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 مقدمه:

 

 هاي عفونينوپديدي، بازپديدي و ناپديدي بيماري

ا هه منشاء بیماری های نوپدید و بازپددید که دو سوم آنها حیوانی هستند، حیوانات بهه ننههایی مامهی ایهم بیمهاری      

ا بهود   با ایجاد نغییرات در محیط زندگی حیوانات، بامث می شود بیماری هایی که برای آنهه نیستند، بلکه خود انسان 

 .است، دچار نغییرات شوند و انسان ها را نیز بیمار کنند

ا به درصد ایم بیماری ها، حیوانات است و ایم به ما برای درمان و نشخیص کمک می کند. بهه منهوان ملها      60منشاء 

  .در آنفوالنزای پرندگان رخ می دهد، از وقوع بیماری در انسان جلوگیری می شودشناسایی نغییرانی که 

ت کهه  میلیون نفر گزارش شد  اسه  50الی  20در جنگ جهانی او  بیماری آنفوالنزا به وجود آمد و مرگ و میر آن بیم 

همهان   1977در سها   خیلی بیشتر از مرگ و میر خود جنگ بود  است. ایم ویروس سا  ها وجود نداشت نها اینکهه   

 .د شهد سا  وجود نداشت ولی دوبار  ایجا 30ویروس دوبار  در دنیا پدید آمد و کسی هم ملت آن را نمی داند که چرا 

   مضرات اقتصادي بيماري هاي نوپديد و بازپديد:

ه د  و یها به  های نوپدید آن دسته از بیماریهای مفونی هستند که بر بروز آنها طی سه دهه گذشته افهزود  شه  بیماری

در  ای از جهان پدیهدار شهد  و یها   سرمت رو به افزایش است و خود شامی بیماریهایی است که اخیرا در نمام یا گوشه

شهد  اند. ایم اصطالح همچنیم به بیماریهایی که قبال به آسهانی درمهان مهی   مناطقی که قبال وجود نداشته حادث شد 

  .شوداند نیز اطالق می، مقاوم شد ولی اخیرا نسبت به داروهای آنتی میکروبیا 

انهد، نيیهر   بیماریهای بازپدید آن دسته از بیماریهای مفونی هستند که در مناطق نحت کنتر ، مجهددا طغیهان کهر    

های کنترلی و احساس امنیت کهاب  ناشهی از ایهم    بیماری سی که طی چند سا  اخیر به ملت غفلت از ادامه فعالیت

فهزود   کنترلی قبلی، ناثیر دائمی به جا گذاشته است در بعضی کشورها مجددا بر میهزان بهروز آن ا  پندار که اقدامات 

 .شد  است

کهامال   های ناپدید آن دسته از بیماریهای مفونی هستند که قبال به فراوانی وجود داشته ولی در حا  حاضهر یها  بیماری

 د.  باشنریشه کم شد  و یا به سرمت در دست حذف و ریشه کنی می

ههای  ای جدی و مداوم و صرف بودجهه ای است از یک بیماری مفونی با انتشار جهانی که در سایه مبارز آبله ملا  زند 

 1977چشمگیر از طرف کشورهای مختلف جهان مخصوصا آمریکا و شوروی سابق، آخریم مورد طبیعهی آن در سها    

ه کنی جههانی آن از طهرف سهازمان جههانی بهداشهت      ریش 1980میالدی در کشور سومالی به اثبات رسید و در سا  
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WHO نیهز کاندیهدای ناپدیهدی     وچنهدبیماری دیگهر   شهاگاس  ، ی نيیر پولیومیلیت، جذامیامالم شد. ضمنا بیماریها

 .هستند

ریشه کنی یک بیماری و ناپدیدی نهایی آن در گرو محددیت مخازن آن و سههولت قطهز زنجیهر  انتقها  اسهت و در      

 .باشد اغلب بیماریهای مفونی و به ویژ  در بیماریهای مشترك بیم حیوانات و انسان بسیار مشکی می

جنهگ،  های صنعتی و ماشینیسم، تافزایش سفرهای نجارنی، سیاحتی بیم المللی و جهانی شدن مواد غذایی، پیشرف

ههای  رشد جمعیت، شهرنشینی، ازدحام جمعیت، جنگی زدایی و سهایر نغییهرات فیزیکهی در محهیط    مهاجرت، فقر، 

  ها و قدرت انطباق میکروبها، سرکو  سیستم ایمنی نحت نهاثیر برخهی از اممها   مختلف، مقاومت به آنتی میکروبیا 

 ومنی، نغییرات جوی و مواملی دیگر را از مهمتریم موامی مهوثر بهر نوپدیهدی    جراحی و مصرف داروهای سرکوبگر ای

مایهت  رنوضیحانی ارائه میشودکه امیدواریم جهت ازایم بیماریهانعدادی مورددر.بازپدیدی بیماریهای مفونی بیان کرد

 اصو  احتیاطات استاندارداثربخش باشد.

 

 

 

 

 Tuberculosisسل 

طهور  ، بهمیکوباکتریاهای مختلف شایز، و در بسیاری از موارد مرگبار است. ایم بیماری نوسط گونه بیماری مفونییک 

ههای دیگهر   کند، اما بر قسمتطور معمو  به ریه ها حمله میشود.سی بهایجاد می مایکوباکتریوم نوبرکلوزیس معمو 

شد. وقتی افرادی که مفونت سلی فعا  دارند سرفه، مطسه، یا بزاق خود را از طریق ههوا  نواند نأثیر گذار بابدن نیز می

و پنهان هستند. امها معمهوالا از ههر د      بدون مالمتها اغلب مفونت .شودکنند سی از طریق هوا پخش میمنتقی می

شود. اگر سهی درمهان نشهود، بهیش از     مفونت نهفته یک مفونت در نهایت پیشرفت کرد  و به بیماری فعا  نبدیی می

  .کشاندشوند را به کام مرگ میدرصداز افرادی که به آن آلود  می50

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 .مفهر   خسهتگی ، و اهش وزنکه ، از دست دادن اشهتها ، نعریق شبانه، لرز، نبهای ممومی مبارنند از مالئم و نشانه

  .نواند رخ دهدقابی نوجهی نیز می انگشت چماقیهمچنیم پدید  

   :سل فعال تشخيص

مایعهات   کشت میکروبیولوژیکهای میکروسکوپی و و همچنیم آزمایش(chest xRay)معموالا مکس از قفسه سینه با

های متعددی در یک مهدت زمهان طهوالنی    دشوار است و مستلزم آن است که آنتی بیونیک درمان .ت.اس الزامیبدن 

سی مقهاوم در برابهر داروههای    های یک مشکی رو به رشد در مفونتهامقاومت در برابر آنتی بیونیک .استفاد  شوند.

 باشد.  می (MDR-TB)چندگانه

طور معمو ، ایم افهراد  به دلیی کمبود ایمنی، بیشتر در معرض خطر سی قرار دارند. به کشورهای در حا  نوسعهمردم 

موارد بیمهاری و مهرگ ناشهی از سهی در      ٪90بیش از  .شوندگرفتار سی میایدزو ابتال به HIVدلیی آلود  بودن به  به

نریم گهرو  سهنی بهه لحها      ها به فعا موارد بیماری در آن 75%دهد، کشورهایی کهنوسعه رخ میکشورهای در حا  

 ۴الهی   3سالگی( نعلق دارد. در ایم کشورها یک فرد بزرگسا  مبتال به سی بطهور متوسهط    5۴نا  15اقتصادی )یعنی 

 رود.  می درآمد ساالنه خانواد  وی از دست ٪30نا 20ما  قادر به کار کردن نبود  و لذا

بیمهاری سهی کهه بزرگتهریم      .سا  درآمد خانواد  بطور یکجا از بیم خواهد رفت 15با مرگ چنیم فردی بطور متوسط

ر دهای مفونی نک ماملی است )حتی بیشتر از ایدز، ماالریا و سرخک(، دارای مرنبه دههم  ملت مرگ ناشی از بیماری

تم همچنان جایگا  کنونی خود را حفظ کند یا نا رنبهه هفه   2020 شود نا سا بینی میبار جهانی بیماری هاست و پیش

  .باال رود

در  .وندشه خود دچار بیمهاری فعها  مهی   طو  ممرندارند، اما آلود  به سی هستند در HIVاز افرادی که ٪10–5حدود 

نواند هر قسهمتی از بهدن را   سی می .گردندو سی هستند دچار بیماری فعا  میHIVاز افرادی که آلود  به ٪30مقابی، 

دههد کهه   سی خارج ریوی زمانی رخ می(دهد )شناخته شد  به منوان سی ریویها رخ میآلود  کند، اما معموالا در ریه

  .زمان با سی ریوی وجود داشته باشد.نواند همج ریوی همچنیم میکند. سی خارها نفوب میسی به خارج از ریه

 (pulmonary TB)ريوي سل

و  درد قفسهه سهینه  نوانهد شهامی   مالئم می .کندها بروز میاز مردم در ریه ٪90اگر یک مفونت فعا  شود، در حدود 

بهدون  »هها  از افراد ههی  مالئمهی ندارنهد )یعنهی آن     ٪25در حدود  .کنندهای طوالنی باشد که نولید خلط میسرفه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF_(%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF_(%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%82_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%82_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D9%88%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C_(%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C_(%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%DA%86%D9%85%D8%A7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%DA%86%D9%85%D8%A7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/HIV
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
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شهوند. در مهوارد نهادر، مفونهت     در مقادیر کهم مهی   های خونیسرفهگاهی اوقات، افراد دچار (ماننداقی میب« مالمت

سهی   .شهود مهی  آنوریسهم راسموسهم  ریزی شدید به نام بینجامد، که منجر به خون شریان ریوینواند به نضعیف می

هها  قسمت فوقانی ریه .ها شودهای گسترد  در نرمه فوقانی ریهنواند نبدیی به یک بیماری مزمم شد  و بامث زخممی

هها بهه دلیهی جریهان     شاید قسمت فوقانی ریهه  .طور کامی روشم نیستدلیی آن به .رندیگنحت نأثیر قرار میبیشتر 

  .گیرندنأثیر قرار میبیشتر نحت  غدد لنفاویهوای بهتریا خروجی ضعیف 

 خارج ريوي سل

یابد کهه بامهث بهروز انهواع دیگهر سهی       های ننفسی گسترش میاز موارد فعا ، مفونت به خارج از اندام ٪20–15در 

طهور  شود.سی خارج ریوی بهه گفته می« سی خارج ریوی»دهد، های ننفسی رخ میبه سلی که خارج از اندام.شودمی

از ٪50دههد. سهی خهارج ریهوی در بهیش از      هستند و کودکان رخ می نقص سیستم ایمنیمعمو  در افرادی که دچار 

  :های مفونت قابی نوجه خارج ریوی مبارنند ازمکان .شوددارند دید  میHIVافرادی که

های دیگر سهی خهارج   از میان مکان(سی غدد لنفاوی گردن)سیستم لنفاویسلی(، و  مننژیت)سیستم مصبی مرکزی

نیهز انفهاق   (سهی سهتون فقرات  هها و مفاصهی )  و در اسهتخوان (سی ادراری نناسلی)دستگا  ادراری نناسلیریوی در 

نیهز  « سهی اسهتخوانی  »یابهد، آن را بهه منهوان    افتد. هنگامی که ایم بیمهاری در اسهتخوان ههم گسهترش مهی     می

« منتشهر »یک نوع بالقو  جدی نر و شایز سی، سی  .باشدمی(استئومیلیت )کورك استخوانیشناسند،که نومی از می

از موارد سهی   ٪10سی ارزنی در حدود  .استومنتشر شناخته شد  سی ارزنی یا میلیارینام دارد، که معموالا به منوان 

  .دهدخارج ریوی را نشکیی می

بسهیاری از  میباشد کوچهک اسهت   ههوازی حرکهت   بهی  باسهیی یک  که  مایکوباکتریوم نوبرکلوزیسملت اصلی سی 

 20– 16شهودایم باسهیی ههر    باالی آن ایجهاد مهی   چربیایم پانوژن به دلیی محتوای  فردهای بالینی منحصربهویژگی

ها که معمهوالا در کمتهر از یهک سهامت نقسهیم      شود. سرمت آن در مقایسه با دیگر باکتریمی نقسیمسامت یک بار 

  .استمیکوباکتریا از دوالیه لیپیدی نشکیی شد  غشای بیرونیشوند آهسته است.می

 عوامل خطر ساز

نریم مامهی خطهر سهاز در سراسهر جههان      نمایند. مهمموامی متعددی مردم را بیشتر مستعد ابتال به مفونت سی می

HIVدرصد از نمام موارد ابتال به سی آلود  به ویروس 13ست؛ اHIVصهحرای  کشورهای جنهو ایم مشکی در  .هستند  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%B7_%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B5_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B5_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%86%DA%98%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%86%DA%98%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84_%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84_%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%AA_(%DA%A9%D9%88%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/HIV
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1


6 
 

بسیار مهرنبط اسهت. ایهم     نغذیه نامناسبسی به ازدحام بیش از حد و  .باالست شایز است HIV، که در آن نرخآفریقا

باشدایم دسته از افراد در معرض خطهر بهاالیی بهرای مفونهت      های اصلی فقربیماریشود سی یکی از ارنبا  بامث می

 سی قرار دارند:  

ذیر هایی که در آن افهراد آسهیب په   کنند، ساکنان ، کارگران و کارمندان مکانافرادی که مواد مخدر ممنوع نزریق می

فقیهر هسهتند و بهه    هها(، افهرادی کهه    های مخصوص بهی خانمهان  ها و پناهگا کنند )به منوان ملا ، زنداننجمز می

ر ها در نماس نزدیک با افهراد بها خطه   های قومی با خطر باال، بچههای پزشکی مناسب دسترسی ندارند، اقلیتمراقبت

ن پزشهکان ،دانشهجویا  شهامی پرسهتاران ،  باشدهای بهداشتی که در خدمت ایم افراد میباال، و ارائه دهندگان مراقبت

 پرسنی خدمانی(،

معلهق در  یا دفز نرشحات حلق ودهان  قطهرات مفهونی    آوازخواندنگام، سرفه، مطسه، صحبت،افراد مبتال به سی هن

ههر قطهر     .نولیدکنهد را  بر  مفهونی 3000سرفه می نوانهد کنند. ننها یک را پخش میمیکرومتر 5 کمترازبه قطر هوا

بهاکتری را استنشهاق کنهد     10کسی که کمتر از  .نواند بیماری را منتقی کند زیرا دوز مفونی سی بسیار پاییم استمی

  .نواند آلود  شودمی

 های طوالنی مدت، مکرر، یا نزدیک با افراد مبتال به سی هستند در معرض خطر آلهود  شهدن بهه   مردمی که در نماس

یها  )نفهر   15–10نواند باشند.یک فرد مبتال به سی فعا ، اما درمان نشد  میدرصد می 22مفونت، با نرخ مفونت حدود 

 دهند.  طور معمو ، ننها افراد دارای سی فعا  ایم بیماری را انتقا  میهبیشتر( را در هر سا  آلود  کندب

احتما  انتقا  از فردی به فرد دیگر به موامهی متعهددی    .شود که افراد مبتال به مفونت نهفته مسری باشندنصور نمی

هویهه محهیط زیسهت    کنهد، کارآمهدی ن  بستگی دارد. ایم موامی مبارنند از نعداد قطرات مفونی که حامی منتشر می

، و سهط  ایمنهی در فهرد    «M. tuberculosis» گونهه بهودن  واگیردارافراد، مدت زمان در معرض قرار گرفتم، میزان 

ههای  ها را نحهت رژیهم  ا کنید و آنبرای جلوگیری از آبشار شیوع فرد به فرد، افراد مبتال به سی فعا  را جد .غیرآلود 

بهرای   غیر مقهاوم طور کلی افراد مبتال به مفونت فعا  داروی ضد سی قرار دهید. پس از حدود دو هفته درمان مؤثر، به

کشد نا شخص بهه نهازگی   طور معمو  سه نا چهار هفته طو  میاگر کسی آلود  شود، به .دیگران مسری نخواهند بود

  .آلود  شد  به انداز  کافی برای انتقا  بیماری به دیگران مسری شود

نواننهد در سراسهر بهدن    ها مهی نوانند از یک منطقه آسیب دید  بافت وارد جریان خون شود. آنهای سی میباکتری

هها دیهد    ههای کوچهک سهفید در بافهت    های متعدد مفونت را ایجاد کنند، که مانند برآمدگیگسترش یافته و کانون

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%82%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
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 شود. ایم شکی از سی بیشتر در کودکان و افراد مبتال بهنامید  می سی ارزنیایم نوع شدید از بیماری سی  .شوندمی

HIV 30هم میزان مرگ و میر باالیی دارند )حدود  افراد مبتال به سی منتشر، حتی با درمان .شایز است٪(.) 

 پيشگيري 

 شستشهونیازی  درهنگام دلیی همیم به .مییابدن انتقا  حشرات یانیش خون جنسی،نزریق غذا،آ ،نماس ازطریق سی

 وملحفهه  البسهه  دادن نکهان  کهه  داشت بایدنوجه البته .نیست بیمارازسایریم وملحفه غذا،البسه ظروف جداسازی به

 شهدن  وپراکنهد   آئروسهی  نشکیی اندمیتواندسبب شد  آلود  مفونی برات به ومطسه سرفه احتماالازطریق بیمارکه

 گردد. کاراجتنا  ایم شودولذابایدازانجام سایریم به بیماری انتقا  ودرنتیجه ننفسی آنهادرهوای

 بسهتگی  "مفونهت  بهه  فردنسهبت  وحساسیت "مفونی بابرات مواجهه میزان" دومامی درهرفردبه سلی خطرمفونت

 اسهمیرخلط  ریوی سی بابیمارمبتالبه سقف وزیریک نزدیک،طوالنی نماس فردحساس،درصورت خطردریک ایم .دارد

 خهارج  سهی  وازبیمارمبتالبه کم منفی اسمیرخلط ریوی سی ازفردمبتالبه مفونت خطرانتقا  درحالیکه .باالست ملبت

 کمتراست. هم ازآن ریوی

 سل مديريت

کند. درمان مؤثر سی مشکی است که به دلیهی  ها استفاد  میبرای از بیم بردن باکتریهاآنتی بیونیکدرمان سی از در

باشد. دیوار  سهلولی داروهها را بیهرون نگهه     دیوار  سلولی میکوباکتریومی می نرکیب شیمیاییار غیرمعمو  و ساخت

اثر شونددو آنتی بیونیکی کهه بیشهتریم اسهتفاد  را دارنهد     ها بیشود که بسیاری از آنتی بیونیکدارد و بامث میمی

د ر درمان سی نهفتهه معمهوالا ننهها از یهک آنتهی      .ها ادامه یابدنواند ما هستند و درمان می ریفامپیسیمو ایزونیازید

در بهاکتری، بها    مقاومت در برابر آنتی بیونیکشود.بیماری سی فعا ، به منيور کاهش خطر ایجاد بیونیک استفاد  می

هها  شوند نها از ابهتالی آن  نهفته نیز درمان می افراد مبتال به مفونت .شودنرکیبی از چند آنتی بیونیک بهتر درمان می

 .به بیماری سی فعا  در آیند  جلوگیری شود

WHOههای بهداشهتی مصهرف    کند. در ایم روش درمانی، ارائه دهند  مراقبترا نوصیه می درمان با مشاهد  مستقیم

ور مناسهب مصهرف   طه ها را بهه نماید. هدف کاهش نعداد افرادی است که آنتی بیونیکدارو نوسط فرد را مشاهد  می

هایی که به مردم یهادآوری  روش .با ایم حا ، شواهد برای حمایت از درمان با مشاهد  مستقیم ضعیف است .کنندنمی

  .باشندکند که درمان بسیار مهم است مؤثر میمی

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
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هها بهه مهدت شهش مها       ، درمان نوصیه شد  برای سی ریوی ناز  بروز کرد ، نرکیبی از آنتهی بیونیهک  2010در سا  

نجهویز شهود. در چههار مها  بعهد، ننهها        انهامبونو  و پیرازینامیدباشد. برای دو ما  او ، ریفامپیسیم، ایزونیازید، می

نوان به جای آن از انهامبونو   ازید باال باشد، میدر صورنی که مقاومت به ایزونی .ریفامپیسیم و ایزونیازید نجویز شود

  .در چهار ما  پایانی استفاد  کرد

 .هایی که به آن حساس است آزمهایش انجهام دهیهد   اگر سی مود کند، قبی از شروع درمان برای نعییم آنتی بیونیک

 2۴–18یص داد  شود، درمان با حداقی چهار آنتی بیونیهک مهؤثر بهرای    نشخ (MDR-TB)سی مقاوم به چند دارواگر 

 .شودما  نوصیه می

 (TSTتست  پوستي توبرکولين)

 سهی  بهاالی  باشیوع مخصوصاادرکشورهای مطلب داردوایم محدودی ارزش ازنيربالینی نوبرکولیم پوستی آزمایش

 نهداردوازطرف  همهرا   بهه  راهمیشهه  سهی  ملبت،بیمهاری  پوستی نوبرکولیم نست طرف ازیک .است بیشترصادق

 پوسهتی نوبرکهولیم   برآن،نسهت  مهالو   .راکامالاردنمیکنهد  سهی  نشهخیص  منفهی  دیگروجودنسهت نوبرکهولیم  

 .شود نیزملبت بدنبه غیرسلی ویاورودمایکوباکتریومهای BCGمیتوانددراثرنلقی  

 دارای سها   زیرشهش  درسهنیم  درکودکهان،بویژ   ازنيربالینی نوبرکولیم پوستی نوضیحات،نست ایم نمام رغم امابه

 سهلی  مفونت خطرنبدیی که میدانیم خوبی جدیدباشدومابه مفونت میتواندنشانه آن ملبت نتیجه است؛چون اهمیتت

 پیشهگیری  درمهان  شهروع  ممدناابرای نوبرکولیم پوستی درواقز،نست .بیشتراست سنی گرو  درایم فعا  به بیماری

 بهالینی  حضهورمالئم  ویادرصهورت  ملبهت  خلهط  باگسهترد   ریهوی  سی مبتالبه بابیماران درنماس درکودکان دارویی

 .بکارمیرود درکودکان سی بیماری نشخیص جهت وآزمایشگاهی

 حساسهیت  آن بهه  نسهبت  ایمنهی  بعد،سیستم هفته12نا 2مبتالمیشود سلی مفونت باربه اولیم برای فردسالمی وقتی

 .داد نشان نوبرکولیم پوستی نست بوسیله سلولی(رامیتوان ایمنی)ایمنی سیستم حساسیت ایم میدهد،که نشان

 بصهورنداخی  نوبرکولیم پوستی درآزمون میباشدکه سی مرد  ازباسیلهای ژنیک آنتی فرآورد  یک (PPD)نوبرکولیم 

 ضهخیم  شهکی  خودرابهه  پاسهخ  ایهم  راایجادمیکندکهه  نهاخیری  ازدیادحساسهیت  ازنوع ایمنی وپاسخ نزریق جلدی

 .کرد گیری میلیمترآنراانداز درمحی نزریق)ایندوراسیون(نشان میدهدوبایددرمقیاس  پوستشد

 نمیدههد(همچنیم  رانشهان  مصهونیت  میهزان  اسهت)بنابرایم  حساسهیت  میهزان  دهنهد   نشهان  نوبرکهولیم  واکنش

 نمیکندبلکههه رامشههخص بیمههاری شههدت دربیمارمسههلو  نوبرکههولیم ازآزمههون حاصههی قطراندوراسههیون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%87_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%87_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
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 مختلهف  باانواع نوبرکولوزیس،آلودگی بامایکوباکتریوم طبیعی نيیرمفونت بیانگرمواردی است ممکمملبتPPDواکنش

  .باشد قبلیBCGوواکسیناسیون غیرسلی مایکوباکتریومهای

 :اوال دلیهی  همهیم  اسهت،به  شهد   آلود  سی باسیی فردقبالبه رامیرساندکه مطلب ایم فقط ملبت نوبرکولیم آزمون

 آزمهون  دارای کهه  ازافرادبهال   بسهیاری  :یشهترمیگردد؛ثانیاا  PPDآزمون بودن / شدن ملبت احتما  سم باافزایش

 .بسرمیبرند کامی هستند،درسالمت ملبت

قابی نوجه همکاران محترم:بانوجه به وسعت مبحث سی میتوانیدبه کتا )راهنمهای کشهوری مبهارز  باسهی مصهو       

   کمیته فنی کشوری مراجعه نمایید(

 

 

 

 

 (AIDS)ايدز 

شود. بیمهاری ناشهی از ویهروس    ایجاد می( HIV) ویروس نقص ایمنیو نوسط  دستگا  ایمنیاست که در  بیمارینومی 

HIV .دارای سه مرحله اصلی است 

همیم دلیهی  را نجربه کند. به  بیماری شبه آنفلوآنزاییست برای مدت کوناهی در مرحله او  )مفونت حاد( فرد ممکم ا

شود که به ایم مرحلهه از بیمهاری، دور  نهفتگهی    معموالا ایم بیماری نا یک دور  طوالنی بدون هی  مالئمی دنبا  می

شهود  کند و بامث مهی بدن پیدا می دستگا  ایمنیشود. هر چقدر که بیماری پیشرفت یابد، نداخی بیشتری با گفته می

هها  دچار شوند، البته معموالا در افرادی که دستگا  ایمنی آن نومورو  طلبمفونت فرصتهایی مانند که افراد به مفونت

یها ایهدز خواههد شهد کهه شهمار       کند نأثیرگذار نیست. در نهایت بیماری زمانی وارد مرحله سهوم  به خوبی ممی می

 سلو  در هر میکرولیتر برسد.   200به کمتر از  CD4+Tهای سلو 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%86%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%86%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84_%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%DB%8C


10 
 

HIV  سرسهوزن آلهود  و   انتقا  خهون ( محافيت نشد ، دهانیو حتی  مقعدی)از جمله  آمیزش جنسیممدناا از طریق 

گردد. بعضی از مایعات بدن مانند بزاق و اشهک  در طو  بارداری، زایمان یا شیردهی منتقی می از مادر به فرزندآلود  و 

، را  برنامه نعویض سهرنگ و  آمیزش جنسی امم، ممدناا از طریق HIV. پیشگیری از مفونت نیستند HIVقادر به انتقا  

درمهان  وجود ندارد؛ اگر چه  واکسمگونه درمان یا شوند. هی حلی برای جلوگیری از گسترش ایم بیماری محسو  می

نشهان   های ژنتیکهی پژوهشنواند بامث کاهش دور  بیماری و امید به زندگی نزدیک به طبیعی گردد. می ضدویروسی

 است.  جهش یافته و پدید آمد  آفریقادر اصی در اوایی قرن بیستم میالدی در غر   HIVدهند که می

لی کهه مامهی آن   شهناخته شهد، در حها   ( CDC) مرکز کنتر  و پیشگیری بیمهاری نوسط  1981ایدز اولیم بار در سا  

میلیهون نفهر    30، ایدز بامهث مهرگ   2009( در اوایی آن دهه شناخته شد  بود. از زمان کشف آن نا سا  HIV)مفونت 

شهود  شناخته می گیری جهانیهمهاند. ایدز به منوان میلیون نفر به ایدز مبتال بود  3۴، حدوداا 2010است. نا سا  شد 

 که در حا  حاضر حوز  شیوع آن بسیار وسیز و در حا  گسترش است. 

 (Hepatitis B)هپاتيت ب

, مامی آن است. بیشتریم آسیب ایهم بیمهاری متوجهه    HBVویروس است که  انساندر  ویروسی بیماری مفونینومی 

آن شهود. ویهروس هپانیهت   یکهی از      مزممیا  حادنواند سبب هر دو حالت بیمار است. ویروس ایم بیماری می کبد

ههای  نشهانه شود. در بسیاری از بیماران در ابتدای آلودگی و مفونت اولیه اثری از نریم انواع هپانیت را سبب میجدی

سریز بیماری با استفراغ، زردی پوست، خستگی، ادرار نیهر  و درد   ٔ  شود. در برخی شروع و نوسعهدید  نمی بیماری

آید که ایم مفونت اولیهه سهبب   یابند و به ندرت پیش میها اغلب یکی دو هفته ادامه میشکم همرا  است.. ایم نشانه

 مرگ بیمار شود.  

ایم بیماری را بهه صهورت مهزمم     روز به طو  انجامد. بیشتر کسانی که 180نا  30آغاز بروز مالئم بیماری ممکم است 

ههای  نواند به ابتالی به بیمهاری دهند؛ با ایم حا  در نهایت ایم آلودگی میای از آن بیماری نشان نمیدارند هی  نشانه

گهی آمهار   نر سازددر اثر ایم پیچیدکمک کند و آن را پیچید ( Hepatocellular carcinoma) کبدسرطان و  سیروز

 درصد بیشتر از دیگران است.  25نا  15ا همرگ در پی آن بیماری

گیهرد. در  بهدن فهرد آلهود  صهورت مهی      آلود  مایعات بیولوژیکییا  خونانتقا  ایم ویروس با قرار گرفتم در معرض 

مناطقی که ایم بیماری شایز است، ایم انتقا  در زمان نولد یا از را  نمهاس بها خهون افهراد دیگهر در دوران کهودکی       

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6_%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6_%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86_%D8%A7%DA%86%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86_%D8%A7%DA%86%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B6%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B6%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B6%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AC%DA%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
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انتشار ایهم مفونهت از    نریم شیو است. در مناطقی که ایم بیماری نادر است، متداو  Bنریم را  انتقا  هپانیت شایز

  .وریدی مواد مخدر، و مقاربت جنسی است. بران نزریق داخیطریق استفاد  کار

ای از نواننهد طیهف گسهترد    شهوند و مهی  ظاهر می HBV ما  بعد از آلود  شدن به ویروس 3ها معموالا مالیم و نشانه

  :نواند شامیمالیم را شامی شود،مالیم مفونت هپانیت   می

-زرد شدن پوست و سفیدی چشهم هها  -حالت نهوع و استفراغ-اهدرد مفاصی و ماهیچه-نب-ادرار نیر -درد شکم●

 خستگی و ضعف

 نحوه انتقال

 که شخص رابطه جنسی محافيت نشد  با فرد مبتال به ایم بیماری داشته باشد.نماس جنسی: درصورنی -1

منتقهی  براحتی از طریق سوزن و سرنگ آلود  به خهون فهرد مبهتال     Bاستفاد  از سوزن مشترك:ویروس هپانیت -2

  .شودشود. ایم را  شامی نی  اصالح و لوازم دندانپزشکی غیر استریی نیز میمی

  .ی نمایندنوانند ویروس را به بدن فرزند خود منتقانتقا  از مادر به فرزند، زنان باردار مبتال به ایم بیماری می-3

الم بهودن  سه م. امروز  چون قبی از انتقا  خون، های خونی بیمار مبتال به فرد سالانتقا  از را  نزریق خون وفراورد -۴

اسهت ولهی   شود احتما  ابهتال از ایهم طریهق بسهیار کهاهش یافتهه      خون اهداشد  از نير ویروس هپانیت بررسی می

انیهت  درگذشته بیماران بخصوص بیماران هموفیلی که نیاز به نزریق خون مکرر داشتند اغلب از ایم را  مبهتال بهه هپ  

  . شدندمی

 (Hepatitis Cهپاتيت سي )

ملهت ایهم بیمهاری اسهت.     (HCVدهد. ویروس هپانیت سی )نومی مفونت است که ممدناا کبد را نحت نأثیر قرار می

شود، و پس از چند سا  بهه سهیروز   هپانیت سی اغلب هی  مالئمی ندارد، اما مفونت مزمم موجب زخم شدن کبد می

بسهیار   تال به سیروز کبد همچنیم دارای نارسایی کبد، سرطان کبد، یا مهروق انجامد. در بعضی موارد، افراد مبکبد می

 ریزی نا حد مرگ شود.  نواند منجر به خونباشند که ایم مورد آخر میمتورم مری و معد  می
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مواد مخدر، نجهیزات پزشکی ضد مفونی نشد ، و نزریهق خهون بهه     نزریقافراد اغلب از طریق نماس خونی ناشی از 

افهرادی   ٪80نها   ٪50هستند. بهیم   HCVداروهای استاندارد برای  ریباویریمو  اینترفرونشوند. هپانیت سی مبتال می

شهوند،  شوند. کسانی که به سیروز یا سرطان کبهد دچهار مهی   گیرند، درمان میکه با ایم داروها نحت معالجه قرار می

کنهد. ههی  واکسهنی بهرای     کبد نیاز پیدا کنند، ولی ویروس اغلب پس از پیوند مجدداا مود مهی ممکم است به پیوند 

 هپانیت سی وجود ندارد.  

شود.مالیم اغلب مالیم و نامشخص هسهتند، از جملهه کهاهش    موارد به مالیم حاد منجر می ٪15هپانیت سی ننها در 

ننها موارد کمهی از مفونهت حهاد بها زردی همهرا        وزناشتها، خستگی، نهوع، دردهای مفصلی یا مضالنی، و کاهش 

   ..است

 کنگو-دهنده کريمهتب خونريزي

 

 

دار و ( یک بیماری حهاد نهب  CCHF)Crimean Congo Haemorrhagic Feverکنگو )-دهند  کریمهنب خونریزی

شهود.  و انسان آلود  منتقی می دامیا نرشحات یا الشه  خونیا نماس با  کنهریزی دهند  است که از طریق گزش خون

 دهند  برای آن امالم شد.  ریزیشرح داد  شد و نام نب خون اوکرایم کریمهدر  19۴۴بیماری اولیم بار در سا  

کهه در سها     ریزی دهند  در کریمه مشابه همهان بیمهاری اسهت   معلوم شدمامی ایجادکنند  نب خون 1969در سا  

هها در ههر دو مکهان، بهه     است. از ایم رو با نوجه به مشابهت نشانهمشاهد  شد  جمهوری دموکرانیک کنگودر  1956

د کنگو در انسان، بیماری شدیدی همرا  با مرگ و میهر حهدو  -دهند  کریمهبیماری، نام کنونی داد  شد. نب خونریزی

 کند و شیوع بیمارستانی آن نیز بسیار باال است. ایجاد می ٪ 30

 بيماري مشخصات عامل

است. ایم ویروس دارای پوشهش پرونئینهی    Nairovirus و جنس Bunyaviridae از خانواد  بیماری ویروسیمامی 

نواند در خون به مهدت  ویروس می .ای میباشدنک رشته RNAنانومتر است ودارای 100نا  85است و قطر ساختمان آن 

دو درصهدو یها محهیط     اسید اسهتیک درجه سلسیوس مقاومت کند. ویروس در محیط اسیدی ملالا  ۴0روز در دمای 10

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85_(%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85_(%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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گلونهار  درصد و محلو   یک سدیم هیپوکلریترود و همچنیم در برابراز بیم می جمود نعشیاسیدی ایجادشد  پس از 

ویهروس را   صابوند، حساس است. با اینکه مواد شویند  مانند درص 5نا 3فنو های کنند یا ضدمفونیدو درصدآلدئید

دام در جسد حیهوان   بب که پس از چند سامت از  اسیدوزی .کنندبرند ولی نا حدی ویروس را غیرفعا  میاز بیم نمی

 ۴سهامت در دمهای    2۴های صنعتی، الشه دام به مدت در کشتارگا  .شودشود موجب از بیم رفتم ویروس میپیدا می

+ درجهه  ۴نا +1شود نا ویروس از بیم برود. نگهداری گوشت در یخچا  منز  در دمای نگهداری می سانتی گراددرجه 

 .بردسامت نیز ویروس را از بیم می 2۴به مدت حداقی  سانتی گراد

 میباشد. (Hyalomma ) هیالوماای به نام  کنهنریم ناقی آن شایز

شود؛ ولهی  های سخت گونه هیالوما منتقی میکنگو اصوالا در طبیعت به وسیله کنه-دهند  کریمهویروس نب خونریزی

و  کنگو نوانائی انتقا  از طریهق نخهم  -دهند  کریمهشود. ویروس نب خونریزیهای دیگر نیز منتقی میبه وسیله گونه

  .داردنیز انتقا  در مراحی مختلف بلوغ کنه 

کوچک است. ننهها یهک بهار آلهودگی      دارانمهر نریم را  آلودگی کنه هیالوما، خونخواری کنه هیالومای نابال  از مهم

هیالوما در نمام طو  مراحی رشد خود آلود  باقی بماند و کنه بال  ممکم اسهت مفونهت را بهه     شود که کنهموجب می

اسهت.  وسیز دنیا پیهدا شهد   آن، در کنه هیالوما در مناطق  پادنمها منتقی کند. ویروس یا داران بزرگ، مانند داممهر 

  .ایجاد مفونت در انسان پس از گزیدن کنه آلود  یا له کردن آن روی پوست نیز ممکم است

و غهر   هند، ایران، پاکستان، افغانستان، مراق،خاورمیانه، اروپای شرقی، آفریقاایم بیماری بیشتر در مناطق صحرایی 

ها، کشاورزان و اشخاصی کهه  شود. شیوع باالیی از بیماری در بیم پرسنی نيامی، کارکنان بیمارستانمشاهد  می چیم

خهر شههریور )زمهان    های گرم سا  از اواخر فروردیم نا اواشود.ایم بیماری در فصیبا دام سر و کار دارند مشاهد  می

یابهد. امها در   کم پایهان مهی  های پاییز کمدر بسیاری از موارد نا اوایی یا نیمه .کندها( شیوع پیدا میرشد و نکلیر کنه

  .های مبتال و افراد مبتال باال است ممکم است به خاطر شیوع به پایان نرسدکشورهایی که نعداد دام

 هاي انتقال بيماريراه

و  نیغهی جوجهو  خرگوش صحرایی، خرگوش، بز، گوسفند، گاوها هستند و یروس در طبیعت، اصوالا کنهمخزن و ناقی و

شوند. اما انواع پرندگان به جز شتر مرغ در برابر ایهم بیمهاری   نیز به منوان ناقی شناخته می موشحتی جوندگان ملی 

مقاوم هستند. بیماری در حیوانات اهلی هی  گونه مالئم مشخصی ندارد و خطرانتقا  بیماری در انسان در هنگام ببه   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%86%D8%B9%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%86%D8%B9%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85_%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85_%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D8%AF%D8%A6%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D8%AF%D8%A6%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D8%AF%D8%A6%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A8%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A8%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C%D8%BA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4
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دنبا  نماس با پوست یا الشهه حیهوان( وجهود دارد. بها وجهود اینکهه        یا یک دور  کونا  پس از بب  حیوان آلود  )به

یمهاری  های آلود  بامث ایجهاد شهیوع ب  نوانند با پخش کنهبه ایم بیماری مقاومند اما می )شترمرغپرندگان )به غیر از 

  .شوند

ریزی یا انجام هرگونه مملهی کهه منجهر بهه نمهاس      خصوص در مرحله خونهمچنیم نماس با خون و بافت بیماران به

شود. به همیم دلیی، مهواردی در بهیم   ها شود بامث انتقا  بیماری میآن استفراغو  مدفوع، ادرار، بزاق، خونانسان با 

به همیم خهاطر نوصهیه    .امضای خانواد  بیمار و پرسنی پزشکی بعد از آلودگی با خون یا نرشحات بیمار رخ داد  است

  .های فرد بیمار آنش زد  یا نابود گردددرمان یا فوت نمام وسایی و لباسشود پس از می

 نواند به لحا  انتقا  بیمارسهتانی بهه شهدت دیگهران را دچهار     بیمار در طی مدنی که در بیمارستان بستری است می

  .باشندهای بیمارستانی بعد از آلودگی با خون یا نرشحات بیماران شایز میآلودگی کند، مفونت

 عالئم باليني چهار مرحله دارد:

معموالا یک نا سه روز است و حداکلر به  دور  کمونبستگی به را  ورود ویروس دارد. پس از گزش کنه،  :دور  کمون-

آلود  معموالا پنج نا شش روز است و حداکلر زمهان ثابهت   ها یا خونرسد. دور  کمون به دنبا  نماس با بافتمیروز  9

 .استروز بود  13شد  

روز(، بیمار دچار سهردرد شهدید،   3کشد )متوسط روز طو  می 7نا  1شروع مالئم ناگهانی حدود  :قبی از خونریزی -

، )بخصوص در پشت و پاها(، گیجی، درد و سفتی گردن، درد چشم، نهرس از نهور )حساسهیت بهه     درد مضلهنب، لرز، 

، استفراغ بدون ارنبا  بها غهذاخوردن و گلهودرد و احتقهان ملتحمهه در اوایهی       حالت نهوعشود. ممکم است نور( می

روز  16نها   3شود.نب معمهوالا بهیم   بیماری وجود داشته باشد که گاهی با اسها  و درد شکم و کاهش اشتها همرا  می

ای در کهام نهرم و   ، پرخونی خفیف حلهق و ضهایعات نقطهه   قفسه سینهردن و کشد. نورم و قرمزی صورت، گطو  می

، لکهوپنی  .شهود و کاهش فشارخون مشاهد  می ضربان قلبسخت شایز هستند. نغییرات قلبی مروقی شامی کاهش 

مکعب( و بخصهوص نرمبوسهیتوپنی شهدید نیهز در ایهم      مترمیلیدر  150000کاهش پالکت به کمتر از (نرمبوسیتوپنی

 .شودمرحله معموالا مشاهد  می

بیمهاری شهروع    5نها   3شود و معمهوالا در روز  مرحله کوناهی است که به سرمت ایجاد می :دهند مرحله خونریزی -

ها وپتشی )خهون ریهزی زیرجلهدی کهه     مخاطریزی در کشد. خونروز( طو  می ۴روز )بطور متوسط  10نا  1شود و می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%B9%D8%B6%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%B9%D8%B6%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7
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متر دارد( در پوست بخصوص در قسمت باالی بدن و در طو  خط زیربغلی و زیر پسهتان در  میلی 2–1قطری در حدود 

و غیر ( ممکم است ایجهاد شهود. بهدنبا      گاروفشار )محی بستم  های نزریق و نحتشود و در محیها دید  میخانم

دهنهد  ماننهد   های خهونریزی ها و سایر پدید نجمز خون یا خون مردگی( در همان محی( همانومپتشی ممکم است 

خهونریزی  و  للهه ریهزی  واپیستاکسی، خهون  هماچوری)ملنا )مدفوع قیری شکی ناشی از خون ریزی دستگا  گوارش

 شود.  ها نیز دید  میگوشو  ملتحمهریزی در ، خونخلط خونیایجاد شود و گاهی  غیرطبیعی رحم

ریزی غیرطبیعی رحم آن قدر شدید است که بیمار نیاز بهه  ریزی از بینی، استفراغ خونی، ملنا و خونبرخی موارد خون

در مراحهی اولیهه بیمهاری     نرومبوسهیتوپنی  .شهود بیماران فقهط پتشهی ظهاهرمی    ٪15در حدود  .نزریق خون دارد

، کمبود مایعات به دلیی اسهها ،  خونریزی مغزیدادن خون، دهند  پیش آگاهی بدی است. مرگ به دلیی از دستنشان

ههای مختلهف در   ریزی به شهدت شد ، معموالا خونبیماران فوت شکافیکالبد ریوی ممکم است ایجاد شود. در  یا ادم

 .شودها دید  میها و داخی معد  و رود همه امضا و بافت

شود. بیشهتر بیمهاران   های پوستی از روز دهم، به ندریج روند بهبودی آغاز میبا کمرنگ شدن ضایعه :دور  نقاهت -

آنان طبیعی شد از بیمارسهتان  آزمایش ادرارهای خونی و های سوم نا ششم بعد از شروع بیماری وقتی شاخصدر هفته

، طوالنی بودن آن به همرا  ضعف است که ممکم است برای یک ما  یها بیشهتر   نقاهتشوند. مشخصه دور  مرخص می

شود. بهبودی معمهوالا بهدون مارضهه    ما  نرمیم می 5نا  ۴ریزند که البته پس از بماند. گاهی موهای بدن کامی می باقی

 .مصب ممکم است برای چندیم ما  باقی بماندیک یا چند  التها است. اگرچه 

 پيشگيري

ر نمهاس  شود و با افراد خانواد  و پرسنی بیمارستانی دایزوله کنگو باید-دهند  کریمهبیمار مشکوك به نب خونریزی -

 های استفاد  شهد  و های خون، سرنگنباشد. کلیه وسایی بیمارستانی مانند ماسک، دستکش، روپوش، پیش بند، لوله

 .ای که با نرشحات بیمار در نماس بود  باید سوزاند  شودهر وسیله

 هاجهت کاهش کنه اصطبیخانه و  کشیآفت-

 ها، محیط آلود  به خون و نرشحات بیمارمصرف مواد گندزدا برای نوالت-

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AB%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AB%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%B7_%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%B7_%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%A8%D9%84
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 2۴چون ایم بیماری در دام، بدون مالمت است، باید از مصرف گوشت نهاز  خهودداری شهود و دام پهس از ببه  نها       -

های آن کشته شهوند و پهس از آن مصهرف    سسامت در دمای صفر نا ملبت چهار درجه سانتی گراد قرار گیرد نا ویرو

 .شود

ار در هنگامی که پرسنی مراقب بیمار در معرض نماس پوستی یا پوستی مخاطی با خون، مایعات بدن یا فضوالت بیمه -

 گیرند بایستی فوراا سط  آلود  را با آ  و صابون بشویند.قرار می

 .ر غیرمجاز( خودداری شودهای بازرسی نشد  بدون مهر دامپزشکی )کشتااز خرید گوشت-

اند بایهد  های آلود  بیماران نماس داشتهکارکنان بهداشتی و درمانی و افرادی که با خون، نرشحات بدن بیمار یا بافت-

رت ها هر روز کنتر  شود و در صهو مرنب و حداقی نا چهارد  روز پس از نماس، نحت نير بود  و درجه حرارت بدن آن

 می آید.ابق با نعریف مورد محتمی بالفاصله درمان برای آنان شروع شد  و اقدامات بعدی به مظهور مالئم بالینی، مط

کنهد   هی  نوع واکسم معتبری برای پیشگیری در انسان و دام وجود ندارداما چنانچه فرد، به موقز جهت درمان اقهدام 

  .نوان بیماری را درمان کردمی

 درمان

به همهرا   رگهی منتشهر  انعقهاد درون و درمان  الکترولیتو شامی ننيیم آ  و  استاساس درمان ایم بیماری، حمایتی 

های اختصاصی نوسط پزشک متخصص و نرجیحهاا متخصهص   است. نوجه شود که درمان باویریمریداروی ضد ویروس 

 .شودمفونی انجام می

خهون را افهزایش    پالکتدر دوز باال، میزان  متیی پردنیزولونبخصوص استروئیدهادهند که نزریق ها نشان میپژوهش

 دهد و بر نب بیمار نیز نأثیر دارد.های خونی کاهش میو نیاز بیمار را به فراورد 

 شيوه خاکسپاري

سامت قابلیت انتقا  از بدن فرد متوفی به افراد دیگر را دارد و با نوجه به انتقا  سهریز   2۴ویروس نب کریمه کنگو نا 

ا ، نرش  و خون متوفی به افراد دیگر، بیماران فونی با رمایهت شهرایط بهداشهتی، در کاورههای     بیماری از طریق مخ

شوند. گفتنی است به ملت خطهر  های مخصوص به خاك سپرد  میمخصوص و پلمپ شد ، نوسط افراد مجهز به لباس

متهر   2پاری شهدن بایهد   شود.حداقی ممق بهرای خاکسه  ابتال، بدن ایم بیماران بدون غسی و کفم به خاك سپرد  می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA
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 آ  ژاو کننهد ، هماننهد   باشد. مالو  بر ایم، سط  بدن بیمار و همچنیم سط  کاورها باید نوسط محلو  ضهدمفونی 

است که اجساد بیماران ناقی نهب کریمهه کنگهو در    در مواردی گفته شد در ایران  .هیپوکلریت سدیم( پوشاند  شود(

شوند نا از احتما  شیوع بیمهاری در  شد  به خاك سپرد  میسپاری، نوسط آهک پوشاند  و در نابوت پِرِسزمان خاك

  .المللی، استفاد  از آهک بکر نشد  استهای بیممحی خاکسپاری جلوگیری شوداگرچه در دستورالعمی

 آنفلوانزاي پرندگان

آنفلوآنزای پرندگان، بیماری ننفسی، واگیردار ویروسی طیور اهلی، صنعتی و سهایر پرنهدگان اسهت کهه بهه وسهیله       

  .آنفلوآنزای پرندگان ایجاد می شود A ویروس های نیپ

ویهروس ههای    -1است که خهود در پرنهدگان بهه دو گهرو       A در واقز، آنفلوانزای پرندگان در گرو  بیماری های نوع

اد( نقسهیم  حه ویروس های آنفلوانزا با بیماری زایی پاییم )غیرفهوق   -2آنفلوانزا با بیماری های زایی باال )فوق حاد( و 

هاجر بها  می شود. منبز بروز و شیوع هر دو نوع ایم ویروس ها پرندگان آبزی مانند اردك، غاز و قو هستند. پرندگان م

م ویروس خطرناك را جا بجا می کنند. البته ملت ههای دیگهری ماننهد قاچهاق،     مبور از مرزهای کشورهای مختلف ای

 .خرید و فروش و نجارت نیز در شیوع ایم بیماری ناثیرگذار است

 بهترين راه مقابله با آنفلوانزاي پرندگان

امها مههم   مشکالت سیاسی که بر اثر آنفلوانزای حاد پرندگان گریبان دولت را می گیرد، شامی قطهز صهادرات اسهت،    

 نریم مشکی ایجادشد  در بعد بهداشت ممومی است که با جان افراد در ارنبا  است. ایم ویهروس سهاالنه در جههان   

 در کشهور چهیم بها    H1A1 میالدی که اولیم بار ویهروس  1996بامث مرگ ومیر نعدادی از انسان ها می شود. از سا  

 هرچند خسهارت اقتصهادی ناشهی از بیمهاری بسهیار      .دنبا  داردجدا شدن از یک غاز متولد شد، هر ساله نلفانی به 

 .باالست، اما ملت اصلی نگرانی از ایم ویروس نلفات انسانی است

ننهد و  کهر سا  نعدادی از ویروس های آنفلوانزا در حا  گردش هستند. برخی از آنها حیوانات و ماکیان را درگیر مهی  

 طور معمو  آنفلوانزاهایی که مخصوص خوك یا پرندگان اسهت، خهوك یها   به  .بعضی دیگر به انسان ها حمله می کنند

یهروس  پرند  را درگیر می کند و آنفلوانزاهای انسانی بیشتر انسان ها را بیمار می کند. مساله مههم ایهم اسهت کهه و    

را  رگ همهه آنفلوانزا در حا  گردش است و هر ساله نغییرانی کوچک دارد و البته هر چند سا  یکبار بها نغییهرات بهز   

  .غافلگیر می کند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%DA%98%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%DA%98%D8%A7%D9%88%D9%84
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قهرار   داستان ویروس آنفلوانزای پرندگان از آنجایی شروع شد که ویروسی بیماری زا در انسان، کنار ویروس پرنهدگان 

 گرفت و با شرایطی خاص با یکدیگر نرکیب و به درد مشترك انسان و ماکیان نبدیی شدند. ایم داستان ممکهم اسهت  

ی مرغهی،  رفتم یک کارگر مرغداری مبتال به ویروس انسانی و طیور که مبتال بهه آنفلهوانزا  به سادگی با کنار هم قرار گ

 شکی گرفته باشد.  

مهار کنهد،   نام آنفلوانزای مرغی هم دقیقا از همیم داستان نشات می گیرد، آنفلوانزایی که قرار بود فقهط ماکیهان را بی  

گیهر کهرد،   بعد از اینکه ایم ویروس انسهان را در  .ایجاد کرد نغییر ژن داد و ایم همه مرگ ومیر و بیماری در انسان ها

گردش انسان به انسان رخ داد و حتی ایم امکان وجود دارد که طی سا  ها دوبهار  بها شهکلی جدیهد بهیم انسهان و       

ای حیوان و چه بسا خطرناك نر از دور  قبی ظاهر شود. در یک کالم می نوان گفت ایم ویروس از آن گرو  ویهروس هه  

 .رقابی پیش بینی است که بهتریم را  مقابله با آن رمایت بهداشت فردی و ممومی استغی

را  ننفس را  مشترك انتقا  انواع آنفلوانزاهاست. مطسه و سرفه قطر   های آلود  را پخش می کند و هرکسی کهه آن 

هی م ویروس خواهد بهود. گها  استنشاق کند، با ورود بدون دموت ویروس به دستگا  ننفسی و ریه ها، میزبان بعدی ای

 نیز ویروس از طریق دست های آلود  به بدن انتقا  پیدا می کند.  

ی ویروس آنفلوانزا از آن گرو  هایی است که اثر آن ساد  و بی دردسر از بیم نمهی رود؛ ایهم ویهروس سهامت هها رو     

 مامی بیماری اش روی دسهتگیر  سطوح باقی می ماند. بیماری که به دستگیر  ناکسی دست زد  است، با جا گذاشتم 

ا نه ویروس را به دیگران منتقی می کند. اگر در خانه یکی از امضا بیمار شد  باشهد، از مهوس و صهفحه کلیهد گرفتهه      

آگها   دستما  کاغذی ای که استفاد  می کند و... می نوانند بستر بیماری دیگر امضا را فهراهم کننهد. همهه مها ناخود    

ا مخا  بینی می زنیم و در نتیجه سریز بیمار می شویم. به همیم دلیی شستم دسهت هه   دست هایمان را به چشم ها و

 .را  ساد  ای است که نقش مهمی در پیشگیری از بیماری دارد

ان . مراقهب مطسهه هها و سهرفه هایته     داگر بیمار هستید، مدنی را در خانه بمانید. باید بهداشت فردی را رمایت کنیه 

ه باس یا کت یا روسری نان مانز ورود ویروس به ریه های اطرافیان شهوید. همهیم مطسه   باشید، حتی شد  با آستیم ل

قطهرك   ها و سرفه ها که گاهی در مراکز پرنراکمی مانند مترو یا انوبوس ها شاهد آنها هستیم می نوانند میلیهون هها  

کنیهد  یمار می کند. فراموش نهای آلود  را در فضا پخش کنند و هر قطر  هم به راحتی کودك، سالمند یا هرکسی را ب

 .دستما  هایی که یک بار استفاد  می شوند هم منبز ویروس هستند و نباید در هرجایی جز سطی زباله رها شوند

 هر سا  واکسم بزنید
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درست است که هر سا  امکان بروز سویه جدیدی از آنفلوانزا وجود دارد، اما نزریق واکسهم در گهرو  ههای حسهاس     

کلیهوی،   وسا ، مبتالیان به دیابت، بیماران قلبهی، ریهوی    50ضروری است. خانم های باردار، افراد باالی بسیار مهم و 

ه به افرادی که شیمی درمانی می شوند یا داروهای نضعیف کنند  ایمنی مانند کورنون مصرف می کنند، بچه هایی کهه  

 وپرسهنی بهداشهتی درمهانی   سا  قهرار دارند  2 ما  نا 6دالیلی آسپیریم مصرف می کنند و کودکانی که در سنیم بیم

شهوار  جزو گرو  های خطر هستند. ایم گرو  ها باید اواخر شهریور یا ابتدای مهر هر سا  واکسم بزنند نا بهه سهط  د  

لیهی  بیماری دچار نشوند. واکسم آنفلوانزا هر سا  مطابق با ویروس های سا  جدید نغییر پیدا می کنهد. بهه همهیم د   

ید هر سا  نمدید شود. بیماری آنفلوانزا در گرو  های حساس هم ممکم اسهت بهه شهدت بهروز کنهد و      ایم واکسم با

را  بامث مرگ ومیر شود. ما به همه افرادی که جزو گرو  گفته شد  هستند، نوصیه می کنیم حتما نزریق ایم واکسهم 

 .جدی بگیرند

 (Plague) بيماري طاعون

ترك بیم انسان و حیوانات است که نوسط جوندگان و کهک آنهها بهه سهایر     طامون نومی بیماری مفونی باکتریا  مش

ه به طامون به وسیله موش های صحرائی و انسان های مبتال به آهستگی از روستائی  حیوانات و انسان منتقی می شود

  0روستای دیگر و یا با سرمت بیشتری بوسیله کشتی از کشوری به کشور دیگر منتشر شد  است 

اسههت. هیچگونههه دلیلههی مبنههی بههر اینکههه بههاقی  (Yersinia Pestis) بیمههاری شههامی یرسینیاپسههتیسمامههی 

 و نهدیهد بهداشهتی شهود، وجهود نهدارد،       اطهراف بتوانهد بامهث آلهودگی محهیط      ماندن باسیی طامون در محهیط 

م از بهی محیطهی، بسهیار حسهاس بهود  و سهریعا        چرا که ایم باسیی، فاقد اسپور اسهت و لهذا نسهبت بهه شهرایط     

می رود و از ایهم گذشهته یرسهینیا پسهتیس، در برابهر نهابش نهور خورشهید و حهرارت، بسهیار حسهاس اسهت و             

   مدت زیادی در خارج از بدن میزبان، زند  نمی ماند.

روز  بهه صهور مختلهف     2  – 7به دنبا  پشت سرگذاشهتم دور  کمهون   .روز است 2ه7دور  کمون طامون در حدود 

سمیک ، طامون پنومونیک نياهر مینماید و موجب بروز مالئم غیهر اختصاصهی نيیهر     طامون خیارکی، طامون سپتی

ان کسالت، نهوع، استفراغ و اسها ، میگردد و در صورنی که سریعا درمان نشود در نیمهی از مهوارد، بهه مهرگ بیمهار     

 نقلیی مهی  %5اختصاصی قرار گیرد میزان مرگ ناشی از آن به کمتر از منجر میگردد ولی در صورنی که نحت درمان 

 و یا مرگ جنیم در داخی رحم، بشود ولی در صهورت درمهان بهه     طامون درمان نشد  میتواند بامث ایجاد سقط.یابد

 .موقز و مناسب، خطرات جنینی آن به حداقی میرسد
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تمامهات  و یا با ورود حیوانات وحشی آلود  یا کهک آنهها بهه اج   انسان، با قرار گرفتم در چرخه انتقا  حیوانی طامون  

ز ، انسانی، به ایم بیماری، مبتال میشود و حیوانات اهلی نیز ممکم است کک آلود  بهه طهامون جونهدگان را بهه منها     

 .منتقی کنند

ن انفهاقی را  آلودگی شدید جوندگان شهری، موجب همه گیری حیوانی و انسانی طامون میشود و انسان، نقش میزبها  

 .ایفاء میکند

یکی از پیش درآمد های طامون انسانی، وقوع طامون در بیم موش های صحرائی است که بامث مرگ و میهر فراوانهی   

در آنها شد  کک هائی که از بدن ایم جوندگان نغذیه می کنند مجبور به نرك میزبهان طبیعهی خهود شهد  بهه بهدن       

نسهان  اخیارکی و سپتی سمیک میشوند که معموال بطور مستقیم از انسانی به  انسان را  می یابند و بامث بروز طامون

را  دیگر سرایت نمی کند ولی نعداد کمی از ایم بیماران متعاقبا دچهار پنومهونی ثانویهه طهامونی میشهوند و بیمهاری      

ا امونی در آنهه مستقیما از طریق قطرات ننفسی، به سایر انسان ها منتقی میکنند و بامهث بهروز پنومهونی اولیهه طه     

 .میشوند

  طاعون خيارکي

نریم حالت طامون است که طی نیش کک یا گازگرفتگی نوسط موش آلود  به باسیی به وجهود  طامون خیارکی متداو 

ه به ها بهه دنبها  میزبهان دیگهر،     بنابرایم، کک.شودها میآید. طامون ابتدا بامث مرگ نعداد بسیار زیادی از موشمی

دو  ی نهفتگی بیمهاری بهیم  شوند. دور  نهفتگی، دور ها میحیوانات خانگی حمله کرد  و بامث آلودگی آنها یا انسان

سپس مالیم اولیه، یعنی لرز و نب باال، سرگیجه، درد شدید مضالت و مفاصهی، کهوفتگی و   .کشدمینا شش روز طو  

هها غهدد لنفهاوی    آینهد. خیهارك  وجود میبهسامت، خیارکهایی بر روی بدن بیمار  2۴پس از .شوندسر درد ظاهر می

شهوند و بهه نهدریج بهزرگ     ی نیش کهک ظهاهر مهی   ها معموالا در اطراف ناحیهاند. ایم خیاركهستند که متورم شد 

 .شدن آ  بدن و مطش دایمی بیمار استشوند و بسیار دردناك و حساس هستند. از مالیم دیگر کممی

ههای قلهب،   ای همچون افزایش نعداد ضهربان دهند قرار نگیرد، مالیم هشدار  موقز نحت مالجدرصورنی که بیمار به

 ایهم بیمهاران   ٪۴0نها   20میرد. البته بهیم  سامت می 36شوند. در ایم صورت بیمار پس از آشفتگی و هذیان ظاهر می

 .ی نقاهت طوالنی، از مرگ نجات یابندممکم است به طور ناگهانی، پس از یک دور 

  سمي طاعون سپتي 
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ی وجود آمد  و نوع شدید شهد  ی طامون خیارکی بهدهدو در ادامهها را نشکیی میطامون ٪20نا  10ایم طامون بیم 

کند. ایم حالهت هنگهامی رخ   ها در دستگا  گردش خون، به صورت بیماری بروز میآن است که طی نکلیر زیاد باسیی

های نشهکیی شهد    باشد. ممکم است خیاركای بدن فعا  شد هدهد که سیستم دفامی غدد لنفاوی و سایر دفاعمی

ههای  ایم نوع طامون بامث نورم میوکارد ، قلب و افزایش حجم آن و نخریهب بافهت  .قدر ریز باشند که دید  نشوندآن

های مضهالنی وحشهتناك،   کبد و طحا  شود. افراد مبتال به ایم نوع طامون، دچار سرگیجه، حالت نحوع، اسها  ، درد

 .شوندها و کاهش زیاد فشار خون مینخریب بافت

  طاعون ريوي 

نر است. ایم حالهت هنگهامی   طامون ریوی نسبت به طامون خیارکی نادر است، اما به شدت مسری و به مرانب کشند 

شود )نه از طریق پوسهت(. طهامون ریهوی    ا پستیس مستقیماا از طریق ریه وارد بدن میدهد که باسیی یرسینیرخ می

یمهاری  نواند از طریق را  ننفسی، از بیماری که به طامون خیارکی دچار است به فرد سالم منتقی شود. سرایت به بمی

بیمهاران بهه    یسهرفه ه با مطسه یها  های آلود  به باسیی یا ننفس قطرات معلق در هوا، کاز را  نماس با مایعات و لباس

کشهد.  نهر طهو  نمهی   ی نهفتگی بیماری چند سامت بیشدر ایم حالت، دور .گیردیاند، انجام میمحیط بیرون را  می

ت نوانهد بهه حاله   فرد بیمار می .آلود میباشدی شدید، اختال  در ننفس و استفراغ خون چركاولیم مالیم، نب، سرفه

ز پهای  ابیونیکی نیز بسیار کشند  است و فرد را در حد اکلهر سهه روز   یوی، حتی با درمان آنتیکما نیز برود. طامون ر

  .آوردمیدر

 RP (Rinderpest)طاعون گاوي  

  یک بیماری ویروسی واگیردار است که درگاو و گاو میش اهلی وبعضی حیوانات وحشی بوجود می آیهد .  طامون گاوی

نهها  ویروس طامون گهاوی ن  .اسها  و نکروز غدد لنفاوی و مرگ ومیر ظاهر میشود،زخمهای دهانی ،ایم بیماری با نب 

 میباشد.نک رشته ای است از خانواد  بارا میکسوویرید  ازجنس موربیلوویروس  RNAویروس دارای

 اقدام الزم در برخورد با بيماران

 پنومونی طامونی در نماس یافتگان نزدیکاستفاد  از ماسک جراحی به منيور پیشگیری از انتقا    -

سامت از شروع درمان آنتی بیونیکی در افراد مبتال به پنومونی طامونی می گذرد، افهرادی   ۴8در صورنیکه کمتر از -

 .که با آنان زندگی می کنند یا در نماس نزدیک با آنها هستند دریافت داروی پیشگیرند  الزم است
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 .سامت از شروع درمان بیماران مبتال به پنومونی اجتنا  شود ۴8قبی از از نماس های غیرضروری نا -

 .از سایر احتیاطهای ننفسی، نيیر استفاد  از گان، دستکش و مینک محافيت کنند  نیز استفاد  نمایند -

 ئهم سامت او  بعد از شروع آنتی بیونیهک و نها زمهان ظههور اولهیم مال      ۴8بیماران مبتال به پنومونی طامونی طی  -

 و  بهبودی بالینی، همچنان ایزوله باشند ، اطاق های محی بستری شدن ایم بیماران بایسهتی پاکسهازی نههائی شهود    

 .لباسها و وسایی آغشته به مایعات و نرشحات بیماران باید ضدمفونی گردد

 .رددیم دید  دفم گکامال بهداشتی بوسیله افراد نعل  جسد بیمارانی که به ملت طامون، نلف شد  اند نحت شرایط -

 ) بروسلوز(تب مالت

گهردد. بهاکتری   محسو  مهی  های مشترك انسان و دامنریم بیماریبیماری نب مالت یا بروسلوز به منوان یکی از مهم

سازد. ایم بیماری به ملهت  اهلی و وحشی را مبتال می پستاندارانکه ایجادکنند  بیماری است، طیف وسیعی از  بروسال

های مبتال و همچنهیم بهه ملهت ابهتالی انسهان بهه       و نازایی دام مقیمی، شیردر دام، کاهش نولید  جنیمایجاد سقط 

 گیرد.  مورد نوجه قرار می بهداشتیو  ادیاقتصبیماری نب مالت، هموار  از دو بعد 

یابد اما از انسان به انسان خیر. نهب مالهت روی امضهای    انتقا  می انسانبه آلود  بزیا گوسفند، خوك، گاونب مالت از 

دیهد    مزممو حادگذارد. نب مالت در دو نوع نأثیر می طحا و کبد، های لنفاویگر ، مغز استخوانساز بدن مانند خون

 20است(. نب مالت در مهردان  روز باشد )چندیم ما  نیز دید  شد  60نا  5نواند ایم بیماری می دور  نهفتگی .شودمی

 .نر استساله شایز 60نا 

موجهب سهرایت بیمهاری بهه انسهان      مصرف شیر، محصوالت لبنی )کر ، پنیر( یا محصوالت گوشتی حیوانهات آلهود    

امکان بروز بیمهاری را بهاال    اسید معد آن به دلیی کاهش  جراحی ٔ  و سابقه معد وخیم یا مشکالت  خونیکم .شودمی

طور کلی ایم بیماری در میان افرادی کهه بها حیوانهات    دهد. بهبرد. اسید معد  نا حدودی احتما  ابتال را کاهش میمی

ر نه کنند شایززیاد در نماس هستند )کشاورزان، دامداران، قصابان، دامپزشکان( و افرادی که به مناطق آلود  سفر می

 .است
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 عالئم بيماري

مالئم بالینی نب مالت در کودکان چندان مشخص نیست. طحا  در نیمی از موارد بزرگ است. طحها  بهزرگ بیشهتر    

 میباشد.پورپوراو خالنبهای جلدی به صورت ی است. دانهاوهمرا  بزرگ شدن غدد لنف

غهدد  وبزرگ شهدن  سهردرد ، سهتون فقهرات  هنگام لمس دردقابی نوجه ، خستگی، نعریق،نب و لرزمالئمی مانندلرز، 

در صورت ناکافی بودن مراقبت و درمان، بیمهاری ممکهم اسهت    شوند.طور ناگهانی ظاهر میدرنب مالت حاد به لنفاوی

 .شودکبدیا مغز، استخوان، قلب، مفونت معلولیتمزمم شود یا موجب 

 پيشگيري

 .های نأیید نشد و گوشت لبنیاتو سایر پنیرغیرپاستوریز ، شیرخودداری از مصرف 

هنگام نماس بها حیوانهات یها گوشهت و      …و بندپیش، چشم، محافظ دستکشاستفاد  از وسایی محافيتی بدن مانند 

 .سایر محصوالت

سا  حیهوان را محافيهت    7ها:واکسم زند  ضعیف شدۀ سوش بهتریم است و یکبار نزریق حداقی دام واکسیناسیون

 .کندمی

 .آموزش بهداشت به قصابان و افرادی که با دام سر و کار دارند

 تشخيص و درمان

بهبهودی دیهد     هفتهه ۴نها   3گیرد و با درمهان کامهی معمهوالا در    انجام می آزمایش خوننشخیص قطعی نب مالت با 

شود. اطرافیان و امضای خانواد  شخص بیمار که ممکم است از همان غذای آلود  مصرف کرد  باشند بایهد معاینهه   می

است و جدا کهردن بیمهار    بیونیکآنتیدرمان شامی یک دور  استراحت در رختخوا  و مصرف .شد  و آزمایش بدهند

بهرای حهداقی    نتراسهایکلیم هایی )مانند بیونیکاز دیگران اغلب الزم نیست. برای مبارز  با مفونت باکتریایی از آنتی

شود. برای درد مضالنی نیهز از )مسسهکم(   های شدید استفاد  میبرای کاهش التها  کورنونسه هفته( استفاد  شد  و 

 .شودنجویز می
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86
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کنند و به ندریج ننوع و مقدار غهذای بیمهار   ایم بیماران معموالا ابتدا از غذاهای نرم و ساد  شروع می رژیم غذاییدر 

عهات  و ماینوشهیدنیها و  انهرژی رنامه غذایی مادی برسد. بهتر اسهت از غهذاهای پر  دهند نا زمانی که به برا افزایش می

 .فراوان استفاد  کرد

 هاري)رابدو ويروس(

ی از جنس لیسهاویروس هها مه   دار ، بی هوازی و نورونروپ از گرو  رابدوویروس ها و  RNA مامی ایم بیماری ویروسی

ویروس هاری درشت و کم مقاومت است و در طبیعت دوام ندارد و در بزاق خشک شد  در مدت چند سهامت از  باشد .

د مهی  ( و نلفات و خسارات اقتصادی و اجتمامی که ایجها %100بیماری هاری به دلیی میزان کشندگی باال ) بیم می رود

ری کند دارای اهمیت است . ایم بیماری از زئونوزهای مهم و یکی از قدیمی نریم بیماری های ویروسهی اسهت . بیمها   

 می شود .   یا انسان منتقی  هاری به طور معمو  پس از گزش از را  بزاق حیوان هار به حیوان دیگر

یهم ویهروس   ا.  …البته انتقا  ایم بیماری از را  هایی غیر از گزش نیز امکان دارد مانند را  پوست، مخاطات ، ننفس و 

مضالنی وارد امصا  محیطی می گهردد و بهه طهرف دسهتگا  مصهبی       –پس از ورود به بدن از طریق انصاالت مصبی 

ز طریق امصا  محیطی به غدد بزاقی و بافت های دیگر منتشر می شود کهه ممکهم   مرکزی پیشروی می کند. سپس ا

 . مرحله می باشد 5بیماری هاری در انسان دارای  .است بامث بروز مالئم هاری گردد

بهه طهور    وروز  5هفته و گاهی کمتر نا  8نا  2اولیم مرحله قبی از بروز مالئم دور  کمون است که طو  ایم دور  بیم -

ی سا  گهزارش شهد  اسهت. مهوامل     5روز و حداکلر  10نا یک سا  و بیشتر است . در ایران دور  نهفتگی حداقی  نادر

 . در طو  دور  کمون موثر هستند …ملی فاصله محی گازگرفتگی نا مغز ، وسعت جراحات و 

روز و  3نها   2روز قبی از مالئم اصلی بیماری و  3نا  2سپس مرحله پیش آگهی و مالئم اولیه آغاز می شود . ایم دور  -

روز به طو  می انجامد که با نشانه های احساس دلهر  ، سردرد ، نب ، بیقراری و نغییهرات حسهی    10گاها یک هفته نا 

 . نياهر می کندگازگرفته شد  بدن ملموس است در ناحیه که اغلب 

دور  حاد مصبی که می نواند به دو شکی خشمگیم و فلجی بروز کند با مالئمهی ماننهد نهرس از آ  )هیهدروفوبی(     -

نحریک پذیری شدید و هیجان همرا  است که متعاقب آن هذیان گویی و نشنج وکما می باشهد کهه در نهایهت مهرگ     

 .اغلب در اثر فلج دستگا  ننفسی پیش می آید .

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C


25 
 

ی ویهژ   بیمهار را بایهد نحهت مراقبهت هها      .ز ظهور مالئم بالینی ، بیمار قامدنا محکوم بهه مهرگ مهی باشهد     پس ا-

بیمهاری در  . قرار داد . کلیهه حیوانهات خهونگرم پسهتاندار اهلهی و وحشهی بهه بیمهاری ههاری حسهاس هسهتند           

کمهی گربهه و    حیوانات به دو دسته ههاری وحشهی و ههاری شههری کهه بیشهتر مربهو  بهه سهگ هها و در مهوارد           

 . سایر حیوانات است نقسیم می شود

ع هفته و گاهی چند ما  است . در حیوانات دیگر دور  کمون بر حسهب نهو   3-2دور  نهفتگی در سگ و گربه معموال -

اری هه حیوان فرق می کند . در حیوانات نیز ایم بیماری می نواند به دو شکی خشمگیم و فلجی بروز نمایهد . بیمهاری   

  تانی دارد و به استلنای چند کشور که نوانسته اند آن را حذف نمایند در سایر نقا  دنیا منتشر اسانتشار جه

 :اقدامات الزم جهت فرد حیوان گزید 

 :ه خارج ساختم و نمیز نمودن ویروس هاری از محی زخم 1

ابون صه دقیقهه بها آ  نمیهز و     20نا  15نا حد مقدور در سامات اولیه پس از گزش باید البالی زخم را حداقی به مدت  

ممیقاا مورد شستشو قرار داد. ایم ممی مهمتریم قسمت پیشگیههههههری از هاری به حسا  مهی آیهد و مهی نهوان     

 .درصههد پیشههگیری از بیمههاری مربههو  بههه رمایههت ایههم مسههأله اسههت        50ادمهها کههرد کههه بههیش از    

 :ه خارج کردن صابون از البالی زخم 2

د ی نوانهد مهوا  ماید کف صابونهای باقیماند  را از البالی زخم خارج نمود، زیرا باقیماند  صابون با استفاد  از فشار آ  ب

 .ضدمفونی کنند  را بی اثر نماید

 :ه ضد مفونی نمودن زخم 3

د )زخهم  درجه یا محلو  بتادیم یک درصد و یا سایر مواد ضدمفونی نمهو  70نا  60زخم را بعد از شستشو باید با الکی  

 .(وقت نباید پانسمان نمود زیرا میکرو  هاری بی هوازی است و بر اثر پانسمان رشد آن سریز خواهد شدرا هی  

 واکسن هاري

ه به صهورت   1۴ه  7ه  3نوبت در روزهای: صفر ه   5واکسم هاری از کشت سلولی نهیه می شود و آن را می بایست در 

سا  واکسهم در ناحیهه فوقهانی و جهانبی ران      2اطفا  کمتر از مضالنی و حتماا در مضله دلتوئید بازو نلقی  نمود. در 

 .کرد نزریق نزریق می شود. هرگز نبایستی واکسم را در مضله سریم
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 سالک بيماري

بهه   پشهه خهاکی  است که بر اثر گزش جنس ماد  نهومی   لیشمانیازنریم نوع بیماری شایز سالَک یا لیشمانیوز پوستی

  که دونوع میباشد: است لیشمانیابه نام  انگلی بیماریشود. مامی ایم منتقی می انسان

 نوع شهري يا سالک خشک

شهود.  کم بزرگ و زخمی مهی ما  پس از گزش، ورم سرخ رنگ و بدون درد در محی گزش پیدا شد  و کم 8نا  2حدود 

دیهد   پاو  دسهت ، صهورت باشد که معموالا در مناطق بهاز بهدن ماننهد    متر میمتر نا چند سانتیچند میلی زخمانداز  

یابد که درصورت مدم درمهان مناسهب، در محهی    ما  نا یک سا  بهبود می 6آهستگی و طی مدت  شود. ضایعه بهمی

در نوع شهری انسان اسهت   زند. مخزن بیماریماند که به زیبایی لطمه میفرورفته و دائمی باقی می جوشگا زخم یک 

  .نواند به منوان مخزن ممی نمایدطور انفاقی مبتال و مینیز به سگو 

 نوع روستايي يا سالک مرطوب

بهدن کهه مهورد گهزش قهرار      های متعددی در نقا  بهاز  چند هفته پس از گزش پشه )بسته به نعداد محی گزش( زخم

یابنهد و از خهود   ما  بهبود می ۴–6شود. ضایعات معموالا نرش  دار و مرطو  هستند و معموالا پس از اند پیدا میگرفته

ان گذارند. مخزن اصلی بیماری سالک روستایی برخی انهواع جونهدگ  جوشگا  آثار پوستی پایدار و نامناسبی به جا می

  ..هستند 

 سياه زخم

شود و در خاك یافت می شود و همیشهه  زخم بیماری مفونی است که از باکتریوم باسیلوس آنتراسیس ناشی میسیا  

 کند. انسان از طریق نماس با حیوان آلود  یا مصهرف محصهوالت حیهوانی بهه آن    حیوانات وحشی و اهلی را آلود  می

   .شودمبتال می

 کزاز  

هها را  شود که با نولید مواد سمی در بدن گرفتگی دردناك ماهیچهه ایم بیماری از باکتری کلستریدیوم نتانی ناشی می

گیرنهد. ایهم بهاکتری از    های بدن هستند که نحت ناثیر ایم بیماری قرار مهی به دنبا  دارد. گردن و فک اولیم قسمت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D9%87_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D9%87_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AE%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AE%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%AF
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واکسهنی کهه    .ا خاك و رود  حیوانات و انسان نیز وجهود دارد های کلیف یشود اما در مکانطریق پوست وارد بدن می

 نواند در برابر کزاز هم موثر باشد.کند میبدن را در برابر سیا  سرفه مصون می

 مننژيت

 نوانهد از فاکتورههای  مننژیت به التها  مننژ یا غشای پوشانند  مغز و نخاع مرنبط اسهت. ایهم بیمهاری مفهونی مهی     

 نهریم انهواع آن  های ویروسی و باکتریهایی شهایز  ها ناشی شود. مننژیتها و قارچها، باکتریویروسمختلفی از جمله 

ن نوانند از فردی به فرد دیگر منتقی شود. در حالیکه مننژیت باکتریایی اغلهب از طریهق روبوسهی کهرد    هستند و می

برخهی از   .کنهد آلود  گسترش پیدا مهی شود مننژیت ویروسی به طور معمو  از طریق نماس با مدفوع فرد منتقی می

شوند کهه  افراد پس از وارد شدن ضربه به سر، ممی جراحی روی مغز یا ابتال به نوع خاصی از سرطان دچار مننژیت می

 .ایم نوع از بیماری مسری نیست 

 

 

 

 سرطان

بیماری است که از نکلیر غیر طبیعی سلو  های بدن شروع می شود. بدن انسان از میلیون ها سهلولی سهاخته شهد     

 است که با یکدیگر گرو  بندی شد  نا بافت ها و اندام های مختلف را بسازند.  

سهلو  مهبهم و   کنند. گاهی اوقات ایم دسهتورات در یهک   ژن های داخی هر سلو  به آن دستورهای الزم را صادر می

ا مغشوش بود  و سلو  رفتار غیر طبیعی دارد و پس از مدنی گروهی از سلو  های غیر طبیعی می نوانند در خهون یه  

 سیستم ایمنی گردش کرد  یا نبدیی به نود  یا نومور بدخیم یا سرطان شوند.  

گیرنهد گهاهی   ید جای آنها را میدر واقز سلو  های بدن در طی یک روند ننيیم یافته از بیم میروند و سلو  های جد

نمایند کهه  اوقات ایم روند طبیعی از ننيیم خارج شد  و سلو  های فرسود  از بیم نمی روند و نشکیی نود  ای را می

 .نوانند نبدیی به نومور بدخیم یا سرطان شوندمی
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 سرطانهاي شايع

 و...میباشد.انواع سرطان شامی پستان ،پروستات ،کبد،استخوان ،خون ،رحم ،معد  -

 بیماریهای ممومی در نتیجه سرطان

 کاهش نولید خون و مملکردهای ایمنی(1

 نغییر در ساختار مملکرد دستگا  گوارش(2

 نقایص حسی وحرکتی(3

 کاهش مملکرد ریوی(۴

 کاهش توليد خون وعملکردهاي ايمني

کهاهش نعهداد   ،لکردایمنی )مفونت(اغلب در بیماران لوکمی ولنفوماو...کاهش نعداد گلبولهای سفید موجب کاهش مم

 (میگردد.کاهش نعداد پالکتها موجب نرومبو سایتوپنی )خونریزیوگلبولهای قرمز موجب آنمی )خستگی(

 تغيير در ساختار عملکرد دستگاه گوارش

 )کاهش نوانایی در جذ  و دفز مواد غذایی)ایجاد انسداد یا فشار ساختاری در طو  دستگا  گوارش •

 ،)رگسوء نغذیه و م)افزایش نیاز به پرونئیم، کربوهیدرانها و چربی(،گسترش به کبد )افزایش میزان متابولیسم  •

افهزایش  ،مدم نعاد  بیم دریافهت غهذا و مصهرف انهرژی     ، (انالف شدید بدن و سوء نغذیه) بی اشتهایی،کاشکسی •

 .کانابولیسم 

 نقایص حرکتی و حسی

 نقایص حرکتی (الف

 سرطان به استخوان یا مغزملت: نهاجم 
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 ، جمجمهه، سینه مهر  ها، دند  ها، لگم و ران،همچنیم بازو، کتف، جناغ شامی محی های گسترش سرطان به استخوان

مارضهه  .)نخامی، و هیپرکلسمی مهی شود طنا  متاستازهای استخوانی موجب درد، شکستگی، فشردگی که  و نرقو 

 .)بی حرکتی

 نقایص حسی ( 

 .طنا  نخامی و امصا  نوسط نومور،متاستاز به مغز یا نومورهای مغزیملت: فشردگی 

 کاهش عملکرد ريوي

 )کاهش ظرفیت ریوی(،گرفتاری بافت ریه )کاهش نبادالت گازی(انسداد را  هوایی نوسط نومور  •

 ادم ریه و دیس پنه،نوقف جریان خون در قفسه سینه و ریه  )فشار روی مروق و لنف در قفسه سینه  •

 میشود. هیپوکسی و کاهش اکسیژن رسانی بافتی بامث (کهکاهش نباد  گازی)ضخیم شدن غشاء آلوئولی  •

 : درمانهای سرطان شامی

 میباشد. ایمنی درمانیو جراحی ،رادیونراپی،شیمی درمانی،هورمون نراپی

 انواع جراحی در سرطان

 میباشد. نرمیم و نعییم نأثیر درمان ،،معالجه، کنتر ،  نسکیمیپیشگیری، نشخیص

 جراحی پیشگیری

 برای پیشگیری از نوسعه سرطان "در معرض خطر"مبارت است از خارج نمودن بافتهای  -

 جراحی نشخیصی  

 بیوپسی مبارت است از خارج نمودن نمامی یا قسمتی از یک ضایعه مشکوك برای آزمایش و بررسی -

 جراحی معالجه ای خارج نمودن همه بافت سرطانی
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 .خارج یا نابود گردد که کی نومور امم از قابی مشاهد  و میکروسکپیهنگامی -

  Cancer control کنترل سرطان

 کاهش حجم مبارت است از خارج نمودن بخشی از نومور یا مقهدارمعلومی از "یا جراحی کاهش سلولی ،[یا جراحی  -

 .شانس موفقیت درمانهای دیگر را افزایش میدهدکه  بقایای یک نومور بزرگ

 جراحی نسکینی

یا ، خارج نمودن بافت نوموری کهه موجهب درد، انسهداد،   المل.روی بهبود کیفیت زندگی در زمان بقاء متمرکز میشود-

 .اشکا  در بلز می شود

 جراحی نوانبخشی یا نرمیمی

 یر نرمیم پستان بعد از ماستکتومیني.موجب افزایش مملکرد، اصالح زیبایی، یا هر دو میشود-

 پرنو درمانی

یهک   .ایماست به طوریکه مملکرد سلولهای طبیعهی آسهیب نبینهد   مارضه هدف: انهدام سلولهای سرطانی با کمتریم 

 .درمان موضعی است

 سلولهای در چرخه سلولی نسبت به سلولهایی که در حا  نقسیم نمی باشند، هنگامی که در معرض پرنونهابی قهرار  -

 .می گیرند، بیشترآسیب میبینند

 پرنودرمانیاثرات جانبی 

 :اثرات جانبی فوری

 اثرات موضعی: نغییرات پوستی و از دست رفتم مو •

 اثرات سیستمیک: نغییر حس چشایی و خستگی •

 :اثرات جانبی طوالنی مدت
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 .می شود پاسخ های التهابی که موجب فیبروز و اسکار شدن بافت •

 مراقبت مشارکتی بیمار محور

 پرنودرمانی، ای مراقبتی از پوست در مدتآموزش به بیماران در مورد نیازه •

 با ماژیک پاك نشوندروی پوست بیمارمالمتگذاری های  •

 (سها  نا یک)،پوست مستقیماا در معرض نور خورشید قرار نگیردنشوداز لوسیون ها یا پمادها در ایم سطوح استفاد   •

لیکولهای مهو، و بافتههای غهدد جنسهی     مخاطی، فو قرار دادن محافظ روی بافت های مغز استخوان، پوست، غشاهای

 .درصورت امکان،آموزش به بیمار در مورد انواع نشانه ها نيیر خشکی دهان ،اشکا  در بلز یا شکستگی استخوان

 فرایند پرستاری در بیمار مبتال به سرطان

 خطر مفونت در ارنبا  با نغییر در پاسخ ایمونولوژیک

 بررسی بیمار برای یافتم شواهد مفونت  

ن درجه سانتی گراد، لرز و نعریق، نورم،درد، اریتم و اگهزودا روی سهطوح بهد   38سامت یکبارگزارش نب باالی ۴هر -

 نکرر یا سوزش ادرار، دردمضالنی و درد مفاصی  ،نعییر در وضعیت هوشیاری ،

مفونت داشهته  دوری از افراد مبتال به مفونت یا اخیراا وWBC< 1000mm3 بستری بیمار در اناق خصوصی در صورت-

 اند یا به نازگی واکسینه شد  اند

 شستم دست ها قبی از ورود به اناق بیمار -

 )ن، گذاشتم شیاف در مقعد یا نامپون در واژ T کنتر )خودداری از انجام پروسیجرهای مربو  به رکتوم و واژن -

 برای پیشگیری از یبوست یا شقاق ملیماستفاد  از -

 ی برای کاهش خطر صدمه به پوستاستفاد  از ریش نراش برق-

 WBC< 1000mm3 اجتنا  از خوردن میو  و سبزیجات خام، گوشت و ماهی خام در صورت
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 نعویض روزانه آ  آشامیدنی-

 مدم قراردادن گی و گیا  طبیعی در اناق بیمار-

 (با بتادیمنعویض روزانه محی نزریق، نمیز نمودن پوست محی نزریق )بررسی محی نزریقات وریدی روزانه  -

 نعویض پانسمان کانتر ورید مرکزی ، نعویض همه مایعات و انفوزیون ها  -

 اجتنا  از نزریقات مضالنی به منيور کاهش خطر آبسه پوستی-

 اجتنا  از سونداژ ملانه-

 اختال  در نمامیت پوستی در ارنبا  با رادیونراپی

 پودر، لوسیون، پماد و ضد مرق هااجتنا  از استفاد  از صابون، مواد آرایشی، مطریات، -

 استفاد  از آ  ولرم برای استحمام-

 اجتنا  از مالش و خاراندن پوست-

 اجتنا  از نراشیدن مستقیم پوست با نی -

 اجتنا  از استفاد  از کیسه آبگرم، پدهای گرم کنند ، یخ و چسب نواری بر نواحی آسیب دید -

 یا هوای سرد اجتنا  از قرارگرفتم در معرض نورخورشید-

 مدم پوشیدن لباس های ننگ برای بهتر شدن گردش هوا در نواحی آسیب دید  و استفاد  از لباس نخی-

 مدم نرکاندن ناو  های نشکیی شد -

 د اجتنا  ازشستشوی مکرر نواحی صدمه دی-

 در صورت وجود نرش ، پوشاندن ناحیه با یک الیه گاز
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 “التها  زبان”اختال  در نمامیت غشاهای مخاطی دهان 

 گزارش سوزش دهان، درد، قرمزی، نرکیدگی پوست، لب ها-

 مدم استفاد  از دهانشویه های نجاری-

 استفاد  از مسواك نرم بعد ازغذا و قبی از خوا 

 ۴0000سامت در صورت مدم دردناك بودن لله ها و پالکت باالی  2۴استفاد  از نخ دندان یکبار در -

 سامت یکبار 6سامت یکبار در زمان بیداری و شب ها هر  2هر  دهانشویه با نرما  سالیم-

 درآوردن دندان مصنومی بجز موقز غذا خوردن و مناسب بودن دندان برای دهان-

 اجتنا  از خوردن غذاهای نند، سفت و یا خیلی سرد یاداغ-

 رژیم مایعات یا پور -

 بررسی کم آبی-

 احتما  ریزش مو و رویش مجدد آنصحبت کردن با بیمار و خانواد  در ارنبا  با 

 :به حداقی رساندن میزان ریزش مو-

 کونا  نمودن موها قبی از شروع درمان-

 اجتنا  ازاستفاد  از کلیپس، گیر  سر، اسپری مو، رنگ مو و فرهای دائمی-

 A&D چر  کردن کف سر برای کاهش خارش با پماد ویتامیم-

 جلوگیری از وارد آمدن ضربه به پوست سر-

 استفاد  از کال  لبه دار در زیر آفتا -
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 آموزش به بیمار درمورد رشد مجدد موها بعد از انمام درمان-

 ...کاهش اضطرا  قبی، حیم و بعد از شیمی درمانی با موسیقی درمانی، نکنیک های آرامسازی و -

 مصرف مایعات کافی قبی، حیم و پس از دادن دارو-

 رمایت بهداشت دهان بطور مرنب-

 مراقبت های خاص برای کاهش درد و افزایش نحمی جسمانی-

 دادن غذاهای پرپرونئیم و پرکالری مطابق با میی بیمار و احترام به فرهنگ ومادات غذایی وی-

 نوشیدن مایعات کافی برای کم کردن زوائد و خشکی بدن-

 مدم نوشیدن مایعات فراوان همرا  غذا به دلیی ایجاد سیری زودهنگام-

   از ومد  های غذایی متعدد و کم حجماستفاد

 مصرف غذاهای سرد به دلیی نداشتم بو و نحمی بهتر-

 افزایش سط  فعالیت برای افزایش اشتها-

 خستگی و مدم نحمی فعالیت

 داشتم دور  های استراحت طی روز مخصوصا قبی و بعد از غذاخوردن-

 افزایش کی سامات خوا  شبانه-

 ...غذا پختم و،انجام کارهایی از قبیی کارهای خانه، مراقبت از بچه ها کمک خواستم از دیگران برای

 دریافت مواد غذایی پرپرونئیم و پرکالری-

 اطمینان به بیمار درمورد آگاهی از واقعی بودن درد و کاهش اضطرا  وی-
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 ...کاهش موامی افزایش دهند  درد نيیر نرس، خستگی و مصبانیت و-

 بررسی پاسخ بیمار به درد-

 خطر اختال  در پرفیوژن بافتی درارنبا  با خونریزی-

 ، خهونریزی طهوالنی   HCT و Hb پتشی یا اکیموز، کاهش،خونریزی مانند یمالیم بابررسیبررسی نعداد پالکت ها -

 از محی نزریق وریدی یا روش های نهاجمی، نغییروضعیت بهنی

 استفاد  از مسواك نرم یا برس ابری برای مراقبت از دهان-

 خودداری از خوردن غذاهایی که برای جویدن دشوار هستند-

 مدم کنتر  درجه حرارت از را  رکتا  و بکاربردن شیاف و انما-

 چر  نمودن لب با مواد روغنی-

 اجتنا  از سونداژ ملانه-

 سامت درصورت مدم محدودیت 2۴لیتر در  3دریافت مایعات حداقی -

 مانند آسپیریماجتنا  از مصرف داروهای ضد انعقاد -

 استراحت در نخت همرا  با پوشاندن نرد  های کنار نخت-

 اجتنا  از فعالیت های پرانرژی-

 نزریق پالکت در صورت نیاز-

 نشویق بیمار و خانواد  به شرکت فعا  برای نصمیم گیری های مربو  به درمان-

 برقراری و حفظ ارنباطات خانوادگی-

 فینشویق بیمار به بیان احساسات من-
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 داشتم فرصت برای گریه کردن و بیان ناراحتی ها-

 اختال  در نصویر بهنی از بدن-

 بررسی احساسات بیمار دربار  نصویر بدنی وسط  امتماد به نفس-

 کمک به بیمار در مراقبت از خود در زمان خستگی، خوا  آلودگی، نهوع و استفراغ-

 گیری هانشویق بیمار به ادامه شرکت در فعالیت ها ونصمیم -

 های نوپدیدو بازپدیدبا پرسنی بهداشتی درمانیارنبا  بیماری

هایی هستند که بدون سابقه قبلی به منهوان یهک بیمهاری جدیهد مهورد شناسهایی قهرار        های نوپدید بیماریبیماری

یا سهندرم ننفسهی   ( MERS)یا سندرم ننفسی شدید حاد، آنفلوانزای پرندگان و کرونا ویروس SARS گیرند مانندمی

 .اند های اخیر شناسایی شد خاورمیانه که در سا 

گی و هایی هستند که قبال نحت کنتر  درآمد  و اکنون به دالیلی ماننهد نغییرشهیو  زنهد   های بازپدید، بیماریبیماری

ننهد سهی   شهوند، ما های ضد میکروبی دوبار  نبدیی به یک مشکی ممد  بهداشهتی مهی  به طورممد  به دلیی مقاومت

 .مقاوم به چند دارو

انگهاری   نیست و همچنیم به دلیی سهیها در ابتدا شناخته شد  های انتقا  ایم بیماریاز آنجا که اپیدمیولوژی و را -

یهم  های انتشهار ا نریم را های کنتر  مفونت، انتقا  بیمارستانی یکی از ممد های الزم در زمینه روشو ضعف آموزش

 ههای بیمارسهتانی  واقز پرسنی بهداشتی درمانی در معرض بیشتریم احتما  ابتال به ایهم مفونهت  بیماری هاست و در 

یها   ههای اسهتاندارد و احت  ها دو راهکار رمایت احتیها  هستند. به منيور پیشگیری از انتقا  بیمارستانی ایم مفونت

 .براساس را  انتقا  بیماری باید مورد نوجه قرارگرفته و رمایت شود

 

 سيون يا جداسازي بيماران در بيمارستانايزوال

امروز  بر همه پرستاران و متصدیان مراقبتهای بالینی روشم است که هموار  احتما  حضور بیمهارانی بها بیماریههای    

واگیردار در بیمارستان وجود دارد که درصورت مدم مدیریت صحی  امکان ابتال سایر بیمهاران و پرسهنی نیهز وجهود     

برای حفظ ایمنی بیمار وپرسنی درهنگام حضور بیماران با بیماریهای واگیردار باید ایزوالسیون مناسهب   دارد. بنابر ایم

 صورت گیرد.
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نهت و چهه   هدف از جداسازی بیماران در بیمارستان، جلوگیری از انتقا  میکروارگانیسم ها از بیماران)چه مبتال به مفو

قهت  گان و پرسنی پزشکی است و از آنجاییکه جداسهازی بیمهاران و  کلونیز  با مفونت( به سایر بیماران، میادت کنند

رف دیگهر  گیر و پر هزینه بود  و ممکم است مانز از مراقبت بیماران گردد، فقط باید در مواقز ضروری بکار رود. از طه 

ود ان وجه در صورت مدم رمایت از اصو  جداسازی، امکان انتقا  بیماری و بروز ناخوشی و مرگ و میر در سایر بیمهار 

احتیها  بهر اسهاس را     »و « احتیا  ههای اسهتاندارد  »خواهد داشت. با رمایت اصو  جداسازی مشتمی بر دو قسمت 

 نوان از بروز مشکالت فوق جلوگیری نمود.می« انتقا  بیماری

  

 (Standard Precautionsاحتياط هاي استاندارد )

حات ی است. در صورت نماس با خون، نمام مایعات بدن، نرشه احتیا  های استاندارد، برای نمام بیماران ضروررمایت 

ت و مواد دفعی بدن بجز مرق)بدون در نير گرفتم خون قابی رویت داخی آنها(، پوست آسیب دید  و مخا  هها، رمایه  

 موارد زیر ضروری است:

 بااقدامی که قراراست انجام شود. مناسب .پوشیدن دستکش1

  خروج دستکش ها از دست، دست ها باید در فواصی نماس بیم بیماران نیهز شسهته  .شستم دست ها بالفاصله پس از 2

 .شوند. رفز آلودگی دست ها باید قبی و بعد از نماس با بیماران و بالفاصله پس از خروج دستکش ها صورت گیرد

در صهورت انجهام   ،همرا  با ماسک یا محافظ صورت )مینک (گان، محافظ چشم وسایی حفاظت فردی مانند.استفاد  از 3

 اممالی که احتما  پاشید  یا پخش شدن مایعات بدن وجود دارد.

(. Recap، در پوش سوزن ها نباید مجدداا روی سوزن ها قرار گیرد )مهدم وبرند .مدم دستکاری سوزن ها و وسایی نیز۴

 سرسوزن ها نباید خم یا شکسته شوند.

 )سیفتی باکس(به سوراخ شدگی دفز گردند..سر سوزن ها و وسایی نوك نیز باید در ظروف مقاوم 5

 نوجه :

ا  ر.بدلیی انتقا  اکلر موارد مفونت های بیمارستانی از طریق نماس،بویژ  با دست پرسنی، شستم دست هها مهمتهریم   1

آید. برای حفظ بهداشت دسهت ههای پرسهنی،از مهواد حهاوی الکهی       پیشگیری از مفونت های بیمارستانی بشمار می

(Alcohol-based hand rub )شود.استفاد  می 

 ..در صورت آلودگی قابی رویت دستها، باید آنها را با آ  و صابون شست2

 . پوشیدن دستکش به هی  وجه نباید جایگزیم شستم دست ها شود.3

 شود.نوصیه نمیوزینت آالت . استفاد  از ناخم مصنومی ۴
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 خارج شود..قبی از مراقبت بیمار باید انگشتر از دست های پرسنی 5

 احتیا  هایی که باید بر اساس را  انتقا  مفونت ها رمایت گردند:

(Transmission-Based Precautions) 

ایم نوع احتیا  ها باید برای بیمارانی در نير گرفته شوند که دچار سهندرم بهالینی مشهکوك یها قطعهی، نشهخیص       

یهم  بیمارخاص )اختصاصی(، کلونیزاسیون یا مفونت با ارگانیسم مهم از لحا  اصو  همه گیر شناسی شد  انهد. بکهر ا  

ع و  احتیا  های اسهتاندارد نهو م گهردد. سهه نهو     نکته ضروری است که رمایت ایم نوع احتیا  ها باید با رمایت اص

 احتیا  بر اساس را  انتقا  مفونت ها وجود دارد که مبارنند از : 

 (Contactو نماس)( Dropletقطرات)(، Airborneهوا )

 یابد.برای نعداد کمی از بیماری ها )مانند آبله مرغان(، رمایت بیش از یک نوع احتیا  ضرورت می-

 (Airborne precutionsهوایی )احتیا  های 

کرون یها  می 5احتیا  های هوایی برای جلوگیری از انتقا  بیماری هایی که از طریق هسته قطرات با انداز  کوچکتر از 

رای رود. بیماری هایی که رمایت احتیا  ههوایی به  ( به کار میdroplet nucleiبرات گرد و غبار حاوی مامی مفونی )

 )مشکوك به مفونت یا مفونت قطعی و اثبات شد ( مبارنند از :آنها ضرورت دارد 

 آبله مرغان، یا زونای منتشر و... -سرخک -یا حنجر  ویسی ری

 نوجه :

ت یا در معرض خطر آن که بابت، سرفه و ارنشاح ریوی مراجعه نمهود  انهد بایهد بهه صهور      HIV.بیماران دچار مفونت 1

 نشخیص بیماری سی در آنان رد شود. نجربی نحت احتیا  هوایی قرار گیرند نا

 .جهت بیماران دارای زخم پوستی باز ناشی از سی، رمایت احتیا  هوایی در نير گرفته شود.2

 دد.برای بیماران دچار ضایعه ریوی با موامی مایکوباکتریایی غیر سلی )آنیپیک(، احتیا  هوایی نباید رمایت گر3

 اصو  احتیا  های هوایی مبارنند از :

ویض بهار نعه   6بستری بیمار در اناق خصوصی با فشار هوای منفی کنتر  شد  )در مقایسه با فضای بیرون( و حهداقی   -  

 هوا در سامت باید صورت گیرد.

 بستم در  اناق بیمار-   

ور خروج هوا از اناق بیمار باید بطور مستقیم به فضای خارج و بیرون باشد)نه داخهی بخهش(. چنانچهه ایهم کهار مقهد      - 

 خارج گردد.( HEPAنباشد، هوا باید قبی از برگشت به سیستم نهویه ممومی، با یک فیلتر قوی و کارآ )
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ناسهب بها   استفاد  نمایند. ایم ماسک اختصاصی بایهد مت  N95 ماسک ازشوند باید نمام افرادی که وارد اناق بیمار می -  

 جراحی باهشت الیه گازاستفاد  کرد. درصورت نبودن ایم ماسک میتوان ازماسکانداز  صورت فرد باشد.

که قهرار   جابجایی بیمار باید محدود گردد و قبی از نرك اناق، بیمار باید یک ماسک جراحی استاندارد بپوشد. پرسنلی-  

 است بیمار را نحویی بگیرند، باید قبی از جابجایی بیمار مطلز شوند نا احتیا  های الزم را بکار گیرند.

 نوجه :

مار دچار سی یا مشکوك به آن باید دهان و بینی خود را در هنگام مطسه یها سهرفه کهردن بها یهک دسهتما        هر بی-   

 بپوشاند. همچنیم باید نا هنگام رد کردن بیماری سی، از سایر بیماران جدا شود.

شهند)  بابودی مهی بیماران مبتال به سی اثبات شد  که نحت درمان مؤثر ضد سی هستند و از لحا  بالینی در حا  به -  .

سهیون  نوانند از ایزوالسه نمونه اسمیر خلط پشت سر هم در روزهای مجزا از لحا  باسیی اسید فاست منفی باشد( می

 خارج شوند.

انی که بهه  شود در بیماران دچار سی شدید همرا  با ایجاد حفر ، سرفه مداوم، یا سی حنجر  و احتماالا کسنوصیه می-   .

ی نها  گردند )مانند اطفا ، بیماران دچار سرکو  دستگا  ایمنی( جداسازی حهداق راد پر خطر برمیمحیط های دارای اف

 یک ما  صورت گیرد.

 وند.شباید در طو  مدت بستری در بیمارستان، از سایر بیماران جدا ( MDRبیماران دچار سی مقاوم به چند دارو )-   

خانهه   کننهد و در دارند و داروهای ضد سی خود را بطور مرنب مصرف میدر بیمارانی که از لحا  بالینی وضعیت ثابتی -  

 مانند، بستری کردن در بیمارستان)به منيور جداسازی آنان( الزم نیست.خود می

ی در جهت بیماران دچار مفونت قطعی یا مشکوك به سرخک، واریسال )آبله مرغان( یا زونای منتشر یا زونای موضهع  -   

، در منی باید جداسازی نوع هوایی صورت گیرد. چنانچه پرسنلی در مقابی مفونت ها ایمهم نباشهند  بیمار دچار نقص ای

ایهد از  صورت امکان نباید به اناق ایم بیماران وارد شوند و در صورنیکه ورود به اناق ایهم بیمهاران ضهروری باشهد، ب    

 ستفاد  نمایند.اN95ماسک 

 (Droplet Precautionsاحتیاطات قطرات )  

لیی شهود. بهد  ، از ایم نوع احتیا  استفاد  میمیکرون(5بیشتراز برای جلوگیری از انتقا  آئروسی های درشت )قطر  

طسه یها  کنند. ایم برات حیم صحبت، ممانند و نا فاصله زیاد حرکت نمیایم قطرات در هوا معلق نمی   انداز  بزرگ 

 شوند.  یا برونکوسکوپی ایجاد مین ،لوله گذاری نراشه کردسرفه کردن یا در زمان انجام اممالی مانند ساکشم 

 اصو  رمایت احتیا  قطرات مبارنند از :
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ه بستری بیمار در اناق خصوصی یا بستری چند بیمار با مفونت یکسان در یک اناق، در صورت نبودن اناق خصوصهی به  - 

 انداز  کافی

    حفاظت فردیاستفاد  از وسایی -  

 پا یا حدود یک متر( 3باز بماند )بدلیی جابجایی کم برات در حد نواند در  اناق می-  

 در صورت کار کردن پرسنی در فاصله یک متری بیمار، باید از ماسک استاندارد جراحی استفاد  گردد.-  

 استفاد  از گان و دستکش نابز اصو  احتیا  های استاندارد است. -  

ی مفونهت  بپوشهد. بهرا    از اناق ایزوله، بیمار باید ماسک استاندارد جراحیدر صورت انتقا  و جابجایی بیمار به خارج  - 

مههاجم، مننگوکهوك، بیمهاری پنوموکهوك مقهاوم بهه چنهد دارو،        Bهایی مانند باکتری هموفیلوس آنفلوآنزای نهوع  

 سرخجه رمایت احتیا  قطرات ضروری است.ومایکوپالسما پنومونیه، سیا  سرفه، ویروس آنفلوآنزا، اوریون 

 (Contact Precautionsاحتیاطات نماسی )

فونهت  مبرای جلوگیری از انتقا  ارگانیسم های مهم از لحا  همه گیر شناسی که مربو  به بیماران کلونیز  یها دچهار   

  بود  و از طریق نماس مستقیم )لمس کردن بیمار( یا نماس غیر مستقیم )نماس با اشیاء و وسهایی یها سهطوح آلهود    

 شود. یابند رمایت احتیا  نماسی نوصیه میقا  میمحیط بیمار( انت

 اصو  احتیا  نماسی مبارنند از :

ه به بستر ی بیمار در اناق خصوصی )یا بستری چند بیمار با مفونت یکسان در یک اناق، در صورت نبودن اناق خصوصی -

 انداز  کافی(

 شامی : حفاظت فردیاستفاد  از وسایی -

 ورود به اناقپوسیدن دستکش در زمان  -

 درآوردن دستکش قبی از نرك اناق-

( Alcohol-based hand rub یها مهاد  حهاوی الکهی)      رفز آلودگی دست ها با یک ماد  طبی شویند  دسهت -

 بالفاصله بعد از درآوردن دستکش

 مجدد دست ها قبی از نرك اناق جلوگیری از آلودگی-

ا اسهها   مواد بالقو  مفونی بیمار )در صورنیکه بیمار بی اختیاری یه استفاد  از گان در صورت افزایش خطر نماس با  -

 شود( .دارد، کولستومی یا ایلئوستومی شد ، یا نرش  زخم وی کنتر  نمی

 قبی از نرك اناق ایزوله، گان باید درآورد  شود و باید مراقب بود که لباس پرسنی آلود  نگردد. -
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بیمهاران   گوشی، دستگا  فشار سنج( باید در اناق ایزوله بمانند و بهرای سهایر  وسایی غیر بحرانی مراقبت از بیمار )  -

یی نمهود  و  مورد استفاد  قرار نگیرند. در صورت لزوم استفاد  مشترك از ایم وسایی، باید آنها را ابتدا پاك و گنهدزدا 

 سپس مورد استفاد  قرار داد.

 ید به حداقی ممکم برسد.انتقا  و جابجایی بیمار به خارج از اناق ایزوله با -

 در موارد زیر رمایت احتیا  نماسی ضرورت دارد :

سهتافیلوك  بیماران دچار مفونت یا کلونیز  با باکتری های مقاوم به چند دارو )آنتروکوك مقاوم به وانکومایسهیم، ا   *

 اورئوس مقاوم به متی سیلیم یا با کاهش حساسیت به وانکومایسیم، آنتریت با مامی کلستریدیم دیفیسیی(

اشته یها  ( در بیمارانی که بی اختیاری دAس و هپانیت دهانی )شیگال، روناویرو -مفونت های منتقله از را  مدفوع   *

 کنند.از پوشک استفاد  می

 بیماری های اسهالی حاد که احتماالا دارای منشأ مفونی هستند.  *

 :HIV, HCV, HBV های مفونت برای شغلی کارکنان مواجهه های در الزم اقدامات

 وCوBاز جمله هپانیهت  ویروسی های مفونت به ابتال معرض در مختلف طرق از روزمر  بطور پزشکی حرف پرسنی

HIV پرسهنی  در فهوق  های ویروس انتقا  از جلوگیری را  اولیم خون، با شغلی نماس از اجتنا  .گیرند می قرار 

 درپرسنی میباشد.HB مفونت از پیشگیری برنامه از جزءمهمی واکسیناسیون همچنیم .میباشد

 و HB شود.بنابرایم پیشگیری ازانتقا  می گزارش آن موارض هپانیت و از ناشی مرگ مورد 300 ساالنه آمریکا در

 آرامهش  و شهغلی  امنیهت  ایجاد در مهمی نقش مناسب، راهکارهای بکارگیری با خون از های منتقله ویروس سایر

 .داشت خواهد باشند می ها مفونت ایم به بامبتالیان نماس معرض در روزانه که پرسنلی در فکری

 :شغلی نماس نعریف

 :زیر طرق از یک هر از نماس

 برند ( و نیز اجسام با بریدگی استیک، نید  پرکونانئوس) آسیب-

 دهان( و چشم مانند ) مخاطات -

 سالم غیر پوست -

 B:هپانیت های ویروس شغلی انتقا  خطر

  B مفونت هپانیت

 مهی  پرسهنی  در B هپانیت مفونت موارد از کمی درصد فقط مسئو  نماس را  ایم اما باشد میB هپانیت  انتقا 

 باشد.
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 یهاد  به شد  مبتال پرسنی بیشتر را پرکونانئوس آسیب سابقه بیمارستانی، روی هپانیت اپیدمیولوژیک مطالعات در

 هپانیهت  بنهابرایم  می ماند، زند  هفته یک از بیشتر برای اناق دمای در شد  خشک خون ویروس در .اند نداشته

Bو خون با غیرمستقیم یا مستقیم نماس طریق از است ممکم ندارند یاد به را پرکونانئوس آسیب که پرسنلی در 

 داد  رخ مخهاطی  و پوسهتی  ضایعات سایر و بریدگیها،سوختگی و ها خراش طریق از جمله از بدن مایعات سایر یا

 .باشد

 بیمارستان: محیط در آلودگی منابز

 مراکهز  در انتقها   مهمتریم وسیله میباشد بدن مایعات سایر به نسبت B هپانیت ویروس نیتر حاوی باالنریم خون

 نازوفهارنکس،  نرشهحات  بدن شهامی مهدفوع،   مایعات سایر در .باشد می ها بیمارستان جمله از بیماران از مراقبت

 صفرانیزوجوددارد.، CSF، سینوویا  مایز ادرار، منی، مایز بزاق،

 .بود خواهد مهم ویروس انتقا  در خون به آلود  مایز هر و خون بیمارستان، محیط در

 :Cهپانیت

 اسهت  نهادر  مخاطات طریق نماس از انتقا  و باشد درصدمی8/1پرکونانئوس  نماس بدنبا  C هپانیت انتقا  خطر 

 مهورد  در محهدودی  اطالمهات  B هپانیت برخالف .دهد نمی رخ خون با غیرسالم یا و سالم پوست طریق از انتقا 

 خون به محیط آلودگی که است داد  نشان دارد. مطالعات اپیدمیولوژیک وجود محیط در ویروس ماندن زند  مدت

 کهه  همودیهالیز  بخهش  محهیط  جز به .باشد نمی HCWSدر  HC انتقا  برای جدی خطر C هپانیت ویروس حاوی

 باشد. داشته نقش میتواند ویروس انتقا  در محیطی آلودگی

 :HIV مفونت

 مخاطهات  نماس با از بعد %و/3ویروس به آلود  خون با پرکونانئوس نماس بدنبا  HIV ویروس انتقا  خطر متوسط

 انتقها   خطهر  امها  است شد  ثابت نیز نماس پوست غیرسالم از بعد HIV انتقا  اگرچه .باشد درصدمی /09نقریباا

 .باشهد  مخهاطی  غشهاهای  طریهق  از انتقها   از کمتهر  نيرمیرسهد  بهه  امها  نیست مشخص دقیقاا روش ایم نوسط

  :شامی دهند می قرار نأثیر نحت شغلی نماس از بعد راHIV ویروس انتقا  خطر که فاکتورهایی

 ؛ مصرفی وسایی رؤیت قابی آلودگی طریق از آلود ، خون زیاد حجم با نماس -1

 ؛ ممیق های آسیب -2

 ؛ باشد رفته بکار آلود  بیمار ورید یا شریان در مستقیماا قبالا که سرسوزنی رفتم فرو -3

 . باشد مفونت انتهای مراحی در که بیماری -۴

5- Hollow-bore needles)نیدلهای درشت نوخالی( 

 شود: نوجه زیر نکات به شغلی نماس بدنبا  انتقا  خطر ارزیابی در
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 ؛ مایز نوع -1

 ؛ نماس شدت و را  -2

 منبز فردHBSAg و HIV ، CVAbH ؛ وضعیت -3

  ( HCWS).یافته نماس فرد B هپانیت سرولوژی و واکسیناسیون وضعیت -۴

 و کهارد پری مهایز  آمنیون،شیر، مایز پریتوئم، پلور، نخامی، مغزی مایز منی، بافتها، خون، به آلود  مایعات و خون

 واژینا  نرشحات

 :پیشگیری و کنتر  راههای

 استاندارد تطااحتیا اصو  به نوجه -1

 نماس از قبی پیشگیری -2

 نماس از پس پیشگیری-3

  :نماس از قبی B هپانیت از پیشگیری با رابطه در نکانی

 بدن مایعات سایر خون و به آلود  مایعات و خون معرض در آن موجب به که دهد می انجام وظایفی شخصی که هر

 زا قبهی  B هپانیهت  سهرولوژی  انجام .شوند واکسینه B هپانیت ملیه است الزم گیرد قرار برند  و نیز اجسام یا و

 ندارد.   اندیکاسیون واکسیناسیون انجام

 .گردد نزریق6-1-0نوبت سه دلتوئید در مضله در مضالنی صورت به B هپانیت واکسم-

 .نزریق گردد فرصت اولیم در دوم دوز شود قطز واکسیناسیون برنامه او ، واکسم از پس اگر  -

 .است( الزم پاسخ ایمنی از اطمینان جهت HBSAb سرولوژی انجام واکسیناسیون پایان از ما  پس2نا1)  

  .ندارد اندیکاسیون پریودیک سرولوژی انجام یا و B هپانیت  دوز بوستر -

 HIV:از اولیه پیشگیری

 گیهری  انجهام خهون   هنگهام  به دستکش از استفاد  و دستها شستم جمله از جانبه همه احتیاطات به نوجه -1

 .دارد را بیماران آلود  نرشحات با نماس خطر که یااممالی

 در جراحهی  اممها   از قبهی  یها  و بسهتری  بیمهاران  نمهام  برای Screening نست منوان به .HIV نست انجام -2

 .شود نمی نوصیه بیمارستان

 :ها ویروس به آلود  خون با شغلی نماس بدنبا  پرسنی ارزیابی

 : است الزم زیر نکات به نوجه  

 نماس زمان و ناریخ گزارش-

 نماس شدت و ماد  نوع -
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 نماس را  -

 )پرسنی درمانی(HCWSدر HCVAb ، HIV ،HBSAbانجام -

 فردمنبز)بیمار( HCV –HIV- HBSAgانجام -

 در اگهر  منبهز  فهرد  HBS Ag وضهعیت  همچنهیم  و (HCWS)یافته نماس فرد سرولوژی و واکسیناسیون وضعیت

 .است مهم باشد دسترس

 C:هپانیت از پیشگیری

 ,SGOT, SGPT ههای  نسهت  بعهدانجام  مها   6 و ما  3 سپس و Baseline صورت به C هپانیت سرولوژی انجام 

Alkph   منوان Baseline شود( نمی نوصیه ایمونوگلوبیم از بعد) استفاد  ما  6 و سه و. 

 HIV:از پیشگیری

 بصورت زیر:HCWبرایHIV سرولوژی انجام

 نماس از پس ما  6 و بعد هفته 12 بعد، هفته 6 نماس، زمان-

 با نرما  سالیم فراوان مخاطات مورد در و صابون و آ  با آسیب محی فوری شستشوی -

 اندیکاسیون وجود صورت در کموپروفیالکسی شروع -

 مفونی متخصص با دارویی ومشاور  موارض و دارو مصرف مانیتورینگ -

 ایمم نزریقات

 رمایهت  مدم صورت در است بدیهی و میباشد دارویی مشتقات و داروها نجویز در شایز روشهای از یکی نزریقات

 و انیم در بهداشتی خدمات کنندگان مصرف و کنندگان ارائه بر بالفعلی را و بالقو  خطرات ، درمانی استانداردهای

  نماید. می امما  نیزجامعه

needle stick 

 : دهد می رخ بیی حالت سه در needle stick از ناشی جراحات کلی بطور

 . سوزن سر گذاردن پوش در ضمم -1

 . آزمایش های لوله بداخی سرنگ از بیمار بدن مایعات انتقا  -2

 . شد  مصرف برند  و نیز درمانی سایی و نامناسب دفز-3

 : که است نزریقی معنای به ایمم نزریقات

 .نزند آسیب )بیمار( خدمت کنند  دریافت به -1

 .نسازد وارد ای صدمه درمانی بهداشتی خدمات کارکنان/ کنندگان ارائه به -2

 .نشود جامعه در وزیان آسیب بامث آن پسماندهای -3
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 امهور  پرسهتاری،  پزشهکی،  حرف شاغلیم ویژ  به درمانی بهداشتی کارکنان مهارت کسب و آگاهی سط  ارنقاء -

 یدرمان برند  و نیز وسایی با کار حیم در پشتیبان، خدمانی ،گروهای بیمارستانی پیش درمانی خدمات نشخیصی،

 بنهابرایم،  .اسهت  امری ضروری برند  و نیز وسایی وسایر سوزن سر از ناشی جراحات بروز از پیشگیری منيور به

 نیهز  و مزبهور  وسهایی  از ناشهی  صهدما ت  از پیشگیری چگونگی بایستی درخصوص درمانی بهداشتی کارکنان ایم

 آلود  رابه کارگیرند.. مواد با وپیشگیرند  اولیه درمانی اقدامات

   انجام دادهدباشند.ملیه هپانیت    شاغی واکسیناسیون درمانی بهداشتی کارکنان کلیه -

 کارکنهان  آلهودگی  احتمها   بهه  نوجهه  با درمانی برند  و نیز وسایی با کار حیم در کارکنان ایمنی سط  افزایش-

 پرخطر پروسیجرهای انجام طریق از درمانی بهداشتی

 جههت  ضهروری  مهوارد  در .نمائید خودداری دفز از قبی  coverسرسوزن یاگذاشتم  کردن خم یا و شکستم از -

 دسهت  یهک  از یا و نمائید استفاد  پوش در نگهداشتم ثابت جهت مکانیکی وسیله از سرسوزن پوش در گذراندن

 کنید. استفاد  پوش سرسوزن در گذراندنجهت 

 پیش ونرشحات، آ  به نفوب قابی غیر گان دستکش، نيیر مناسب حفاظتی پرسنی از وسایی الزامیست- 

 نمایند. استفاد  فظ محا مینک و ماسک بندپالستیکی،

 پرخطر و آلود  های زباله بهداشتی و مناسب دفز و انتقا  نگهداری، آوری، جمز-

 النست، بیستوری، مصرفی مانندآنژیوکت، برند  و نیز اشیاء سایر و سرسوزن دفز و نگهداری آوری، جمز -

قتی وو  آوری جمز (safty box)ایمم ظروف در مصرف از پس و.....که بایدبالفاصله شکسته ویالهای ویم، اسکالپ

به واحدمربوطه   بی خطرسازی آماد  حمی جهت به سه چهارم رسیددر  ان پلمپ شد  ،سپس safty boxحجم 

 ارسا  گردد.)هرگزایم ظروف خالی نشود.(

شامی ناریخ  محی نگهداری ازبخش نولیدشد  برچسب هشدارکهبه safty boxمفونی و  جهت ارسا  زباله های -

 مربوطه نوشته شود.نولید،نام بخش وشیفت 

ایم زباله  گردندکه باید دفز مطلو  نحو به بیمارستانی پسماندهای سایر با همرا  خانگی زباله های خانگی وشبه -

شود.زباله های مفونی )پسماندپروسیژرهای ها درکیسه ی مشکی وسطلهای آبی انداخته 

 درمانی(مانندپانسمان،سنداژو....درسطی زردباکیسه ی زردانداخته شود.

 جیب یا دست در مزبور وسایی حمی از و نمائید استفاد  ازسینی مخصوص برند  و نیز وسایی حمی جهت -

 نمائید.  خوددادری یونیفرم

 درمانی بهداشتی کارکنان بدست سرسوزن فرورفتم -

 :به بیمار بدن آلود  نرشحات سایر یا و خون شدن پاشیدن -
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 باز بریدگیهای-1

 ملتحمه)چشمها( -2

 دهان( داخی ملا  مخاطی)برای غشاء-3

 گازگرفتگی که منجر به پارگی اپیدرم شود -۴

 فوری: اولیه کمکهای

 ولرم آ  و صابون با زخم شستشوی-1

 مدم فشاردادن محی آسیب دید -2

 چشم موضعی مالش از خودداری-3

 آلودگی صورت در آ  زیاد مقادیر با مخاطی غشاء و ها چشم شستشوی -۴

 کنتر  مفونت سوپروایزر به سانحه فوری گزارش-5

)در صورنی که آلهودگی منبهز نمهاس     HIVAb  ،HCVAb ،HBSAgخون لخته از فرد منبز جهت انجام  cc5نهیه -6

 نامشخص باشد(

 .فرد نماس یافته در حداقی زمان ممکم باید نحت مراقبت قرار گیرد  -7

 احتياطات در برابر انواع بيماري ها

 طول مدت اقدامات نام بيماري يا شرايط خاص

 تا پايان دوره بيماري تماسياحتياطات   +احتياطات استاندارد  بازهمراه با جريان چرک آبسه

  احتياطات استاندارد پانسمان شده

 pcrتا منفي شدن  احتياطات شديد ابوال )تب هموراژيک(

 آبله مرغان
 ييهوا+تماسي +احتياطات استاندارد 

تا زماني که تمام ضايعات جلدي کراستته  

 شوند

 آسينتوباکتر
  احتياطات استاندارد

  استاندارداحتياطات  آکتينومايکوزيس

 تا پايان دوره بيماري تماسي حتياطات +ا احتياطات استاندارد آدنوويروس )اسهال(

 تا پايان دوره بيماري قطرات +احتياطات استاندارد  آدنوويروس)تنفسي(
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 تا پايان دوره بيماري قطرات احتياطات  +احتياطات استاندارد  H1N1آنفلونزا شامل 

 آنفلونزاي پرندگان
  ييهوا+تماسي +احتياطات استاندارد 

  احتياطات استاندارد آسپرژيلوزيس

  بستگي به پاتوژن دارد انسفاليت و انسفالوميليت

  احتياطات استاندارد آندومتريت

  احتياطات استاندارد ها انتروباکترياسه

  احتياطات استاندارد آنتروکوک

 گرد(-قالبدار-انگل هاي روده اي)کرمهاي پهن
  احتياطات استاندارد

 تا پايان دوره بيماري تماسي +احتياطات استاندارد  انتروويروس

  احتياطات استاندارد ايدز

 اپيگلوتيت)هموفيلوس انفلونزا(
 ساعت پس از درمان با آنتي بيوتيک ۲۴تا  قطرات +احتياطات استاندارد 

  احتياطات استاندارد استافيلوکوک مقاوم به متي سيلين

استتترپتوکوک 

 گروه آ

 ساعت پس از درمان با آنتي بيوتيک ۲۴تا  قطرات +تماسي +احتياطات استاندارد  نوزاد و کودک

  احتياطات استاندارد فرد بزرگسال

 استافيلوکوک طاليي غير ازگونه هاي مقاوم به 

زخم آنتروکوليت نکروليز اپيدرمال -متي سيلين)عفونت پوست

 توکسيک(

  طات استاندارداحتيا

استتترپتوکوک 

 پيوژن

 )گروه آ(

 ساعت پس از درمان با آنتي بيوتيک ۲۴تا  احتياطات استاندارد آندومتريت)سپسيس نفاسي(

  قطرات +تماسي +احتياطات استاندارد  پنوموني در نوزاد و کودک-فارنژيت

  قطرات + احتياطات استاندارد نوزاد و کودکمخملک در 

  احتياطات استاندارد سندرم شوک توکسيک

 استرپتوکوک)ساير انواع(
  احتياطات استاندارد

  احتياطات استاندارد (Ecoli) اشرشيا کولي

  احتياطات استاندارد آنتروکوک مقاوم به وانکومايسين

 تا پايان دوره بيماري قطرات + احتياطات استاندارد اوريون)پاروتيديت(

 

 

 

باکتري هتاي متولتي رزيستتانت شتامل     

-استافيلوکوک مقتاوم بته متتي ستيلين    

گترم  -آنتروکوک مقاوم به وانکومايستين 

  احتياطات استاندارد
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باکتري هتاي  

متتتتتولتي 

 رزيستانت

منفي هاي توليدکننده بتاالکتامتاز وستيع   

الطيف مثل پسودوموناس مولتي رزيستانت، 

 ..استنوتروفوموناس،آسينتوباکتر و

کلونيزاسيون يا عفونت دستگاه گتوارش يتا   

 ادراري
 منفي شدن کشتتا  تماسي +احتياطات استاندارد 

 قطرات +تماسي + احتياطات استاندارد کلونيزاسيون ياعفونت دستگاه تنفسي
بعد از سه کشت منفي با فواصل هر کتدام  

 يک هفته 

 تا منفي شدن کشت تماسي +احتياطات استاندارد  کلونيزاسيون يا عفونت پوست يا زخم

  احتياطات استاندارد بوتوليسم

 برونشيوليت
 ه بيماريتا پايان دور قطرات +تماسي + احتياطات استاندارد

  احتياطات استاندارد بروسلوزيس

  احتياطات استاندارد بيماري کاوازاکي

  احتياطات استاندارد بيماري اليم

  احتياطات استاندارد پاراانفلونزا ويروس)عفونت تنفسي(

  تماسي +احتياطات استاندارد پديکولوزيس)شپش(

 روز پس از درمان با آنتي بيوتيک ۵تا  قطرات +تماسي +احتياطات استاندارد  پرتوزيس)سياه سرفه(

 پنوموني

  قطرات +احتياطات استاندارد  آدنوويروس

  قطرات +تماسي + احتياطات استاندارد باکتري مولتي رزيستانت

  احتياطات استاندارد بولخولدريا سپاسيا

  احتياطات استاندارد کالميديا

  احتياطات استاندارد قارچ

هموفيلوس انفلونزاي نوزاد و کودک فترد  

 بزرگسال
 ساعت پس از درمان با آنتي بيوتيک ۲۴تا  قطرات +تماسي +احتياطات استاندارد 

 ساعت پس از درمان با آنتي بيوتيک ۲۴تا  احتياطات استاندارد + قطرات مننگوکوک

 تا پايان دوره بيماري قطرات +احتياطات استاندارد  مايکوپالسما

  احتياطات استاندارد پنوموکوک

  احتياطات استاندارد پنوموسيستيس کاريني

  احتياطات استاندارد پسودوموناس

  احتياطات استاندارد استافيلوکوک طاليي

  احتياطات استاندارد استنوتروفوموناس

  همانند عفونت تنفسي حاد نوزاد و کودکپنومتتتتتوني 
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  احتياطات استاندارد بزرگسالفرد  ويروسي

 پوليوميليت
  احتياطات استاندارد

  احتياطات استاندارد تب حاد روماتيسمي

 pcrتا منفي شدن  احتياطات شديد تب هموراژيک

  احتياطات شديد تب هموراژيک السا

  استاندارداحتياطات  تب زرد

  احتياطات استاندارد توکسوپالسموزيس

  احتياطات استاندارد تراخم حاد

  احتياطات استاندارد تريشينوزيس

  احتياطات استاندارد توالرمي )تمام اشکال(

  به گاستروآنتريت مراجعه شود-احتياطات استاندارد تيفوئيد

  احتياطات استاندارد تيفوس

 احتياطات استاندارد جذام )لپر(
 

 

 ديفتري

 تماسي +احتياطات استاندارد  پوست
 

 تا منفي شدن کشت

 فارنژيال

 ديفتري حنجره

 قطرات +احتياطات استاندارد 

 قطرات +تماسي +احتياطات استاندارد 

 

 کشت تا منفي شدن

 تا پايان دوره بيماري

  احتياطات استاندارد عفونت قارچي پوست- درماتوفيت

همراه با خروج مايع غير قابتل کنتترل بتا     زخم

 پانسمان
 تا پايان دوره بيماري تماسي +احتياطات استاندارد 

 تا پايان دوره بيماري احتياطات استاندارد قابل کنترل با پانسمان

 ساعت پس از درمان با آنتي بيوتيک ۲۴تا  تماسي +احتياطات استاندارد  زردزخم

 

 

 زونا

 احتياطات استاندارد موضعي
تا زماني که تمام ضايعات جلدي کراستته  

 شوند

  ييهوا+تماسي +احتياطات استاندارد  موضعي در فرد مبتال به نقص سيستم ايمني

  ييهوا+تماسي +احتياطات استاندارد  فرد مبتال به نقص سيستم ايمنياريتماتو زدر 

  احتياطات استاندارد ژيارديوزيس

  احتياطات استاندارد ساس

 تا پايان دوره بيماري ييهوا + احتياطات استاندارد سرخک

 روز بعد از ظهور راش پوستي ۷تا  قطرات + احتياطات استاندارد سرخجه

   احتياطات استاندارد سالمونلوزيس
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 +ييهتوا +قطترات  شامل استاندارد احتياطات شديد سارس

 تماسي
 

 روز پس از درمان با آنتي بيوتيک ۵تا  قطرات +تماسي +احتياطات استاندارد  سياه سرفه)پرتوزيس(

  احتياطات استاندارد سيستي سرکوزيس

  احتياطات استاندارد سيتومگاالوويروس) کودک يا نقص سيستم ايمني(

 تا پايان دوره بيماري تماسي +احتياطات استاندارد  سلوليت با درناژ کنترل نشده

  احتياطات استاندارد سياه زخم جلدي و ريوي

 تا پايان دوره بيماري تماسي +حتياطات استاندارد ا سلوليت با درناژ و باز

 

 سل

  احتياطات استاندارد خارج ريوي

 معموال تا دو هفته بعد از درمان ضد سل ييهوا +احتياطات استاندارد  دفع فعال باسيل -حلقي-ريوي فعال

 سندرم ديسترس تنفسي خاورميانه

 ) کروناويروس جديد(
  ييهوا+تماسي +احتياطات استاندارد 

  احتياطات استاندارد سندرم شوک توکسيک

  احتياطات استاندارد سيفليس)تمام اشکال(

  احتياطات استاندارد شپش

  احتياطات استاندارد شيستوزوميازيس

  احتياطات استاندارد شانکروئيد

  .به گاستروآنتريت مراجعه شود-احتياطات استاندارد شيگلوزيس

 

 طاعون

 ساعت بعد از درمان با آنتي بيوتيک ۷۲تا احتياطات استاندارد بوبونيک

  قطرات +تماسي +احتياطات استاندارد  ريوي

عفونت تنفستي  

 حاد

  قطرات +تماسي + احتياطات استاندارد در نوزاد و کودک

  احتياطات استاندارد در فرد بزرگسال

  احتياطات استاندارد عفونت ادراري با يا بدون کاتتر

  احتياطات استاندارد کانديديازيس)تمام اشکال(

  احتياطات استاندارد تنفسي(-ژنيتال-کالميديا)کونژکتيويت

 کلستريديوم

  احتياطات استاندارد بوتولينوم

 ساعت بعد از ظهور عالئم ۷۲تا تماسي + احتياطات استاندارد ديفيسيل

 ساعت بعد از ظهور عالئم ۷۲تا تماسي +احتياطات استاندارد  کوليت پسودومامبرانو)کلستريديوم ديفيسيل(

  احتياطات استاندارد کونژکتيويت

  احتياطات استاندارد کونژکتيويت هموراژيک

کرونتتاويروس 

غير از سارس و 

 خاورميانه

  قطرات +تماسي +احتياطات استاندارد  کودک

  ييهوا +احتياطات استاندارد  بزرگسال
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  احتياطات استاندارد کوکساکي

  استاندارداحتياطات  کزاز

  احتياطات استاندارد کيست هيداتيد 

 ساعت پس از درمان با آنتي بيوتيک ۲۴تا  تماسي + احتياطات استاندارد گال)جرب( 

  احتياطات استاندارد گانگرن گازي )پرفرنژنس( 

 گاستروآنتريت

 ساعت بعد از ظهور عالئم ۷۲تا تماسي +احتياطات استاندارد  اختياريهمراه با بي 

  قطرات +تماسي + احتياطات استاندارد همراه با استفراغ

 ساعت بعد از ظهور عالئم ۷۲تا تماسي + احتياطات استاندارد وبا

 ساعت بعد از ظهور عالئم ۷۲تا تماسي +احتياطات استاندارد  کلستريديوم ديفيسيل

  استاندارداحتياطات  اشريشيا کولي

  احتياطات استاندارد ژيارديا

 ساعت بعد از ظهور عالئم ۷۲تا تماسي +احتياطات استاندارد  روتاويروس

  احتياطات استاندارد سالمونال

  احتياطات استاندارد شيگال

  احتياطات استاندارد گونوره )سوزاک(

  احتياطات استاندارد گرانولوم اينگوئينال

  احتياطات استاندارد گيلن باره

  احتياطات استاندارد مونونوکلئوز عفوني

مستتتتموميت 

 غذايي

  احتياطات استاندارد کلستريديوم بوتولينوم)بوتوليسم(

  احتياطات استاندارد استافيلوکوک

  احتياطات استاندارد ماالريا

 

 

 

 

 

 مننژيت

  احتياطات استاندارد آسپتيک

  احتياطات استاندارد گرم منفي روده اي

  احتياطات استاندارد قارچي

 ساعت پس از درمان با آنتي بيوتيک ۲۴تا  قطرات +تماسي +احتياطات استاندارد  هموفيلوس انفلونزا

 ساعت پس از درمان با آنتي بيوتيک ۲۴تا  قطرات +احتياطات استاندارد  مننگوکوک

  احتياطات استاندارد پنوموکوک

  احتياطات استاندارد ساير باکتري ها

 ساعت پس از درمان با آنتي بيوتيک ۲۴تا  احتياطات استاندارد مننگوکوک 

 ساعت پس از درمان با آنتي بيوتيک ۲۴تا  قطرات + احتياطات استاندارد مننگوکوکسمي 

  احتياطات استاندارد مونونوکلئوز عفوني  )ويروس اشتين بار( 

 تا پايان دوره بيماري قطرات +احتياطات استاندارد  مايکوپالسما پنومونيه 

 ساعت پس از درمان با آنتي بيوتيک ۲۴تا  قطرات +احتياطات استاندارد  مخملک 

 تا پايان دوره بيماري تماسي +احتياطات استاندارد  وبا
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 هپاتيت

 احتياطات استاندارد Aهپاتيت 
طول مدت بستري در کودک کتوچکتر از  

 سه سال

  تماسي +احتياطات استاندارد  با بي اختياري Aهپاتيت 

  قطره +تماسي + احتياطات استاندارد با استفراغ Aهپاتيت 

  احتياطات استاندارد Bهپاتيت

  احتياطات استاندارد Cهپاتيت

  احتياطات استاندارد Eهپاتيت 

هتتتتتترپس 

ستتتتيمپلکس 

 ويروس

  احتياطات استاندارد  انسفاليت

 تا پايان دوره بيماري تماسي +احتياطات استاندارد  نوزادي

 تا پايان دوره بيماري تماسي + احتياطات استاندارد جلدي مخاطي شديد

-دهاني-مخاطي راجعه)پوست-جلدي

 )ژنيتال
  احتياطات استاندارد 

  احتياطات استاندارد  ريوي

 هرپس زوستر

 قطرات +تماسي + احتياطات استاندارد ابله مرغان
تا زماني که تمام ضايعات جلدي کراستته  

 شوند

  احتياطات استاندارد  زونا لوکاليزه

  قطرات +تماسي +احتياطات استاندارد  زونا در بيمار داراي نقص سيستم ايمني
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