
 

 

 :مقدمه

 بیماری یک( گنگو – کریمه) دهنده خونریزی تب

 مشترک و دهنده ریزی خون دار، تب حاد، ویروسی

 . است دام و انسان بین

 توسط که باشد می هاییویروس گروه از بیماری عامل

 .شوند می منتقل ها کنه ویژه به بندپایان

 تیغی جوجه خرگوش، بز، گوسفند، گاو، از ویروس این

 در بیماری عامل ویروس. است شده جدا پرندگان و

 .رود می بین از گراد سانتی درجه 05 تا 05 حرارت

 :آن از پیشگیری و بیماری کنترل

 ناقل کنه با مبارزه جهت دامی اماکن سمپاشی -1

 مانند کار انجام حین در مناسب لوازم از استفاده -2

 به پاها پوشش و چکمه دستکش، عینک، کار، لباس

 بیماری انتقال احتمال که هایی محل در خصوص

 .دارد وجود

 

 توسط گزش احتمال که اقدامی هرگونه از دوری -3

 محیط در استراحت مانند دهد می افزایش را کنه

 . دام نگهداری

. دامی آلوده بافت و خون با مستقیم تماس از دوری -4

 .دستکش از استفاده مثال برای

 

 همه احتیاط موارد رعایت و بیمار کردن بستری -0

 .بیماران خون و وسایل مورد در جانبه

 های کشتارگاه از بهداشتی و سالم قرمز گوشت تهیه -0

 .هستند دامپزشکی مهر دارای که مجاز

 قبل خانگی فریزر دمای در گوشت کردن منجمند -7

 .استفاده از

 : انسان به بیماری انتقال راههای

 به آلوده کنه نوعی گزش توسط است ممکن انسان

 دام و انسان آلوده بافت و خون با تماس ویروس،

 .شود مبتال بیمارستانی انتقال و بیمار

 

 :  بیماری تشخیص

 و کلینیکی های نشانه و تاریخچه بیماری براساس

 .گیردمی صورت آزمایشگاهی تأیید

 :  درمان

 به ممکن زمان ترین کوتاه در بایستی بیمار فرد

 .شود داده انتقال درمانی مرکز ترین نزدیک

 



 

 

 

 :  انسان در بیماری عالئم

 14 تا و است روز 2-7 انسان در بیماری کمون دوره

 شدید، سردرد با بیماری. است شده گزارش هم روز

 ساق و کمر در مخصوص عضالنی دردهای باال، تب

 برافروختگی و استفراغ تهوع، گلودرد، شکم، درد پاها،

 در عمومی خونریزی با نهایت در و شده شروع صورت

 شدید موارد در که طوری به و شود می آشکار بدن

 خونریزی علت به بیمار و باشد می خون تزریق به نیاز

 است ممکن کلیوی و کبدی نارسایی و ریوی و مغزی

 .نماید فوت

 

 :  دام در بالینی عالئم

 و دارد ادامه روز 7 تا 3 بین حداکثر که شدید تب یک

 ها کنه و انسان تواند نمی دیگر دام مرحله این از بعد

 .گردد نمی مشاهده دیگری خاص عالئم و کند آلوده را

 :  دهنده خونریزی های تب در محافظ های پوشش

 کهنه لباس دست یک یا اسکراب لباس -1

 . شود می پوشیده زیر در که

  نازک دستکش جفت یک -2

 تنها) ایروچکمه یا الستیکی چکمه -3

 .(است آلوده اتاق کف که هنگامی

 لباس روی که لباس دست یک یا گان -4

 یکبار گان یا جراحی گان) شود پوشیده

 ( سرآستین و بلند آستین با مصرف

 الیه دو هر روی که پالستیکی بند پیش -0

 . شود می پوشیده لباس

 نازک، یا ضخیم دستکش دیگر جفت یک -0

 برای اضافی دستکش جفت یک پوشیدن

 بیمار از مراقبت هنگام به ایمنی باالبردن

  آلوده. وسایل دستکاری و

 محکم های ماسک دیگر انواع یا هپا فیلتر -7

 دو صورت به) جراحی ماسک حتی یا

 ( الیه

 شفاف عینک -8

 

 

 هب انم خدا هب 

 

 دانشکده بهداشت

 "حشره شناسی پزشکیدانشجویی انجمن علمی "

 "روز جهانی دوباالن "

  

 

 

 

 

 

دانشجوی  ،امین حسین پورگردآورنده: 

و  شناسی پزشکیکارشناسی ارشد حشره

 مبارزه با ناقلین

 دهنده خونریزی تب

 کنگو کریمه

 (CCHF) 


