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                                 واحد آموزش سالمت -مركز بهداشت غرب تهران 

 

 

  چیست ؟(CCHF )ب خونریزی دهنده كریمه كنگوت   

  به انسان و دام منتقل می شودویروس توسط کنه است که  و خونریزی دهنده تب دار حادیک بیماری ویروسی   

بعضوی ررتودگان مجواجر بوه      مووش و  ،شتر مرغ ،مرغ شاخدار ، صحرائیگاو ،گوسفند ،بز ،خرگوش از جمله  دام های حساس  

 .  عنوان ناقل کنه در آلودگی به بیماری نقش دارند

 می شود؟ کنگو آلودهخونریزی دهنده کریمه انسان چگونه به ویروس تب 

 ،در تماس هستندبا خون یا الشه حیوان دام آلوده  ذبحکه به نوعی در هنگام  افرادی تماس مستقیم با دام های آلوده. 

 گزش کنه یا له کردن آن روی روست 

  درموانی و   -اشوتی  دررسنل بیمارسوتانی ، مراکوز بج  آلوده بیماران به ویژه در  ونمونه های بافتی ترشحات، تماس با خون

  آزمایشگاه

  دامیا بافت آلوده ، گوشت تماس با خون 

 کارکنان کشتارگاه ها ، به ویژه . همه افراد جامعه احتمال ابتال به بیماری را دارند : ه های در معرض خطرگرو

  نم های خانه دار ، کارکنان بجداشتی ودرمانی وررسنل آزمایشگاه دباغان، خا قصابان، دامداران ،

 

 

 

 

 

پس به هیچ وجه .تب كنگو كریمه در دام های مبتال هیچ گونه عالمتی ندارد : هشدار 

دام زنده یا گوشت را ازمراكز غیر مجاز تهیه نکنید زیرا ابتال به این بیماری در انسان 

  .مرگ ومیر باال دارد
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  عالئم بیماری چیست؟                 

ع و تجو،  دتب، سردربیمار دچار . طول می کشد( روز 3متوسط )روز 7توا  1حدود  دوره نجفتگی واست شروع عالئم ناگجانی    

معموالً رس از  .می شود درد عضالنی بخصوص در ناحیه رشت وراها،سفتی گردن و درد چشم  ،مواقع درد  استفراغ و در بعضی 

عالوه بر این  .می شود....( مانند دهان، بینی و )خونریزی در مخاط  وروز، بیمار دچار دانه های ریز قرمز رنگ در سطح روست 4

در . نیز دیده شود وحتی خلط خونیتفراغ خونی، خونریزی از رحوم، خون در ادرار و مدفوع و خونریزی از گوش ممکن است اس

چنانچه بیموار فووت   . شودمرگ  دچارممکن است  بیمار بدلیل اختالالت انعقادی و خونریزی شدیدبه موقع  درمان  عدمصورت 

 .معموالً رس از ده روز به تدریج با کمرنگ شدن ضایعات روستی عالئم بیماری برطرف شده و بیمار بجبود می یابد ، نکند

 های پیشگیری از بیماری چیست؟ راه  

 دام زنده را از مراکز مورد تایید سازمان دامپزشکی تجیه نمایید. 

  رذیردتجیه گوشت از مراکز عرضه معتبر و دارای مجر دامپزشکی صورت. 

   اسوتفاده   هنگوام ذبوح دام   از وسایل حفاظتی شامل کاله ، عینک، ماسک ، روروش ، ریش بند رالستیکی ،دستکش و چکموه

 .شود

 درهنگام ذبح دام از رفتارهایی مانند نگه داشتن کارد قصابی با دندان خودداری شود. 

      در هنگام خرد کردن گوشت و سایر امحاء و احشا در منزل حتماً از دستکش استفاده شود و وسوایل اسوتفاده شوده شاموول

 .با دقت شستشو داده شود... تخته مخصوص گوشت و ، چاقو 

  از رخت کامل مصرف شود رسنگجداری شودو در یخچال ساعت 44گوشت وجگر تازه قبل از مصرف به مدت. 

  کل یا رارافین مایع از تنفس کنه جلووگیری نمووده   البا .روی روست از له کردن آن خودداری کنیددر صورت مشاهده کنه

 .وبا نزدیک کردن حرارت کنه را مجبور به جداشدن از بدن کنید

 ددر مواردی که احتمال گزش با کنه وجود دارد باید با روشیدن لباس مناسب وروشن از گزش آن جلوگیری نمو. 

        درموانی و  -رعایت اصول بجداشتی وایمنی هنگام برخورد با بیماران مشکوک بوه ایون بیمواری توسوط  ررسونل بجداشوتی

 .همراهان بیمارضروری است

 تمام مراحل کفن ودفن باید .از تماس مستقیم باجسد وترشحات آن بدون دستکش خودداری کنید در صورت فوت بیمار

 ویا کنه گزش سابقه با همراه آنفلوآنزا شبه وعالئم ناگجانی تب موارد مشاهده صورت در.زیر نظر کارشناس بجداشتی باشد

 روسوتایی  محویط  دریوک  مسوافرت  یا واقامت دام های بافت سایر ویا تازه خون با مستقیم ،تماس دست با کنه کردن له

 .دهید اطالع تجران غرب بجداشت مرکز واگیر های بیماری واحد 22933044 تلفن شماره با را مراتب

 


