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نشریه شماره 146
تب خَىريزي دٌيده كريهً كيگَ

)(CCHF

تهیه شده در واحد بهداشت حرفه ای
اىصان طي تهاس نصتليم ةا خَن و شاير ةافت ٌاي
آلَده

خيَان

نهكو

اشت

عفَىت

را

كصب

ىهايد،ولي ازطريق گزش كيً ٌم انكان دارد
آلَده طَد.
نلاونت ويروس در ةراةر خرارت كم اشت و در
دناي  C˚56ةً ندت  ۳۰دكيلً از ةيو ني رود.
ةياةرايو پختو گَطت و يا پاشتَريزه كردن طير
ةاعث از ةيو رفتو ويروس ني طَد.

يادآوري ني طَد:
از خَردن جگر خام وىيم پختً اجتياب كييد.
جگر  ،كلب  ،كليً ةً ندت  48شاعت در يخچال
ىگٍداري و شپس اشتفاده از آن ىهاييد.
گَطت تازه ةً ندت  24شاعت در يخچال

ش کرت زغالسنگ رپوده طبس
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ىگٍداري وشپس اشتفاده ىهاييد.

سالمتی شما  ،آرزوی ما

ویروس نیتَاىد در خَن بً ندت  ۱۰روز در
دنای ˚C 4۰نقاونت کيد .ویروس در نحیط
اسیدی نثال اسید استیک دو درصد (و یا نحیط
اسیدی ایجادشده پس از جهَد ىعشی) از بیو
نیرود.
ویروس در برابر ٌیپَکلریت سدیم یک درصد و
نحلَل دو درصد گلَتارالدئید و یا ضدعفَىی
کييدهٌای فيَلیک  5تا سً درصد ،حساس است.
صابَن و نایعات یا نَاد شستشَ دٌيده با ایيکً
ویروس از بیو ىهیبرىد ولی تا حدی ویروس را غیر
فعال نیکييد.
در کشتارگاٌٍای صيعتی الشً دام بً ندت ۲4
ساعت در فضای  4درجً ساىتی گراد ىگٍداری
نیشَد تا ویروس از بیو برود.
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عاليم ةالييي:
دٍسُ کوَى :عَل هذت دٍسُ ًْفتگی تیواسی تِ ًظشهی سسذ

پيظگيري
اساس پیطگیشی هثتٌی تش سِ سکي ػوذُ ضاهل تیواس یاتی ٍ دسهاى

ادانً عاليم ةالييي

تِ هَقغ هثتالیاى  ،افضایص آگاّی ػوَم هشدم ( دس صهیٌِ ساّْای

اصعشیق گضش کٌِ،دٍسُ ًْفتگی هؼوَال یک تا سِ سٍصاست کِ

دٍسُ ًقاّت:تیواساى اص سٍص دّن ٍقتی ضایؼات پَستی کن سًگ هی

اًتطاس ٍ پیطگیشی تیواسی ) ٍ ّوچٌیي ّواٌّگی تیي تخطی تا

حذاکثش تِ  ٩سٍص هی سسذ .دٍسُ ًْفتگی تِ دًثال تواس تا

ضَد،تتذسیح تْثَدی پیذا هی کٌٌذ.اغلة تیواساى دس ّفتِ ّای سَم تا

اسگاًْای ریشتظ خْت هثاسصُ تا تیواسی است  .تِ اختػاس هی تَاى

خَى یا تافت آلَدُ تِ عَس هؼوَل  5تا  6سٍص ٍ حذاکثش صهاى

ضطن تؼذ اص ضشٍع تیواسی ٍقتی ضاخػْای خًَی ٍ آصهایص ادساس

سٍش کٌتشل ٍ پیطگیشی تیواسی سا تحت ػٌاٍیي ریل رکش ًوَد.

تِ عشیقِ اکتساب ٍیشٍس تستگی داضتِ تاضذ .تِ دًثال ػفًَت

ثاتت ضذُ 13سٍص تَدُ است.
قثل اص خًَشیضی :ضشٍع ػالئن ًاگْاًی حذٍد  1تا  7سٍص عَل
هی کطذ(هتَسظ  3سٍص) ٍ تا سشدسد ضذیذ ،تة ،لشص ،سشگیدِ،

عثیؼی ضذ اص تیواسستاى هشخع هی ضًَذ.هطخػِ دٍسُ ًقاّت

 -1حزف ًاقل  :کٌِ ًاقل ّیالَها کِ پس اص آلَدگی تِ ٍیشٍس هادام

عَالًی تَدى آى تِ ّوشاُ ضؼف هی تاضذ کِ هوکي است تشای  1هاُ

الؼوش آلَدُ تاقی هی هاًذ  ،تقشیثاً دس اکثش ًقاط پشٍسش دام کطَس ها

یا تیطتش تاقی تواًذ .گاّی هَّا کاهل هی سیضد کِ پس اص  4تا  5هاُ

ٍخَد داسد لزا کٌِ صدایی داهْا ٍ کاّص خوؼیت ًاقل تِ کٌتشل

تشهین هی ضَد .تْثَدی هؼوَال تذٍى ػاسضِ است،گشچِ التْاب سضتِ

تیواسی هی تَاًذ کوک ًوایذ .

چطن ٍ تشس اص ًَس ّوشاُ است  .هوکي است تَْع ٍ استفشاؽ ٍ

ّای ػػثی(ًَسیت) یک یا چٌذ ػػة هوکي است تشای چٌذیي هاُ

 -2هحافظت اص گضش تَسظ ًاقل:کساًیکِ دس هحیغْای سٍستایی ٍ

گلَدسد دس اتتذا ٍخَد داضتِ تاضذ کِ گاّی تا اسْال ٍ دسد

تاقی تواًذ.

داهپشٍسی خػَغاً دس فػَل تْاس تا پاییض حضَس داسًذ تایستی

دسد ػضالًی(تخػَظ دسپطت ٍ پاّا) ٍسفتی گشدى ،دسد

ػوَهی ضکن ٍ کاّص اضتْا ّن هی تَاًذ تَأم تاضذ .ظشف چٌذ
سٍص تؼذ تیواس تغییشات خلقی ٍاضح پیذا کشدُ ٍ هوکي است

دچاس گیدی یا حاال ت تْاخوی ضَد.پس اص اصدٍ تا چْاس سٍص

اقذاهات حفاظتی فشدی خْت دٍس هاًذى اص گضش کٌِ سا داًستِ ٍ

نردم ةايد ةداىيد كً :

سػایت ًوایٌذ ایي اقذاهات ػثاستٌذ اص  :استفادُ اص هَاد دٍس کٌٌذُ

حطشات تش سٍی تذى ٍ لثاس ( هاًٌذ پشٍهتشیي )  ،پَضیذى ًَاحی دس

ذةح خيَاىات را در كظتارگاه اىجام دٌيد و از

هؼشؼ گضش کٌِ هاًٌذ استفادُ اص دستکص  ،پاچِ ضلَاس سا داخل

افسشدگی ٍ سستی ٍ ضؼف دادُ ٍ دس هؼایٌِ کثذ،تضسگتش اص حذ

گَطت نَرد تأييد شازنان دانپزطكي اشتفاده

خَساب کشدى  ،تستي دکوِ سشآستیي ،تشسسی هٌظن لثاس ٍ پَست

هؼوَل ضذُ است ٍ تة هؼوَال تیي  3تا  16سٍصعَل هی کطذ.

ىهاييد .ةً ىظر ني رشد خطر اىتلال ةيهاري در

اص ًظش ٍخَد کٌِ ٍ دس غَست ٍخَد تشداضتي آًْا تِ عشیقی کِ

تَسم ٍ قشهضی غَست،گشدى ٍ قفسِ سیٌِ،پشخًَی خفیف حلق

طي ذةح يا ةالفاصلً پس از آن ةصيار ةاال ني ةاطد،

هَخة هاًذى قسوت دّاًی کٌِ دس پَست ًطَد .اص لِ کشدى کٌِ تش

حالت تیقشاسی هوکي است خای خَد سا تِ خَاب آلَدگی،

ٍ ضایؼات ًقغِ ای دس کام ًشم ٍ سخت ضایغ است.
هشحلِ خًَشیضی دٌّذُ: :هشحلِ کَتاّی است کِ تِ سشػت
ایداد هی ضَد ٍ هؼوَال دس سٍص  3تا  5تیواسی ضشٍع هی ضَد ٍ

لذا تَصيً ني طَد ةً ندت  24شاعت الطً
گَشفيد پس از ذةح دريخچال ىگٍداري طده و

سٍی پَست تذى تِ ضذت پشّیض ضَد.
 -3پشّیض اص تواس تا هٌثغ تیواسی :تواس هستقین پَستی هخاعی تا
خَى ٍ تشضحات آلَدُ داهی دس حیي رتح یا صایواى دام هَخة اًتقال

 1تا  10سٍص تغَس هتَسظ  4سٍص عَل هی کطذ.خًَشیضی دس

شپس ةا پَطيدن دشتكض آن را كطعً كطعً كرده

تیواسی هی ضَد .لزا دس حیي چٌیي اقذاهاتی تایستی اص دستکص ٍ

هخاط ٍ دس پَست تخػَظ دس قسوت تاالی تذى ٍ دس عَل

و نَرد نصرف كرار گيرد .

لَاصم هحافظتی استفادُ ًوَد .تِ ػوَم هشدم ًیض تَغیِ هی ضَد اص

خظ صیش تغلی دیذُ هی ضَد ٍ دس هحل ّای تضسیق ٍ تحت

رتح دام دس هحیظ خاسج اص کطتاسگاُ خَدداسی ًوایذ  .تا تَخِ تِ

فطاس(هحل تستي تَسًیکِ ٍ )...هوکي است ایداد ضَد .هیضاى

ایٌکِ اسیذٍصی کِ پس اص چٌذ ساػت اص رتح دام دس خسذ حیَاى

هشگ ٍ هیش ًاضی اص تیواسی دس حذٍد %30تَدُ ٍ هشگ ،تذلیل

پیذا هی ضَد .هَخة اص تیي سفتي ٍیشٍس هی ضَد دس کطتاسگاّْای

اص دست دادى خَى،خًَشیضی هغضی،کوثَد هایؼات تذیل

غٌؼتی الضِ دام تِ هذت  24ساػت دس فضای  4دسخِ ساًتی گشاد

اسْال،یا ادم سیِ ظشف ّفتِ دٍم تیواسی سخ هی دّذ.

ًگْذاسی هی ضَد ٍ سپس تِ تاصاس ػشضِ یا هٌدوذ هی گشدد.

