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      گرمازدگی خطری برای فرد ندارد و کشنده نیست، مگر این که در درمان گرمازدگی کوتاهی
           و سهل انگاری شود و به طور کامل و سر موقع درمان نشود. 

                 اگر به طور ناگهانی، مکانیسم خنک کننده ی بدن از کار بیفتد، دمای مرکزی بدن 
                      چنان افزایش می یابد که می تواند در کمتر از نیم ساعت منجر به مـرگ فرد
                                  شود.  بعضی افراد چند هفته بعد از گرمازدگی  فوت می کنند که به دلیل

                                       نارسایی کلیه  یا قلب  است.  
                                بیش از 10 درصد افرادی که دچار این حالت می شوند، فوت می کنند. 

                                           گرمازدگی باعث از کار افتادن و خرابی دائمی بعضی اندام ها مثل
                                                                                      کبد  می شود.

           

           اثرات گرمازدگی بر بدن چیست ؟

گرما زدگی چیست؟

1

                    گرمازدگی موقعیتی حاّد و تهدید کننده زندگی است که در این حالت سیستم تنظــیم
           کننده دمای بدن ، به دلیل قرار گرفتن طوالنی مدت در هوای گرم یا تولید بیش از حّد گرما 
در بدن و یا وجود هر دو حالت ، از کار می افتد. درحالت گرمازدگی بدن نمی تواند گرمای اضافی خود 
را دفع کند، در نتیجه دمای بدن خیلی افزایش می یابد که می تواند اندام های اصلی را تخـریب کند.
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به دنبال مشـاهده ی هــر یک از این عالیم  بهتر است به احتــمال بروز
گرمازدگی شک کنید زیرا به دنبال عرق کردن زیاد و از دست دادن مایعـات

عالئم زیر ایجاد می گردد:

* انقباض های عضالنی: ) اسپاسم های شـدید که به صورت ناگهانی درعضالت دست و یا پا ایجاد 
می شود(.
* ضعف
* گیجی

* تهوع و استفراغ
* سردرد

* پوست رنگ پریده

عالئم روحی و روانی گرمازدگی شامل: سخنان بی ربط، گیـجی
رفتار پرخاشـگر، آشفتگی و هیجان، توهمـ  بی حــالی، رخوت 
بی حسی ) واکنش های بدن بیش از حد آرام و آهسته می شود ( 

و تشنج است.

 چه موقع به پزشک مراجعه کنیم؟

2
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                         * متوقف کردن فعالیت در هوای گرم
                           * انتقال به یک محیط خنک تر

                      * مصرف مایعات فراوان سنگ بنای درمان خستگی گرمایی است. 
                 معمواًلعالئم گرمازدگی بامصرف مایعات و الکترولیت )دوغ و ماست شور(  برطرف می شود.        
          با استفاده از استامینوفن و یا بروفن، انقباض های عضالنی را نیز می توان کنترل کرد. اگر تهوع 

و استفراغ مانع نوشیدن مایعات می شود، تزریق وریدی مایعات ضروری است. 

     در صورتی که فرد در محیط گرم همچنان به فعالیت ادامه دهد و دمای بدن به بیش از 41 درجـه             
         سانتیگراد برسد، مکانـیسم عرق کردن متوقف می شود. عـــالئم گرمازدگی به سمــت شوک
            گرمایی پیشروی  می کند. شوک گرمایی یک حالت اورژانس است که می تواند منجـربه مرگ

                 شود و باید سریعاً به مرکز درمانی مراجـعه شود.

   شوک گرمایی چیست؟

عالئم شوک گرمایی: 

            * ضربان سریع نبض  * کوتاهی تنفس   * کاهش عرق 
        * کاهش ادرار   * گیجی ـ اختالل هوشیاری   * و نهایتاً کما.

3

درمان گرمازدگی:
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با استفاده از  این راه کارها می توان از بروزگرمازدگی جلوگیری کرد: 
* پوشیدن لباس های سبک با رنگ روشن

* استفاده ازکاله های پهن
* استفاده ازکرم های ضدآفتاب با فاکتور حفاظتی 30 و باالتر

* مصرف مقـادیر فــراوان مایعات ) روزانه نوشیدن 8 لیوان آب درتابستان توصیه می شود (
* استفاده ازمایعات شور مانند دوغ یا آبمیوه درصورت عرق کردن

* اجتناب از فعالیت های ورزشی درروزهای گرم. 

* مصرف نوشیدنی های الکلی  وکافئین دار، دفع  مایعات  بدن  را بیشتر می کند و عالئم
 گرمازدگی را تشدید می کند. 

* افرادی که دچارگرمـازدگی می شوند تا یک هفته برای ابتال به یک حــمله ی
دیگر گرمـازدگی مستعـدتر هستند، بنابراین در این یک هفته از تماس با 

هوای گرم یا فعالیت کردن در محیط گرم پرهیز شود. 
* یادتان باشد از فعالیت های شـدید بدنـی در محیط گـــرم ویا 

 مرطوب خودداری کنید. 

پیشگیری ازگرمازدگی: 

نکات مهم: 

            * ضربان سریع نبض  * کوتاهی تنفس   * کاهش عرق 
        * کاهش ادرار   * گیجی ـ اختالل هوشیاری   * و نهایتاً کما.
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                                مهم ترین علت شیوع عفونت های روده ای به ویژه در فصل تابستان، استفاده    
                            از مواد غذایی مانده، حرارت ندادن کافی غذاهای سرد شده، مصرف زرده ی تخم مرغ

                   نیم پز و مصرف بستنی ها و آب های آلوده است. 
             * موادغذایی که به گرمای هوا حساس ترند و زودتر فاسد می شوند، عبارتند از : 

غذاهای دریایی،گوشت و فراورده های آن، شــیر و فراورده های آن، انواع سس ها و انواع نوشــیدنی ها. 
عالئم 

   اولین عالمت مسمومیت غذایي اسهال اسـت. مسمومیت غذایي مي تواند به طور کلي با عالئم تب،       
      سردرد، خواب آلودگي، دردهاي عمومي بدن، ضعف بنیه، حالت تهوع، استفراغ هاي مکرر، دل درد،         

         دل پیچه، اسهال، افت فشارخون، کندي ضربان قلب، تشنج و حمالت عصبي بروز کند.
             بعضي کودکان و سالمندان به علت از دست دادن سـریع آب بدن، دچـار ضعف بنیه شده و 
                   برخي از آن ها به دلیل این ضعف و کمبود آب دچـار افت شدید فشار خون مي شوند و

                       حتي جان خود را از دست مي دهند.
                              لــذا باید خیلي مــراقب آن ها بود. همچنین خانم  هاي باردار چنانچه دچــار

                            مسمومیت غذایي شدند حتماً باید به پزشک مراجعه کنند.
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برای جلوگیری ازمسمومیت های غذایی نکات زیر را به خاطر بسپارید:
* هفته ای یک بار یخچال را تمیزکنید.

* در استفاده از مواد غذایی که دوره ی مصرف کوتاه داشته و بیشتر در معرض 
آلودگی قـرار دارند مانند: غــذاهای گوشتی، تخم مرغ، ساالدالویه، سس، انواع کنـسروها، 

شیرینی تر و شیر و... شتاب کنید.
* در تابستان باید به تاریخ مصرف و تولید، مجوز بهداشت )پروانه بهداشت(، پروانه ی ساخت و عالمت 

استانداردی که بر روی بسته بندی مواد غذایی به ویژه بستنی، آبمیوه، محصوالت لبنی وگوشت قید
 شده است، توجه نمودکه درغیر این صورت امکان بروز مسمومیت و بیماری وجود خواهد داشت.

* درمسافرت های تابستانی  باید از خرید هر گونه غذاهای آماده ی غیر بهداشتی ) ازدست فروش ها
و دوره گردها ( جداً خودداری شود.

* کنسرو مواد غذایی را قبل از مصرف، باید به مدت 20 دقیقه در آب کاماًلجوش،
 جوشاند و سپس مورد مصرف قرار داد.

* مصرف آب لیمو ترش به همراه برخی مواد غذایی در تابستان، به دلیل
 اسیدی شدن دستگاه گوارش، احتمال مسمومیت حاصل از رشد

 باکتری ها را کاهش می دهند.

پیشگیری از مسمومیت غذایی
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                                 * سعی کنید در تابستان از نوشیدنی های خانگی مانند شربت های ســنتی
                                مثل سکنجبین خیار، چای کمرنگ ، دوغ ، آب مطمئن که قباًل تهیه و در یخچال

                         نگهداری می کنید، استفاده کنید.
                  * مواد گوشتی را در باالترین قسمت یخچال که معمواًل دمای 2 درجه ی سانتی گراد باالی

         صفر دارد نگهداری کنید، لبنیات و غذاهای پخته را در قسمت میانی که حدود 4 درجه ی 
سانتی گراد است و در قفسه های پایینی که حدود  6-4 درجه ی سانتی گراد می باشد سبزیجات و میوه 
نگهداری شود. فرآورده ها ی شیری که حتماً بایستی در فریزر نگهداری شوند، بستنی و کره و خـــامه

   است. 
       * هیچ گاه غذا هـــا را به صورت نیـمه گرم نگهــداری و مصرف نکنید. غذا بایستی یا کامــاًل

           سرد یا کامال ً گرم خورده شود. 
               * آخرین و شاید مهمترین مطلبی که در فصول گرم موجب مسمومیت های غذایی و احتمال
                       انتقال  میکـرو ارگانیسم ها می شود، آلودگی دستهاست. هرگز فراموش نکنیم هنگام
                           ورود به منزل قبل از انجـام هرکاری و یا قبل از خوردن غذا، ابتدا دستهــایمان

                                   را با آب گرم وصـابون به مدت 20 ثانیه به خوبی شستشو دهـیم و سـپس با 
                                                   دستمـال تمیزخشک کنیم.

                                          * فراموش نکـــنیم که مایع ظرفشویی به هــیچ عنوان جایگزین           
                                            صــابون نخواهد بود. مایع ظرفشویی فقط چربی زداست. 
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در بیشتر موارد، مسمومیت غذایي ظرف 2 تا 3 روز از بین مي رود و تنها باید
استراحت کرده و مایعات فراوان استفاده شود تا از کمبود آب در بدن جلوگیري

شود. بهتراست از سرم خوراکي و نوشیدني هاي طبیعي استفاده کنید. معمواًل براي
درمان مسمومیت غذایي نیاز به مصرف آنتي بیوتیک و داروهاي خوراکي قوي نیست و

در مجموع باید از تجویز داروهاي اضافي پرهیز شده و از حداقل دارو استفاده گردد. 

درمان
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                            اسهال  خونی  باکتریایی  )شیگلوز( عبارت  است  از یک  عفونت  باکتریایی  در الیه های
                 سطحی  پوشاننده  ی جدار داخلی  روده ها. این  باکتری  معمواًل از طریق  دست ها، غذا یا آب     

          آلوده ، از یک  فرد به  فرد دیگر انتقال  می  یابد. 

    در دوران حاد بیماري و تا زماني که شیگال در مدفوع وجود دارد، انتقال صورت مي پذیرد . ) معمواًل     
       تا 4 هفته پس از شروع بیماري ( 

            این  بیماری  در اثر تماس  نزدیک  فــردی  به وجود می آید  و به  صورت  همـه  گیر  رخ  می دهد.
                از زمان  ورود باکتری تا ظهور عالیم،  4-1 روز طول  می کشد. 

                    برای جلوگیری از ابتال به این بیماری خطرناک، دست های  خود را حتماً پس  از اجابت 
                         مزاج  و قبل  از دست  زدن  به  مواد غذایی  بشویید.

                                       * دل  پیچه ، تب ، اسهال  )20 بار اجابت  مزاج  آبکی  در روز یا حتی  بیشتر(
                                                * وجـود خـون ، مخـاط ، یا چـرک  در مـدفوع ، تهـوع  یا استفراغ و 

عالیم  شایع 

دوره ی واگیري 

9



1110

دردهای  عضالنی  
* گاهی  در شروع  بیماری ، شمارش  گلبول های  سفید کمتر از حد طبیعی  است .

* مـؤثرترین و مهم ترین روش انتقـال، انتقـال به صـورت فـرد به فـرد و از راه 
مدفوعی ـ دهانی می باشد. اما گاهی به وسیله غذا، آب، حشرات و اشیای آلوده نیز منتقل 

می شود. لذا دست های  خود را پس  از اجابت  مزاج  و قبل  از دست  زدن  به  مواد غذایی  بشویید. 
ـ سایر اقدامات  بهداشت  عمومی  مانند: اصالح  آب  و فاضالب ، دفع  صحیح  مدفوع  و رعایت

  بهداشت  موادغذایی  نیز از دیگر روش های مؤثر پیشگیری می باشد.
* لباس های  آلوده  و ملحفه ها  را تا زمانی  که  بتوانید آن ها را بجوشانید، در سطل های  درپوش  دار

 و پر از آب  و صابون  قرار دهید.

* اقدامات  تشخیصی  ممکن  است  شامل  بررسی  آزمایشگاهی و کشت  نمونه ی
  مدفوع  باشد.

* درمان،  شامل  جایگزینی  مایعات  از دست  رفته ، غذای  کم  حجم 
 و نیز گاهی  دارو می شود.

* با درمان ، بیماری معمواًل درعرض  7 روز قابل  معـالجه  است .

پیشگیری 

درمان 
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                                      * بیـــمار را از بقیه  جـــدا نمایید.
                                   * بیمار باید به طور مرتب مایـــعات 

                                      دریافت  کند.
                                  * بستری  کردن  بیمارانی  که   شــدیداً
                              مریض  هستند )خصوصــاً کودکان  کم  سن

                          و سـالی  که  کم  آبی  دارند(. چنین  بیمارانی جــدا 
                 از بقیه  بستری  می شوند و مایعات  تکمیلی  را از راه  ســرم  به  آن ها  می رسانند.

          * استفاده خودسرانه از داروهاي ضد حرکت روده توصیه نمي شود . 
             * استفاده از داروهاي یبوست زا ممنوع است . 

                * امکان  دارد آنتی  بیوتیک  تجویز شود. 
                    * از مصـرف  ترکیبات  ضـد اسهـال  خـودداری  کنید، مگـر این کـه  با نظـر پزشک  تجویز 

                         شده باشند.  
                               ـ این  ترکیبات  ممکن  است  بیماری  را طوالنی  کنند. 

                                            حــداقـــل  تا 3 روز پـــس  از رفـع  تــب ، اسهال  و ســایر عالیم، 
                                                     استراحت  در رختخواب  ضروری  است،  مگر برای  توالت رفتن .

                                                 البته پاها را در رختخواب  باید مرتباً ورزش  داد. 

فعالیت در زمان ابتال به این بیماری

11
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* مصرف مایعات  یا جامدات  نرم  تا زمانی  که  اسهال  متوقف  شود، سپس از  
رژیم  غذایی معمولی استفاده شود . 

ـ در شرایط زیر باید به پزشک مراجعه کنید:
* اگر شما یا کودکتان  عالیم  اسهال  خونی   دارید.

* اگر یکی  از موارد زیر هنگام  درمان  رخ  دهد: 
- تب  38/9 درجه ی  سانتی گراد یا بیشتر 

- گلودرد، سردرد یا گوش  درد 
- تنگی  نفس  یا سرفه ی  شدید 

- رگه  ی خون  در خلط  سینه  
- درد یا تورم  شدید شکم  

- خونریزی  گوارشی  از مقعد 
- درد در ساق  پا یا تمام  پا 

- تورم  مفاصل 
* عالیم  کم  آبی  بدن  ) بی حالی ، فرو رفتگی  چشم ها، کاهش  وزن   سریع ،

 خشکی  پوست ( ظاهر شوند.

رژیم  غذایی 
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                                       بیــماری سالک یک بیـــماری پوستی مشترک بین انــسان و حیوان       
                                      است که از طـریق نیش یک پشه ی آلوده به انـــگل، به نام پشه ی خاکی

                            به انسان سالم منتقل می شود.

        زخم های متعدد یا به علت گزش یا در بیشتر موارد به علت خاراندن زخم و انتقال انگل به قسمت های        
           سالم پوست بروز می کند. زخم های سالک به شکل های متفاوت ، از جمله شکل خشک ) نوع           

             شهری ( و شکل مرطوب ) نوع روستایی ( بروز می کند.
                    در این بیماری ابتدا برآمدگی کوچک و قرمز رنگی ظاهر می شود. در نوع خشک، زخم مرطوب

                          ایجاد نمی شود . اما در شکل مرطوب ، وسط ضایعه زخم شده و حاشیه پیشرفت می کند.          
                         زخم به شکل دهانه ی کوه آتشفشان است .

                            زخم های مرطوب بین شش تا نه ماه و زخم های خشک حدود یک سـال دوام
                                   دارند، به این معنی که زخم سالک کمتر از یک سال دوام یافته، پس از آن
                                               بهبود می یابد و جای آن به صورت جوش گاه فرو رفته و پایدار 
                                                     برای تمام عمر باقی می ماند که ممکن است اگـر زخم در 

                                              صورت فرد باشد به زیبایی فرد لطمه وارد کند.

عالئم سالک
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ناقل سالک پشه ی در اندازه ی دو تا سه میلی متری  که موقع نشستن ، 
بال های خود را به شکل عدد 7 نگه می دارد و به صورت  جهشی پرواز می کند. 

پشه خاکی ها از سطح پوست خون خواری می کنند. 
* این پشه ها در زمان خون خواری از زخم سالک، انگل را می خورند و پس از یک هفته

 از طریق نیش  و خون خواری ، آن را به فرد سالم انتقال می دهند.

ناقل سالک
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محل زندگی پشه ی خاکی:

                                  در شکل مـرطوب ) نوع روسـتایی ( برخـی جـوندگان وحـشی مـــانند:
                              موش های صـحرایی و در شکل خشک )نوع شهری ( انسان ، ســـگ و  

                            گاهی شغال و روباه، نقش مخزن را ایفا می کنند. 

      پشه ی خــاکی فقط هـنگام غــروب و ساعت های اولیه ی شب ، خون خواری و  تغـذیه می کنـد. 
      این حشره  در طول روز در پنــاه گـاه های گـرم ، تاریک و  مــرطوب ، نظـیر شکـاف های عمیـق  
        دیوارها ، امــاکن متروکه و مخـروبه ، اسطبل هـا، اطـــراف توده های زبالـه و کودهـای حیوانی ،

           النه ی  جوندگان ، کنده ی درخـــتان ، حاشیه ی جویبارهــا ، پشت لوازم ثابت منزل ) مانند کمد 
               و قاب عکس ( استراحت و تخم ریزی می کند. 

                                        به طور کلی سالک به وسیله ی انواع پشه خاکی های آلوده به سه طریق زیر 
                                      به وجود می آید: 

                                                 * انسان به انسان 
                                                 * حیوان به حیوان

                                                 * حیوان به انسان و بالعکس

راه های انتقال

مخزن سالک 
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از آن جا که سالک از طریق نیش پشه ی خاکی منتقل می شود، یکی از مهمترین 
راه های پیشگـیری، مبارزه با پشه و جلوگیری از ورود آن به  محل زندگی است. 

ـ  در این راستا می توان اقدامات زیر را  انجام  داد: 
* محافظت بدن در برابر نیش زدن پشه ی خاکی 

* پوشاندن قسمت های باز بدن 
* نصب توری فلزی با منافذ ریز به در و پنجره ها و خوابیدن در پشه بند

* استفاده از پمادها و مواد دور کننده ی حشرات به هنگام کار و خواب
* محافظت از زخم سالک و پوشاندن آن با گاز استریل . 

* مبارزه با جوندگان و سَگهای ولگرد.

یکی دیگر از راه های پیشگیری از این بیماری، رعایت بهداشت محیط و بهسازی
 محیط است.

ـ  در این راستا می توان اقدامات زیر را  انجام  داد: 
1. رعایت بهداشت محیط 

* گرد آوری و دفع بهداشتی و مستمر زباله با استفاده از سطل  درب دار 

پیشگیری  و کنترل بیماری سالک 



                                  * جمع آوری فضوالت حیوانی و جلوگیری از انباشته شدن آن ها در محیط
                              منزل یا نزدیک محل زندگی در روستا

                        2. بهسازی محیط :
                  * ترمیم شکاف هـا و حفـره هـای مـوجـود در دیوارهـا و سـایر قسمت های مناطـق

          مسکونی انسان و دام 
  * تخریب و تسطیح اماکن مخروبه

 3 . دوری از محل زندگی پشه ی خاکی و مناطق آلوده به سالک ،  به ویژه هنگام غروب و اوایل شب .

17
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با انجام اقدامات مراقبتی، مراجـعه ی به موقع و سریع و درمان بیمــاری 
می  توان از عوارض این بیماری پیشگیری کرد. به شرط آن که درمــان

منظم، کامل و به مدت کافی باشد. درمان ناقص موجب مقاوم شدن انگـل و
شدت عوارض می شود. بهبودی کامل بیمار به همکاری خوب و مراجعه ی منظم بیمار 

به مرکز درمان  کننده بستگی دارد.

درمان

کلیه ی مراکز بهداشتي ـ درماني، خدمات مربوط به بیماري 
سالک را به طور رایگان ارائه مي نمایند.

18
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                                تب خونریزی دهنده ی کریمه ـ کنگو، یک بیماری حـاد تب دار و خـونریزی
                            دهنده  است که ازطریق گزش کنه و یا تماس با خون یا ترشحات یا الشه ی 
                    دام و انسـان آلوده منتقل می شود. شـایع ترین ناقـل، کنه ای به نام هیالوما می باشد.

        
الف : توسـط کنه که مهمـترین ناقل و مخزن ویروس است. عفـونت در
 انسان پس از گزش توسط کنه ی آلوده یا له کردن آن روی پوست ایجـاد
    می شود. بیماری درفصول گـرم سال از اواخر فــروردین  تا اواخر شـهریور

       )زمان رشــد و تکثیرکنه ها ( شیوع پیدا می کند. پرندگان به بیماری
           مقاومند )غیر از شترمرغ( لیکن مــی توانند با پخش کنه های آلوده
                 باعـث اپیدمی گردند. بیمــاری در حیوانات بدون عالمت

                     می باشد.
                               ب: تماس با خون، ترشحات و بافت آلوده ی دامی، بیشترین خطر هنگام تماس

                                    با خون و  گوشت تازه ی دامی مطـرح است.
                                            * در کشور ما شایع ترین راه انتقال، ذبح دام هـای آلوده و تماس 

                                                           با الشه ی دام، خون و احــشاء پس از ذبح بوده است.

  راه انتقال:
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ج: انتقال انسان به انسان ) عفونت بیمارستانی (، تمـاس با خون و بافت
 بیماران به ویژه در مرحـله ی خونریزی یا انجام هرگونه اقدامی که مـنجر به 

تماس انسان با خون آن ها شود، باعث انتقال بیماری می شود.

* دوره ی کمـون: طول مدت نهفتـگی بستگی به راه ورود ویروس دارد. به دنبال 
گزش کنه 3-1 روز و حداکثر به 9 روز می رسد . دوره ی کمون پس از تماس با بافـت یا خون آلوده 

6-5 روز است که از حداکثر زمان 13 روز تجاوز نمی کند.
* دوره ی مقدماتی: شروع عالم ناگهانی است . بیمار دچار سردرد شدید ، تب ، لرز ، درد عضالنی ، 
خصوصاً در ناحیه پشت و پاها ، گیجی ، درد و سفتی گردنی ، درد و قرمزی چشم ، ترس از نور و عالئم 

مشابه می شود. ممکن است حالت تهـوع ، استفـراغ یا گلـو درد هم باشد و گـاه با اسهـال و درد 
منتشر شکمی همراه است.

* مرحله ی خونریزی دهنده: این مرحله 5-3 روز پس از شروع بیماری پیدا می شود و
 چهــار  روز طول می کشـــد . خونریزی در مخاط هــا و پوسـت به خصوص در 

قسمت باالی بدن و در طول خط زیر بغلی و زیر پستان در خانم ها دیده می شود.
 مرگ  به دنبال از دست دادن حجم داخل عروقی خون ، خونریزی مغزی ،
 کمبود  مایعات ناشی از اسهال و یا ادم ریوی رخ می دهد . مرگ و میر

 حدود سی درصد است که معمواًل در هفته دوم بیماری واقع می شود.

   عالئم بالینی:
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                                   در بیمارانی که بهبود می یابند عالئم بهبودی از روزهای نهـــم تا  دهـم 
                               شروع بیماری اتفاق می افتد.

                                 * مرحله ی نقاهت: بهبـودی بیمـاران با کمرنگ شــدن ضایعـات پوستی
                                آغاز می گردد. دوره نقاهت خصوصاً ضعف طوالنی برای یک ماه و حتی بیشتر

                         باقی می ماند .
                           گاهی موها به طورکامل می ریزد. بهبودی معمواًلبدون عارضــه ماندگار است.

   در هفتـه ی اول بیمـاری و در مرحلـه ی تب مـی توان با نمونـه گیری از خون، ویروس را جدا کرد.
    همچنین می توان ویروس را از نمونه های بافتی مثل بافت کبد، طحال، کلیه و  غدد لنفاوی جدا کرد.

                 اسـاس درمـان حمـایتی است و شامل تنظیم آب و الکترولیت و درمان اختالل انعقادی 
                     درون رگی پیشرونده  است. توجه کنیدکه درمان های اختصاصی ) درمان ضد ویروس ( 

                         توسط پزشـک انجام می شود.
                               استفاده ازتب بر و ضد استفراغ درصورت نیاز مانعی ندارد .

                                                   از تجویز آسپرین  به لحاظ احتمال تشدید خونریزی خودداری گردد.

روش تشخیص

درمــان
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 1. بیمارمشکوک به تب خونریزی دهنده ی کریمه کنگو باید ایزوله شود و 
با افراد خانواده و پرسنل بیمارستانی درتماس نباشد. 

کلیه ی وسایل بیمارستانی مانند: ماسک، دستکش، روپوش، پیشبند، لوله های خون،
سرنگ های استفاده شده و هر وسیله ای که با ترشحات بیمار درتماس بوده، سوزانده شود.

2. سمپاشی منازل و اصطبل هاجهت کاهش کنه ها
3. مصرف مواد ضدعفونی جهت گندزدایی توالت ها، محیط آلوده به خون و ترشحات بیمار

4. به  دلیل این که متأسفانه دام بدون عالمت است، باید از مصرف گوشت تازه خودداری شود و دام
پس از ذبح تا 24 ساعت در دمای 0 تا 4 درجه سانتیگراد قرارگیرد تا ویروس های آن کشته شوند و پس از آن 

مصرف شود.
5. از خرید گوشت های بازرسی نشده بدون مهر دامپزشکی ) کشتارغیرمجاز ( خودداری کنید.

6. مقاومت ویروس در برابر حـرارت کم است و در دمای C˚56 به مدت 30 دقیقه از بین می رود.
 بنابراین پختن گوشت و یا پاستوریـزه کـردن شــیر باعث از بین رفتن ویروس می شود، ضمنًا

 ویروس  می تواند در خون به مدت 10 روز در دمای C˚40 مقاومت کند. ویروس نسـبت به حرارت، 
محیط اسیدی و همچنین کلر حساس می باشد و به راحتی از بین می رود. صابون و مواد

شستشو دهنده با این که ویروس را از بین نمی برند، ولی تا حدی ویروس را غیرفعال 
می کنند. با توجه به این که اسیدی شدن پس از چند ساعت از ذبح دام در جسد

 حیوان پیدا می شود، موجب از بین رفتن ویروس می شـود،از اینرو در
کشتارگــاه ها ی صنعتی، الشه ی دام به مدت 24 ساعت درفضای 4 درجه

      سانتیگراد نگهداری می شود تا ویروس از بین برود.

پیشگیری
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                             وبا یک عفونت حاد روده ای ناشی از باکتری » ویبریو کلرا « است. این بیـماری                  
                      دوره ی پنهانی یا کمون ) فاصله زمانی میان آلودگی به میکروب و ظهور عــالیم (
                 کوتاهی  دارد کـه از یـک تا پنـج روز متغـیر است. باکتری وبا یک سـم روده ای تولـید

       می کند که باعث اسهال آبکی، حجیم و بی درد می شود و به سرعت در صورت عدم درمان باعث 
کم آبی و مرگ می شود. در اغلب بیماران استفراغ هم رخ می دهد.

         دوره ی کمون این بیمـاری ممکـن اسـت خیلی کـوتاه بوده و بستگی به مقــدار باکتری وارد 
          شده به بدن فـرد دارد. به طور متوسط مدت زمان ورود عــامل بیماري در بدن انسان تا بروز 
                 عالئم 12الي48 ساعت به طول مي انجامد، به همین دلیل بیماري به سرعت گسترش مي یابد.

                               تا زمانی که بیمـار در مدفوع خود باکتری دفع نماید، می تـواند برای محیـط
                                           آلوده کننده باشد. افـرادی که عفونت مزمن کیسـه صــفرا دارنـد 
                                       می توانند به عنوان حاملین به ظاهر سالم در انتشار بیماری دخالت کنند.

                                          در این افراد ممکن اسـت به طور متناوب کشت مدفوع مثبت شود. 

دوره ی کمون:

دوره ی واگیری
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 * دادن آنتی بیوتیک مناسب در کوتاه کردن این دوره می تواند نقش داشته باشد.

درد شکمی، خشک شدن دهان و مخاط ها، خشک شدن پوست، تشنگی
 بیش از حد، کاهش اشک، بی حالی، کاهش دفع ادرار، تهوع، سریع از دست دادن

 آب بدن، سریع شدن ضربان قلب، خواب آلودگی غیر عادی یا خستگی، استفراغ،  اسهال 
آبکی ) به طور ناگهانی شروع می شود و بوی ماهی دارد (، چشمان گود افتاده، کاهش فشار خون،

 از دست دادن عناصر مغذی بدن، گرفتگی های عضالنی، شوک )در نتیجه کاهش فشار خون و کاهش 
مقدار اکسیژن (

تماس مستقیم: این بیماری از طریق دست های
آلوده ، تماس با مواد مدفوعی و استفراغ  بیماران،

 ملحفه و لوازم آلوده منتقل می شود.
تماس غیر مستقیم: از طریق آب آلوده به مدفوع انسان ، منابع آب حفاظت نشده، 

غذای آلوده ، سبزیجات و میوه های آلوده و یا شسته شده با آب آلوده ، 
شیر آلوده و بستنی تهیه شده از منابع غیر مطمئن نیز انتقال می یابد.

عـالیم

راه های انتقال
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                             انسـان تنها مخــزن وبا اسـت کـه بـه صـورت بیمـار یا حـــامل است
                              و منبع بیماری ، اسهال و استفراغ بیماران و حامالن بیـماری می باشد.

              اقدامات مؤثر برای بهداشت مواد غذایی شامل این موارد می شود: پختن کامل  مواد غذایی و 
خوردن آن ها در حالی که هنوز داغ هستند. پیشگیری از آلودگی مواد غذایی پخته شده از طریق تماس 
آن هــا با مواد غذایی خام و نیز آب و یخ، سطوح آلوده یا مگس ها، اجتناب از خوردن سبزیجات و میوه جات خـام

 مــگر در صورتی که ابتــدا پوسـت کنـده شـده باشنـد، شستن دسـت هـا پـس از اجــابت مـزاج و 
   به  خصوص پیش از تماس با غذا یا آب آشامیدنی به همان اندازه مهم محسوب می شود. چون بیماری
      بیشتر از طـریق آب آلوده شـیوع می یابد، سعـی کنــیم برای نوشیدن آب ، شستشوی ظــروف

           و سبزیجات از آب لوله کشی کلردار استفاده کنیم. در غیر این صورت آب را بجوشانیم و پس          
               از سرد شدن مصرف کنیم. از خوردن ماهی خام یا کم پخته که از آب آلوده گرفته شــده
                   اجتناب کنیم. به دیگران توصیه کنیم از خوردن آبمیوه و سـاندویچ یا هـر غذایی کـه           

                           احتمال داده می شود آلوده باشد، جداً خودداری کنند.

                                       میکروب وبا می تواند در مواد غذایی مختلف در درجه حرارت های 

پیشگیری

برخی نکات مهم

  مخزن و منبع بیماری:
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معمول محیطی حداکثر تا 5 روز زنده بماند و در صورتی که درجه حرارت
 بین 5 تا 10 درجه سانتی گراد باشد تا 10 روز زنده می ماند.          

میکروب وبا در صورت یخ زدگی زنده باقی می ماند.
 با این حال درجه حرارت های پایین تکثیر این میکروب را کاهش می دهد و 

ممکن است میزان آلودگی را کاهش دهد.
میکروب وبا به اسیدی بودن و خشک بودن محیط حساس است. تشعشع گاما و درجه 

حرارت باالی 70 درجه سانتی گراد میکروب را از بین می برد و غذاهایی که تحت تأثیر این دو
 عامل قرار گرفته باشند، سالمند.

* غذاهایی که بیشترین خطر را دارند شامل غذاهای دریایی و سبزیجات هستند که ممکن است 
خام مصرف شوند.

 

اغلب موارد اسهال ناشی از میکروب وبا را می توان با محلول ORS )محلول خوراکی
جایگزینی آب و امالح ( درمان کرد. در موارد شدید وبا، تجویز آنتی بیوتیک مؤثر 
می تواند حجم  و مدت اسهال و نیز دوره ی زمانی دفع میکروب در مدفوع را کاهش دهد. 

درمان




