقال شپش سر 

از طريق تماس مستقيم سر به سر يا انتقال از طريق وسايل آلوده 
مثل شانه، برس و وسايل مرتبط با مو، همچنين وسايل خواب 
اتفاق می افتد. حتی الكتريسيته ناشی از شانه كردن يا  و كاله 
درآوردن لباس می تواند به صورت فيزيكی شپش را به فاصله 
1 متر پرتاب كند. شايع ترين عالمت آن خارش شديد است كه 
ثانويه به آن عفونت پوست سر ممكن است ايجاد شود. بهترين 
راه پيشگيری از آلوده شدن به اين بيماری آموزش و آگاه سازی 
كودكان و والدين آنها با بيماری و تشويق آنها به عدم استفاده از 

وسايل شخصی ديگران مانند كاله، شانه، برس و... در مدرسه و 
آرايشگاه هاست. اوليا و مربيان مدارس  بايد در صورت مشاهده 
موارد مشكوک نسبت به معاينه آنها در مرحله اول توسط مربيان 
بهداشت مدارس و در مواردی كه شك به تشخيص وجود دارد، 

توسط پزشك اقدام كنند 
کک حشره ای موذی:

بال ندارد.ولی پاهای  تا 4 ميليمتر طول دارد و  اين حشره 2 
تواند،بجای  می  سادگی  به  و  است  بلند  خيلی  آن  عقبی 
پريدن خيز بردارد اين حشره اجزايی سخت در دهان دارد.

كه برای سوراخ كردن و مكيدن خون انسان و حيوان بكار 
می برد.عالوه بر كك مخصوص انسان، كك سگ و موش 
هم وجود دارد. كك موش سبب انتقال تيفوس وطاعون به 
انسان است. برای مبارزه با اين حشره از پودر حشره كش و 
اسپری استفاده كنيد. در اين مورد نظافت محيط مطرح نيست 

و پيشگيری وجود ندارد.

بیماری هاری و تبعات آن : 
بيماری هاری يكی از مهم ترين بيماريهای مشترک بين انسان 
و حيوان است  كه از طريق سگ ،گربه ،خر،روباه و... به انسان 
منتقل می شود.ميزان كشندگی باال)100درصد ( به گونه ای كه 
پس از ظهور عالئم بالينی چه در انسان و چه در حيوان، قابل 
درمان نبوده و بيمار محكوم به مرگ خواهد بود.ويروس هاری 

حتی از زخم های بسيار كوچك و در حد خراش هم می تواند  
باعث هار شدن فرد گردد.  پنجه گربه حتی در حد خراش نيز می 
تواند موجب انتقال بيماری هاری گردد ؛ چراكه گربه عادت به 
ليسيدن پنجه های خود  داردبايستی هرنوع حيوان گزيدگی را 
هار گزيدگی تلقی نموده وبالفاصله اقدامات درماْن پيشگيری 

)شستشوی زخم و واكسيناسيون ( را انجام داد در صورت بروز 
عالئم هاری ، اين بيماری درمان پذير نبوده و سرانجام به مرگ 
منتهی می شود . البته افراد حيوان گزيده اگر بالفاصله و در اسرع 
وقت  تحت اقدامات درمان پيشگيری از هاری قرار بگيرند می 

توانند از ابتال به بيماری هاری رهايی يابند.
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  تب مالت چیست ؟ 

آیا می بایست از بیماری تب کریـمه کنـگو ترسید ؟
 CCHF( كنگو  كريمه  ويروسی  دهنده  خونريزی  تب       
و  يك  و حيوان  انسان  بين  مشترک  هاي  بيماري  از  يكي   ،)
بيماری تب دار حاد  و خونريزي دهنده است كه توسط كنه 

منتقل می شود. 

عالئم بیماري تب خونریزي دهنده  :
عالئم بيماري در چهار مرحله نمود پيدا مي كند : 

1- دوره  نهفتگي : به دنبال گزش كنه 3-1 روز و حداكثر به 9 
روز می رسد . دوره نهفتگي پس از تماس با بافت يا خون آلوده 

6-5 روز است كه از حداكثر زمان 13 روز تجاوز نمی كند.
صورت   به  عالئم  شروع  مرحله  اين  در   : مقدماتی  دوره   -2
درد   ، لرز   ، تب   ، بيمار دچار سردرد شديد  و  است  ناگهانی 
و  درد   ، گيجی   ، پاها  و  پشت  ناحيه  در  خصوصاً   ، عضالنی 
و عالئم  نور   از  ترس   ، قرمزی چشم  و  درد   ، سفتی گردنی 

مشابه می شود. 
3- مرحله خونريزی دهنده : اين مرحله 5-3 روز پس از شروع 
پيدا می شود و چهار روز طول می كشد . خونريزی  بيماری 
در مخاط ها و لكه هاي خون مردگي زير پوستي  خونريزي 
از دستگاه گوارش و وجود خون در مدفوع ،  خون در ادرار  
، ،خونريزی از دهان ، ملتحمه، گوش ها ، رحم و حتی خلط 
داخل  دادن حجم  از دست  دنبال  به  مرگ   . پيدا شود  خونی 
عروقی خون ، خونريزی مغزی ، كمبود مايعات ناشی از اسهال 

رخ می دهد . 
با كم رنگ شدن ضايعات  بيماران  بهبودی  نقاهت:  4-مرحله 

با  بعد  به  هفته سوم  بيماران در  اغلب  پوستی آغاز می گردد. 
طبيعی شدن شاخص های خونی و آزمايش ادرار از بيمارستان 

مرخص می شوند .

راه انتقال بیماري تب خونریزي دهنده  : 
الف : توسط کنه : . عفونت در انسان پس از گزش توسط 

كنه آلوده يا له كردن آن روی پوست ايجاد می شود . 
 ب: تماس با خون ، ترشحات و بافت آلوده دامی

دام  ذبح  دارد  ايي كه ويروس در خون وجود  اگر در دوره 
شود ، از طريق خون و گوشت تازه حيوان ذبح شده و يا در 
جريان مواردی مانند وضع حمل دام ، تماس با خون ، ترشحات 
به  انتقال ويروس  تواند موجب  ، می  پيدا شود  آلوده  بافت  يا 

انسان شود 
ج : انتقال انسان به انسان ) عفونت بیمارستانی (

يا  به ويژه در مرحله خونريزی  بيماران  بافت  با خون و  تماس 
با خون آن ها  انسان  انجام هرگونه اقدامی كه منجر به تماس 

شود ، باعث انتقال بيماری می شود

پیشگیري : 
اساس پيشگيری مبتنی بر روش های عمده ذيل می باشد:

1- حذف ناقل : كنه زدايی دام ها و كاهش جمعيت ناقل به 
كنترل بيماری می تواند كمك نمايد . 

ناقل:كسانی كه در محيط های  از گزش توسط  2- محافظت 
روستايی و دامپروری خصوصاً در فصول بهار تا پاييز حضور 

دارند بايستی : از مواد دور كننده حشرات بر روی بدن و لباس 
مانند  بپوشانند  را  نواحی در معرض گزش كنه  استفاده كنند، 
 ، كردن  جوراب  داخل  را  شلوار  پاچه   ، دستكش  از  استفاده 
بستن دكمه سرآستين،  لباس و پوست از نظر وجود كنه بررسی 
به طريقی كه  ها  برداشتن آن  كنه  ، ودر صورت وجود  شود 
موجب ماندن قسمت دهانی كنه در پوست نشود. و در نهايت  

از  له كردن كنه بر روی پوست بدن پرهيز شود.
3- پرهيز از تماس با منبع بيماری : در حين ذبح يا زايمان دام 
بايستی از دستكش و لوازم محافظتی استفاده نمود . به عموم مردم 
نيز توصيه می شود از ذبح دام در محيط خارج از  كشتارگاه 
خودداری نمايد و با توجه به حساسيت ويروس نسبت به حرارت 

، فرآورده های دامی را به خوبی با حرارت بپزند .
رفتن  بين  از  به  توجه  با   : صنعتي  هاي  كشتارگاه  احداث   -4
بهتر  دام در جسد حيوان  از ذبح  از چند ساعت  ويروس پس 
است در كشتارگاه های صنعتی، الشه دام به مدت 24 ساعت 
در فضای 4 درجه سانتی گراد نگهداری می شود و سپس به 

بازار عرضه يا منجمد می گردد.
كه   دامی  از مصرف گوشت  افراد  كه  است  براين  توصيه  لذا 
به روش غيربهداشتی ذبح و عرضه گرديده است ، خودداری 
هنگام  دستكش  پوشيدن  ديگر  احتياطی  اقدام  نهايتاً   . نمايند 

تماس با گوشت و خون دامی مشكوک می باشد.
5- كنترل آلودگی دامی : به شدت از خريد و مصرف گوشت 
دامی كه به طريق غير قانونی و قاچاق وارد كشور می شود ، 

خود داري نمايند . 

بيماری تب مالت يا بروسلوزبه عنوان يكی از مهمترين بيماری 
های مسری و شايع مشترک بين انسان و حيوان محسوب می 
گردد  اين بيماری به علت ابتالی انسان به بيماری تب مالت 
توليد  ، كاهش  دام  ايجاد سقط جنين در  به علت  و همچنين 
نازايی دام¬های مبتال از دو بعد بهداشتی و  شير و عقيمی و 
اقتصادی مورد توجه قرار دارد. اين بيماری در مناطق سردسير 
و معتدل در تمامی فصول و بيشتر بهار و تابستان ، فصل زايش 

و شيردهی دام¬ها ، ديده می¬شود.
نشانه¬های بیماری در انسان :

 ، سردرد   ، نامنظم(  يا  و  متناوب   ، مداوم  الگوی  )با  تب 

ضعف ، تعريق ، دردهای استخوانی و مفاصل ، كاهش وزن 
بيماری  بالينی  های  نشانه  از  بدن  عمومی  درد  و  افسردگی   ،
 ، طحال   ، كبد  در  می¬تواند  بروسال  باكتری  می¬باشد. 
چركی  عفونت  ديگر  اندام¬های  برخی  و  ها  استخوان  مغز 

موضعی ايجاد نمايد.
مهمترین راههای انتقال بیماری:

1.مصرف شير خام و فراوردهای لبنی آلوده به خصوص پنير 
و بستنی.

باكتری  حاوی  مايعات  و  ها  بافت   ، غذايی  مواد  2.مصرف 
بروسال.

ترشحات   ، آلوده  حيوان  بافت¬های  با  مستقيم  3.تماس 
حاصل از سقط جنين دام و دستكاری الشه حيوان آلوده.

4.انتقال تنفسی از طريق استنشاق ذرات عفونی معلق در آغل 
، اصطبل و آزمايشگاه.
راههای پیشگیری :

بردن  بين  از  مالت  تب  بيماری  از  پيشگيری  راه  •مهمترين 
و  شير  كردن  پاستوريزه  و  جوشانده  طريق  از  بيماری  عامل 

فراوردهای آن است.
برای  آلوده  حيوان  های  بافت  و  ترشحات  با  تماس  •عدم 

كسانی كه با دام سر و كار دارند.

3000484844
1-کدامیك از بیماريهاي زير جزءبیماريهاي مشترك انسان و حیوان نیست؟

1-سیاه زخم2- سرخك3-تب مالت4-سالك
2-بهترين و مُوثرترين کار در مواجهه با شخص حیوان گزيده در مراحل اولیه چیست؟

1-شستشوي زخم با آب و صابون به مدت 15-20 دقیقه                            2-پانسمان و بستن زخم
3-باز گذاشتن زخم و ارجاع فوري به مراکز درمان پیشگیري از هاري      4-گزينه الف و ج صحیح است.

3-کدام مورد جزء راههاي پیشگیري از ابتال به سالك نیست؟
1-استفاده از پشه بند و توري                                      2-پانسمان کردن محل زخم سالك

3-جلوگیري از تماس مستقیم با فرد بیمار                       4-اتالف سگهاي ولگرد و جونده کشي
4-کدام مورد جزء شايعترين راههاي انتقال تب مالت )بروسلوز(نیست؟

1-مصرف شیر و لبنیات غیر پاستوريزه                                     2-تماس با ترشحات رحم حیوان آلوده
3-تماس مستقیم از فرد مبتال به ديگر اشخاص        4-استنشاق باکتري در محیط آغل واصطبل

5- ناقل بیماري تب خونريزي دهنده کريمه کنگو چیست؟
1-کنه                       2-پشه                        3-ساس                           4-مگس

6-کدامیك از عالئم شايع تب مالت نیست؟
1-تب مداوم يا منظم                                      2-بي اشتهايي و کاهش وزن       

3-خستگي و درد عضالني وعمومي بدن                 4-خونريزي زير پوستي                 
 7- کدام گزينه جزء راههاي انتقال سیاه زخم مي باشد؟

1-پوست ، مو و پشم             2-مدفوع            3-استنشاق ذرات عفوني            4-همه موارد
8- مخزن کدامیك از بیماريهاي زير مي تواند جوندگان بخصوص موش باشد؟

1-طاعون               2-آنفلوآنزا                3-آبله مرغان                     4-سرخك
9- راههای انتقال بیماری تب خونريزی دهنده کريمه کنگو می باشد 

1- گزش کنه         2- ترشحات بیمار           3-خون ،گوشت تازه و احشاء حیوان        4-همه موارد

کدامیك از بیماريهاي زير 100درصد کشنده است؟
1-هاري                          2-تب مالت                         3-کیست هیداتیك                       4-لپتوسپیروز

مسابقه اس ام اسی 
به 3 نفر از کسانی که پاسخ های صحیح خود را از طریق اس ام اس به شماره 3000484844 ارسال نمایند جوایزی به رسم یادبود تقدیم می گردد.
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