
  

  تهرانی درمانی بهداشت وخدماتی پزشک علوم دانشگاه

  کنگو مھیکر دھندهی زیخونر تب

CCHF 

  

  

هایماریب با ومبارزهي ریشگیپ واحد  

 

  ست؟یچ CCHF ا یکنگو مهیکر  دهندهي زیخونر تب ∗

 که است دهندهي زیخونر   و حاد دار تبي ماریب کیو وانیوح انسان نیب مشتركي  هایماریب ازی کی
  .شودی م منتقل کنه توسط"عمدتا

  

ي خانمها ها،قصابان،دامداران،دباغان، کشتارگاه کارکناني ماریب خطر معرض دري گروهها
  .باشندی می بهداشت کارکنان و دار خانه



 ست؟یچي ماریب نیا عالئم ∗

 ظاهر ییاشتهای وب پاها وساق شتپ هیناح در خصوصا یعضالن ،درد دیشد سردرد، ،ضعفیناگهان تب باي ماریب 
 و ،روده هی،رینی،ب لثه ازي زیخونر نیهمچن. شودی م  دهیدي ماریب چهارم روز ازی پوست ریزي هاي زیوخونر شده
   .گرددی م مشاهدهي ماریب ومرگبار دیشد موارد در رحم

  

  

  

    

  

    

    

 ست؟یچي ماریب نیا انتقالي راهها ∗
  .شودی م جادیا پوستي رو آن کردن له ا یکنه وسطت گزش از پس انسان در عفونت:کنه  .١

 کردن قطعه قطعه و دام حمل وضع به ،کمک دام ذبح هنگام در: آلوده وانیح وبافت خون،ترشحات با تماس .٢
  .  شود انسان به روسیو انتقال موجب تواندی م غذا طبخ جهت آلوده دام تازه گوشت

    

.  

ی اقدام گونه هر انجام اي یزیخونر مرحله در ژهیو به مارانیب آلوده ترشحاتو خون با تماس :انسان به انسان انتقال .٣
جزء بیماریهاي بنابراین  .شودی مي ماریب انتقال باعث زین ، شود آنها خون با انسان تماس به منجر که

 .محسوب میگرددنوزوکومیال 

 هشدار
 واحشاء ،خون دام الشه با وتماس آلودهي دامها ،ذبح انتقال راه نیعتریشا ما کشور در

  .است بوده آنها ذبح از پس
  

  

 



 صورت در و است درمان قابلي ماریب نیا
 شدت از موقع به ودرمان عیسر صیتشخ

.شودی م کاسته آنی وکشندگي ماریب  

 ست؟یچي ماریب ازي ریشگیپي راهها ∗
 .مینکني نگهدار خودمانی زندگ محل در را ها دام است کنهي ماریبی اصل ناقل نکهیا به توجه با .١

 .میکني خودار مجاز ریغ قصابان از گوشت دیخر از و میینما استفاده کشتارگاهها در شده ذبح دام گوشت از .٢

 .میینما استفاده نکیوع کار،چکمه ،لباس دستکش از آن گوشت کردن خرد و دام ذبح هنگام .٣

 .میینما هیته دامی بهداشت عرضه مراکز از را زنده ؛دام ازین صورت در .۴

 کردن له واز مینمائی سمپاش ها کنه بردن نیازب راجهت دامهاي نگهدار محلی دامپزشک سازمانیی راهنما با .۵
 .میکني خوددار ها کنه

 به خچال یطبقات در تازه وجگر گوشتي نگهدار از وپس میکني خودار خام بصورت تازه جگر خوردن از .۶
 .میینما مصرف کامل پختن از وبعد ساعت48تا 24 مدت

 پرسنل ریوسا پزشکان  توسطي ماریب نیا به مشکوك مارانیب با برخورد دری وبهداشتی حفاظت اصول .٧
  .گردد تیرعا ماریب همراهان وی مارستانیب

  .نداردی عالئم  هادام در دهندهي زیخونر تبي ماریب

 هتوج
   
 
 
 
 
 

  تهران جنوب بهداشت مرکز :تهیه

 


