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اوریون 

یریپیشگقابلوحادویروسیبیماریاوریون

دراریبیماینکهاست،ایمنسازیوسیلهبه

بیشتریشیوعازبهاروزمستانفصل

.استبرخوردار
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عالئم بیماری

بزاقی،هایترشحیاوویروسباتماسازبعدهفته3حدود

ودردمعمولطوربهوگرددمیعارضسردردوتبحالی،بی

یاوهیکطرفصورتبهبناگوشغددبخصوصبزاقی،غددتورم

میپرراگوشزیرفکزاویهگاهیکهشودمیظاهرطرفهدو

غددتورم.راندمیخارجوباالطرفبهراگوشوکند

ازبعد.شودمیبرطرفروز3-7عرضدروبتدریجبناگوشی

.یابدمیافزایشناحیهدردترشموادخوردن
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توصیه های الزم

گروهطفقاگر.کندمیپیشگیریاوریونبیماریازواکسن
آلودهجامعهافرادبیشترچونشوندواکسینهمحدودی

قبلازکهافرادیدربتدریجواکسناثرکهآنجاازوهستند
شانسبزرگسالیسندرویابدمیکاهشاندشدهایمن
.استبیشتراوریونبیماریاثردرعوارضبروز

تورمازقبلروز7ازباشند،شدهاوریوندچارکهکودکانی
هبرفتنازبایدبیماری،شروعازبعدروز9تابناگوشیغدد

.کننداجتنابمدرسهیاومهدکودک
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دیفتـری

یباکترازناشیحادبیماریدیفتری
،حنجرهها،لوزهابتالیباعثکهاست
یمبدنپوستیامخاطگاهیوبینی
.شود
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عالئم بیماری
خفیفتب.شودمیظاهرعالئمبیمارباتماسازبعدروز5-2

لوزه،حلقابتالیدر.کندمیفرقعالئمدرگیری،محلبهبستهو
یمپوشیدهرنگی،خاکستریغشایباوشدهبزرگشدتبهها

.دهدمیرخخونریزیکاذبغشایاینکردنجداباکه.شوند
یمگاهیواستهمراهگردنلنفاویغددبزرگیباحلق،دیفتری

.کندخفگیایجادوشدههواییراههایرویفشارباعثتواند
اعثبسریعخیلیکهاستحنجرهدیفتریحالت،خطرناکترین

ازناشیهایضایعهخطر.شودمیخفگیوحنجرهگرفتگی
درودموجمیکربازمترشحهسمازناشیبیشتردیفتریمیکرب

عوارضایجادباعثجذبازبعدهفتهچندکهاستهاضایعهاین
.ودشمیمحیطیاعصابیاومرکزیاعصابسیستموقلبیمهم
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توصیه های الزم
آنازناشیعوارضودیفتریبیماریبامبارزهراهموثرترین

.استدیفتریمیکربعلیهایمنسازی
قتوفوتبدونوسریعترچههررابیمارباالعالئممشاهدهصورتدر

.دهیدارجاعپزشکبه
یدباشنداشتهبیمارازهمسرپشتمنفیکشتسهکهزمانیتا

ویماربجداسازیبابنابراین.استدیگرانبهانتقالقابلبیماری
امکانبیماریازپیشگیریتماس،مواردکردنمحدودواودرمان

.استپذیر
توسطیدبااندکردهپیداتماسدیفتریدچاربیمارباکهافرادیکلیه

.شوندمعاینهپزشک
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سرخجه 

وحادویروسیبیماریهایازیکیسرخجه
ثوراتبوتبباکهاستپیشگیریقابل

.کندمیبروزجلدی



ويروس سرخجه در ترشحات دهان و حلق

و همچنين در خون،ادرارومدفوع 

بيمار وجوددارد

ويروس سرخجه در اثر انجماد و حرارت از بين ميرود.

دقيقه30درجه سانتيگراد در 56دردماي

 دقيقه4درجه سانتيگراد در 70در دماي

 دقيقه ازبين ميرود2درجه سانتيگراد در100ودر دماي.
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عالئم بیماری

عالئمسرخجه،بیماریبهمبتالیفردباتماسازبعدهفته3-2
رخکسازمالیمتربیماریاینگردد،میعارضتبوبینیآبریزش

دیدهنورازترسواستمالیمترموردایندرملتحمهورمواست
یجیتدرگسترشوصورتدرجلدیبثوراتبروزازقبل.شودنمی
رسپشتلنفاویغددومخاطیهایضایعهبدن،تماموتنهبهآن

وقتی.مانندمیباقیهفتهیکبرایغدداین.شوندمیظاهر
.دشونمیمحوصورتدرآنهاشوندمیظاهرتنهدرجلدیبثورات

دروباشندمیمخملکبهشبیهوبودهزبرتنهدرها،ضایعهاین
ایونداردوجودیاتبسرخک،برعکس.روندمیبینازسومروز

عکسبهسرخجهدر.رودمیبینازسومروزتاوبودهخفیف
.نیستندرایجحالیبیوسردرداشتهایی،بیسرخک



((CRSسندرم سرخجه مادرزادي

نوزادان متولد شده از مادراني كه در سه ماهه اول حاملگي به  
لد سرخجه مبتال شده اند داراي يك يا چند نقص در هنگام تو

:هستند كه شامل 

نقص بينايي كه به كوري منجر مي گردد-

(كري)نقص شنوايي -

نقايص قلبي-

عقب ماندگي ذهني-

(با بروز كمتر) فلج مغزي -



درفراگيري راه رفتن و CRSتعدادي از اين كودكان با -
.كارهاي ساده كند پيشرفت مي كنند

ي ،  تعدادي از كودكان همراه با وزن كم تولد، مشكالت تغذيه ا-
.اسهال ، ذات الريه ، مننژيت يا كم خوني هستند

به خونريزي و كبد و طحال تمايل اختالالت خوني موقت، -
 به  بزرگ نيز ديده شده است كودكان با مشكالت فوق معموالً

تدريج بهبودي حاصل مي كنند



ند اما  بعضي از اين نوزادان در زمان تولد طبيعي به نظر ميرس-
مان  آنها در زيادگيري مشكالت بينائي ، شنوايي، رفتاري و 

.كودكي پديدار مي گردد

ه در خطر گرفتاري به بيماري ديابت هستند كCRSبيماران -
ممكن است در دوران كودكي يا جواني مبتال گردند



هيچ درمان اختصاصي جهت سندرم 
.سرخجه مادرزادي وجود ندارد
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توصیه های الزم

تیبایسمیجلدیبثوراتوتبدارایبیمارانباتماسازحاملهزن
.نمایندخودداری

ایعارضهگونههیچبدونکهاستخیمیخوشبیماریسرخجه
حاملهخانمهایدرآنخطرناکعارضهتنهاولییابدمیبهبود
.دبیاورندنیابهمادرزادیسرخجهبانوزادیاستممکنکهاست

ماستسرخجهدچاربیمارباایحاملهخانمکهصورتیدربنابراین
.شودارجاعپزشکبهسریعترچههربایستیباشدداشته

وشودآزمایشسرخجهبرایبالفاصلهمادرسرم،کهصورتیدر
.استجنینمتوجهخطریاستآلودهمادرکهدهدنشان
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لیوباشد،منفیتماس،ازبعدبالفاصلهسرمکهصورتیدر

ازبعدمادرکهاستآننشانگرشودمثبتششمیاوسومهفته

هکباشدنمیمعنااینبهامراینولیاستشدهآلودهتماس

مادرسرمآزمایشبارهردراگر.استشدهآلودههمجنین

ذالواستنشدهآلودهمادرکهاستایننشانگرباشدمنفی

.نیستجنینمتوجهخطری

اوایلدرتماس،ازبعدباال،دوزباایمنوگلوبولیندریافت

امادکنجلوگیریجنیندرعالئمبروزازاستممکنحاملگی

.استنشدهثابتاثراین



عد به واكسيناسيون بر عليه سرخجه از ابتالي زنان مست-
تال به سرخجه جلوگيري مي كند در نتيجه كودكان آنان از اب

CRSحفاظت مي شوند.

نفر مستعد به ابتالء به2زن در سنين بارداري 10از هر -
.سرخجه مي باشند

زنان در ارتباط با خانمهاي باردار مشكوك به سرخجه 
.بايستي واكسينه گردند



واكسن سرخجه در زمان حاملگي توصيه نشده است و زنان-
تي از  پس از واكسيناسيون بايسچهارم واكسينه شده تا هفته 

.حاملگي جلوگيري نمايند

خجهايمونوگلوبين نبايستي به زنان باردار مشكوك به سر

گرددتلقيح

.

مادران در زمان شيردهي مي توانند-

واكسن دريافت نمايند
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یماریبعلیهمحدودیگروهفقطاگرکهباشیدداشتهیادبه

درسراسریصورتبهآنایمنسازیوشوندایمنسرخجه

آلودهویروسباجامعهافرادسریعخیلینگیرد،صورتکشور

میمکبلوغسنتابتدریجواکسناثرکهآنجاازوشدهمی

قبلزاکهکسانیحاملگیسنوبزرگسالیدوراندرلذاشود

تاسممکنوبودخواهندبیماریمستعداندشدهواکسینه

مادرزادیسرخجهبانوزادیسرخجه،دچارفردباتماسدر

.بیاورنددنیابه
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سـرخک

باریپیشگیقابلوحادویروسیبیماریهایازیکیسرخک

میمشخصجلدبثوراتوباالتبباکهاستواکسن

.شود



يله سرخك يك بيماري عفوني حاد دوران كودكي است كه بوس

نواده  از خاRNA VIRUSكه يك ويروس سرخك

از ك سرخويروس .ميگرددايجاد پاراميكسوويروسها ميباشد

.شودطريق سرفه يا عطسه از شخص به شخص ديگر منتقل مي



بزرگترين عامل مرگ كودكان در بين

بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن

در جهان

سرخك 



ايمنسازي پايين در كشورهايي كه پوشش

همه كودكان ايمن نشده تا سن”است،عمال

نزديك به نيمي از.سالگي سرخك ميگيرند5

موارد در كودكان زير يكسال كه بيشترين

.مرگ وميرها را در بر دارد اتفاق ميافتد
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عالئم بیماری
رمووبینیآبریزشسرفه،تب،بیمارباتماسازبعدروز10حدود

جلدیبثوراتروز،3حدودازبعدوگرددمیعارضچشمملتحمه
االتربقسمتهایتمامبهبتدریجوشودمیشروعصورتوگردناز
میفرارابدنتمامبعدساعت24عرضدرورسدمیسینهاز

تاوهیافتافزایشناگهانیبطورتبجلدیبثوراتبروزبا.گیرد
بهپوستیهایضایعهرسیدنباورسدمیسانتیگراددرجه40/5

تبساعت،24عرضدرو.یابندمیکاهشسرعتبهعالئمپاها
اهضایعهدرخونریزیبیماریشدیدموارددر.نمایدمیفروکش

احیهندرخصوصبهلنفاویغددبیماریایندرآیدمیبوجودنیز
.شوندمیبزرگگردن
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توصیه های الزم

کودکسریعترچههرتبوجلدیبثوراتمشاهدهصورتدر
.نمایندگزارشبهداشتمرکزبهودهیدارجاعپزشکبهرا
تماسسرخک،دچاربیماربامستعدیفردکهصورتیدر

.کنیدمشورتپزشکباسریعترچههرباشدداشته

سرخکواکسن(MMR)ماهگی18دروماهگی12درباید
.شودتلقیح

باشدکردهدریافتخونگذشتهماه3عرضدرکودکصورتیدر
مصرفکورتنیاواستایمنینقصدچاریاو

.فرماییدخودداریسرخکواکسنتزریقازکندمی



چرا
سازمان جهاني بهداشت بيماري سرخک راپس از فلج اطفال  

.کاندید ریشه کني قرار داده است

قابليت تشخيص سریع کلينيكي

فقدان ناقل و مخازن غيرانساني

شيوع فصلي

سير طبيعي بيماري بدون فرم مخفي

عدم تنوع در گونه ویروس

واکسن موثر بر ضد ویروس
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سیاه سرفه

د که  سیاه سرفه بیماری حاد ناشی از باکتری می باش

.  در آن اختالل دستگاه تنفسی بارز است
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عالئم بیماری
 ه  هفته بعد از تماس با فرد بیمار بروز می نماید، ک1-3این بیماری

ف  می  عالئم آن آبریزش بینی، سرفه مالیم، ورم ملتحمه و تب خفی
هفته سرفه های شدید و پشت سر هم ظاهر می  1-2باشد و بعد از 

سد و  شوند که به دنبالش دم عمیق توام با صدای شهیق گوش می ر
فه سر. بعد از این گونه سرفه های شدید، استفراغ عارض می گردد

ه، ها آنقدر شدید هستند که ممکن است به خونریزی زیر ملتحم
این مرحله . منجر شود... برآمدگی چشمها، اشک ریزش و فتق و 

ولی هفته طول می کشد عالئم بتدریج کاهش می یابند2-4حدود 
.  سرفه برای چند ماه به شدت کمتری ادامه می یابد
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توصیه های الزم

نایعلیهایمنسازیآنعوارضوسرفهسیاهبامبارزهنوعموثرترین
.استبیماری

زشکپباسریعترچههرباشدفوقعالئمدارایکودکیکهصورتیدر
.کنیدمشورت

اگروباشندجدابقیهازاریترومایسینشروعازبعدروز5تابایدبیماران
بایدشدیدهایسرفهشروعازبعدهفته2تاباشد،نشدهمصرفدارو

.شودرعایتجداسازی
(واکسنناقصیاوکاملدریافت)فردیایمنیحالتوسنوجودبا

.شوددادهبیوتیکآنتیبایدنزدیکتماسهایتمامبرای
سال7زیرکودکانبایدخانوادگیتماسهایمثلنزدیک،تماسهایدر

.شوندواکسینهکاملبطور



57

سـل

قابلوپیشگیریقابلواگیربیماریهایازیکیسل

بهآلودههوایتنفسطریقازکهاستدرمان

طریقازبیمارافراد.گرددمیایجادسلمیکرب

هکردآلودهراهواعطسهیاوسرفهکردن،صحبت

.نمایندمیمنتقلرامیکربو
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عالئم بیماری

ن،وزکاهشتب،بدنبهسلمیکربورودازبعدهفته3-1حدود
کییسرفه.گرددمیعارضتعریقومفرطاشتهاییبیضعف،

لطوهاهفتهبرایتبهمراهبهکهاستبیماریبارزعالئماز
ددردچاربیمار،گاهیوباشدآورخلطاستممکنوکشدمی

ددغاستممکنوشودمینفستنگیوسینهقفسهشدید
وزمغمثلبدننقاطسایرگاهیوشوندبزرگبدن،لنفاوی

.گردندمیاختاللدچارهمکلیهواستخوانها



مركز تحقيقات بيماري سل استان فارس 59

 بي اشتهايي

كاهش وزن

تب مختصر

تعريق شبانه

 خستگي مفرط

عالئم عمومي



مركز تحقيقات بيماري سل استان فارس 60

سرفه مداوم براي بيش از سه هفته 

عالئم بيمار مشكوك به سل ريوي

خروج خون به هنگام سرفه
و يا خلط آلوده به خون

يا/  و 



مركز تحقيقات بيماري سل استان فارس 61

تظاهرات باليني
در

سل خارج ريوي

تاري ديد در سل چشم

.تظاهرات بر حسب ارگان درگير متفاوت است

درد قفسه سينه در پلورزي سل

درد در ستون مهره در سل مهره اي

درد شكمي در سل گوارشي

بزرگي غدد لنفاوي 
در آدنيت سلي

سوزش ادراري
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توصیه های الزم 

زیرسائلمبایدافرادسایروکودکانبهسلسرایتازپیشگیریبرای
:شودرعایت

.کندزندگیکافیهوایوپرنوروجدااطاقیدربایدبیمار-

ودخخلطریختنازوبسوزاندریختهپاکتیدرراخودخلطبیمار-
.نمایدخودداریجداعمومیمعابردر

مهنگادرونمایداستفادهدهانوبینیماسکازامکانصورتدر-
دربمیکرتابپوشانددستمالباراخوددهانجلویسرفهوعطسه

.نشودپخشهوا
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محضبهبنابراینباشدمیدرمانقابلسلبیماریکهآنجااز-
بهداشتیمراکزبهباالدرشدهذکرمواردازکدامهرمشاهده
.گرددارجاعبهداشتهایخانهیاودرمانی

رایشبپزشکوباشدسلبیماریبهمبتالکودککهصورتیدر-
دونبوکنیدعملدستورطبقباشد،کردهتجویزسلضدداروهای

موثربرایونفرماییدقطعیاوزیادوکمراداروهاپزشکاجازه
راهمکاریکمالمعالجپزشکبادرمانیدورهپایانتادرمانبودن

.باشیدداشته
اختاللزردی،دچاردرمانطولدرشمابیمارکهصورتیدر-

ابراآنهاشد،پوستیهایلکهوپاهادرگزگزاحساسبینایی،
.بگذاریدمیاندرمربوطهپزشک
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( پولیومیلیت)فلج اطفال 

لجفباکهاست،ویروسیحادبیماریپولیومیلیت

.شودمیمشخصحادشل



:ويروس 

.سه نوع ويروس پوليو وجود دارد-

.هر سه قادر به ايجاد فلج مي باشند-

. داردRNAويروس يك رشته ساده -

هر سه از گروه آنترويروس ها است  -

اكو ويروس ها -1

ويروس كوكساكي  -2



اپيدميولوژي
.مي كندآلودهراانسانفقطپوليوويروس-

.استانسانبهانسانازفقطويروسانتشار-

.نداردمزمنناقل-

.مي شودمنتشرFeco-oralراهاز-

تنفس؟راهاز-

.مي باشندسال5زيركودكانوشيرخوارانمبتاليانگروهبيشترين-

.مي افتداتفاقبيشترمرطوبوگرمفصولدر-

عمتقاطمصونيتـنوعهمانبهنسبتوليمي كندايجاددائميايمني-
.نداردوجود

طولبههمهفته5تاواستهفته2تا1فلجينوعنهفتگيدوره-
.مي انجامد



بالينيسير
ووحلقدرويروسپوليو،ويروسبهحساسفردآلودگيازبعد-

.مي يابدتكثيرروده ها

واردمي تواندويافتهانتشارلنفاويسيستمدرروزچند-
. شودخون

انتشارمغزونخاعبهمي تواندعصبيرشته هايياخونراهاز-
.يابد

عنخاحركتينرونهايبهومي شودعصبيسيستمواردويروس-
.مي كندحملهمغزيا

سلولتخريبوانهدام-

.مي شوندآتروفيهنهايتاًوشدهدنروهعضالت-
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عالئم بیماری
رداطفالفلجویروسباآلودگیایجادوبدنبهویروسورودازبعد

تب،ابتدا.گرددمیعارضحادشلفلجبیماریموارد،%1حدود
بیماریاگر.گرددمیایجاداستفراغوتهوعسردرد،حالی،بی

تپشوگردنسفتیوایماهیچهشدیددردکندپیداپیشرفت
عارضشلفلجکهصورتیدر.دهدمیرخشلفلجبدونیاپاها
شدتبیشترینبهروز3-4عرضدرواستقرینهنوعازباشدشده
عصبهالبت.کندمیفرقعالئمدرگیرعصببهبسته.رسدمیخود

زمغاعصابکهصورتیدروشوندمیدرگیربیشترپاودست
ممکنودکنمیبروزنیزتنفسوبلعدراشکالباشند،شدهدرگیر
بطوریطبیعحالتبهبرگشتباشدکشندهصورتایندرکهاست
ضاءاعفلجدرمختصریبهبوداستممکناماشودنمیدیدهکامل

.گرددمشاهدههفتهچندعرضدر



چند نكته كليدي در مورد فلج اطفال

W.H.Oتعريف فلج شل حاد از سوي 

:  هر مورد فلج شل ناگهاني از جمله 

سال يا هر 15هر مورد مشكوك به گيلن باره در افراد زير 

مورد مظنون به پوليو در كليه سنين  



بايستيزيراقداماتحادشلفلجهرگونهمشاهدهصورتدر
:گيردصورت

باالترمركزبهگزارش-1

موردبررسي-2

حادشلفلجبررسيفرمتكميل-3

بهتوجهبدونمحلسال5زيركودكانكليهواكسيناسيون-4
ماهيكفاصلهبهنوبتدودرايمن سازيسابقه

ساعت24فاصلهبهمدفوعنمونهدوتهيه-5

تهراندانشگاهبهداشتدانشكدهبهنمونه هاارسال-6

قيبافلجتعيينبرايبيماريشصتروزمعاينهوپيگيري-7
مانده
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توصیه های الزم
فلجنندهکناتواناماپیشگیریقابلبیماریعلیهکودکانایمنسازی

.بگیریدجدیرااطفال
لیهعایمنسازیبسیجدرکشوریبرنامهطبقایمنسازیبرعالوه

ویزمانعزکشورازبیماریاینتاکنیدشرکتفعاالنهاطفال،فلج
.گرددکنریشهکاملبطورجهانهمچنین

مثلدارویییاواستایمنینقصدچارکودکیکهصورتیدر
راکپزشاطفالفلجواکسنتجویزازقبلکند،میمصرفکورتن
.گردانیدمطلع

زندهویروسحاویاطفال،فلجواکسنچونکهباشیدداشتهیادبه
.شوداستفادهنبایستیحاملهخانمهایبرایلذااست،شدهضعیف
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آبله مرغان 

وبتناگهانیشروعباکهاستویروسیحادبیماریمرغانآبله

ازبیماری.شودمیمشخصدارخارشپوستیهایضایعه

طریقبهیاومستقیمتماسطریقازانسانبهانسان

بیماریآلودگیازبعدهفته2-3.گرددمیمنتقلغیرمستقیم

.کندمیبروز
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عالئم بیماری
دروشودمیشروعناگهانیتبوخفیفسردردضعف،بابیماری

وشوندمیظاهربرجسته،وصافجلدیبثوراتساعتچندعرض

ازبعدوشودمیجمعمایعهاضایعهاینداخلروز2-3عرضدر

نهتوبغلزیرازهاضایعه.بندندمیکبرهوشدهخشکروزچند

چشم،ملتحمهودهانمخاطسر،پوستصورت،بهوشدهظاهر

تیپوسهایضایعه.کنندمیسرایتتناسلیناحیهوپاودست

دیانقاطدرزمانواحددربسته،کبرهوتاولیبرجسته،وصاف

.دارندخارشوبودهدیدنقابلشده،
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طوربوبودهبزرگساالنازترخوشخیمکودکاندربیماری

میبهبودیخودبخودایعارضهگونههیچبدونمعمول،

جودبوثانویعفونتخاراندناثردرکهصورتیدر.یابند

نخواهدایجادایگودههایضایعهمحلدرباشد،نیامده

ریمختصیافتنبهبودازبعدهاضایعهجایفقطوشد

برمدتهاازبعدهمآنکهرسد،مینظربهپریدهرنگ

.گرددمیطرف



76

توصیه های الزم
دهیدارجاعپزشکبهفرصتاولیندربایستیرابیمار.

سرایتقابلآنازبعدروز5تاظهور،ازقبلروز5ازبیماری
گیریجلوبرایتشخیصازبعدکودکجداسازیبنابرایناست،

کهیصورتدر.استفایدهبیخانوادهاعضایسایربهسرایتاز
جدابرعالوهبایددارد،وجودایمنینقصبافردیمنزلدر

رتصودر)مرغانآبلهواکسنوایمنوگلوبولینبیمار،کردن
.شودتزریقایمنینقصدچارفردبه(دسترسی

راککودهاضایعهبستنکبرهتایاعالئمظهورازبعدروز5تا
.کنیدمنعمدرسهبهرفتناز
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آمدهدنیابهمرغانآبلهدچارمادرازنوزادیکهصورتیدر
.دهیدقرارموضوعجریاندرراکودکانپزشکباشد،

اعثبهایضایعهخاراندنباتاکنند،کوتاهرابیمارهایناخن
گیریپیشثانویههایعفونتازونشدهآنهاانتشاروخونریزی

.آیدعملبه

رااوبدنتمامصابونوآبباوبردهحمامبهروزانهرابیمار
.بشوییدخوب

وبمالندکاالمینمحلولازبیمار،بدنرویخارشصورتدر
.نخورانندکودکبهاشتباهبهراآنکهباشندمواظب
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تفادهاساستامینوفنازپزشکدستورطبقتبوجودصورتدر

سیاربکهندهیدآسپرینمرغانآبلهدچاربیماربههرگز.کنید

.استخطرناک

سطحکاهشیاونفستنگیدچاربیمارکهصورتیدر

چههربایستیشودرفتنراهدرتعادلعدمیاوهوشیاری

.کنیدمشورتپزشکباسریعتر
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بیماری سالک 

زیر،انگلانتقالباخاکیپشهنامبهپشهنوعیگزشاثردر

نای.آیدمیبوجودحیوانیاانساندرسالکبیماریپوست،

نامهبلذاکشدمیطولبیشتریایکسالحدودگاهیبیماری،

هایاندامرویبخصوصپوست،رویبیشتر.استمعروفسالک

.شودمیدیدهصورتوپاهاها،دستمثلبدنباز







Present facts in leishmaniasis



ناقل بيماري
جنس6پشه ناقل بيماري از خانواده فلبوتوموس كه شامل 

Lutzomyia- Bromptomia -wariela in new world

Phlebotomus -Sergentomyia- Chinias in old world





مخازن بيماری

مخزن انگل درمجموع پستانداران خونگرم هستند که ميتوان 

آنها رادردودسته کلی مخازن اهلی ونيمه اهلی ومخازن 

.وحشی طبقه بندی نمود



مخازن اهلی



مخازن وحشی



ميليون نفر ازمردم جهان به انگل 12حدود 

تمام ليشمن آلوده بوده وگستردگی بيماری در 

.بجز قاره استرليا مشهود استقاره های جهان



سازمان جهانی بهداشت تخمين ميزند که در 

ميليون مورد جديد از فرم 1/5هرسال حدود

.جلدی وجلدی مخاطی رخ ميدهد

کشورهای جهان ليشمانيا اندميک %80حدود 

ن بيشتريايران وعربستانودر اين بين .هستند

وقوع بيماری را دارند
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عالئم بیماری

3-2قرمزبهمایلآبیدانهخاکی،پشهگزشازبعدهفته

ودشومیظاهرگزشمحلدرسانتیمترنیمقطربهکوچکی

وستادایرهنیمپوستیضایعهگاهی.گرددمیبزرگبتدریج

نآاطرافدرکوچکیدانهوبودهرنگدوپوستقسمتایندر

عفونتگاهیوشودمیزخمیخارش،اثردروشودمیدیده

مزخجایبهبودی،ازبعدوگرددمیایجادآنروینیزثانویه

.ماندمیباقیبدیشکلبه



حاشيه 

نشينی

مهاجرت افزايش

جمعيت

تراکم

جمعيت

حرکات

جمعيت

بارندگی

باد آبهای 

سطحی

زباله

پسابها

فاضالب 

خانگی

کود

عادات
بودجه 

محدود

عوامل

دموگرافيک

عوامل

مديريتی عوامل

فرهنگی

ناقل

عاملمخزن 

بيماری سالک

عدم 

هماهنگی

بين بخشی

مسئوليت

پذيری

رفتارها

باورهای

غلط

مشکالت

درمان

کمبود

آگاهی
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توصیه های الزم

یالمرطوب،وکثیفمناطقدربیماریاینناقلپشهکهآنجااز
منازلساختمانهایومرطوبخاکدردرهازیرودیوارها
ازیریپیشگدرنظافترعایتبنابراینکند،میزیستکهنه،

گیریپیشجهتشودمیتوصیه.استموثرخیلیبیماریاین
.کنیدرعایترازیرهاینکتهبیماریاز

عموقدرکوچکهایبچهبرایبخصوصبندپشهازاستفاده
خواب

هاپنجرهوورودیدرهایجلوتوری،نصب
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هامغازهوهاکارخانهوهاحمامفاضالببهداشتیوصحیحدفع.

زندگیمحلدردامنگهداریعدم.

هپشتخمبردنبینازمنظوربهمرطوبگودالهایکردنمسطح

.پشهرشدازپیشگیریوخاکی

شپخازجلوگیریوبهداشتینحوبهخاکروبهوزبالهآوریجمع

.عمومیمعابردرآن

ماریبیاینبهآلودهمناطقدربخصوصموش،وسگبردنبیناز.

بیماریعالئماولینشدنظاهرمحضبهپزشک،بهمراجعه.





ه شپش حشر. پديكولوز به معناي ابتالي انسان به شپش مي باشد

كوچكي است كه به صورت انگل بر روي موها و لباس انسان 

اين حشره پادار و رنگ سفيد مايل به خاكستري . زندگي مي كند

به اين ترتيب. و فاقد بال مي باشد و از خون انسان تغذيه مي كند

. كه از روي مو يا لباس به سطح پوست آمده، خون مي مكد

شپش بزاق خود را در محل گزش تزريق مي كند و خارش به 

. وجود مي آيد



شپش حشره اي است كه توليد مثل آن از طريق تخم گذاري 

. مي گويند« رشك»به تخم شپش . است
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غذابارسهیادوروزدرکههستندخونخواریحشراتهاشپش
حساسخیلیحرارتدرجهتغییراتبهنسبتوخورندمی

بدنازخارجدروکنندمیترکرادارتباشخاصوبوده
ریزموجوداتایننیشاثردر.دارندکمیمقاومتانسان

همراهخارشباکهشودمیظاهرمانندیکهیرکوچکتاولهای
بهلتبدیگردد،ایجادزخمهارویثانویهعفونتاگروباشدمی
هاهحشراینمستقیم،زاییبیماریبرعالوهشود،میزخمزرد
.دباشمی...وطاعونوتیفوسمثلبیماریزاییعواملناقل
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دریرنگقرمزتاولهایباسپسوشدهسرخابتدانیش،محل
درخارشایناستخارش،باتوامکهشودمیظاهرمحل
وستپشپش.کندمیبروزبیشتریشدتباشب،موقع
آلودگی.استانتقالقابلمقاربتیطریقازتناسلیناحیه
دیدهدزیاکودکاندربخصوصانگلاینوسیلهبهپلکها

سر،درشپش.باشددردناکبسیارتواندمیکهشودمی
دینوالبه.کندبیماریایجادتواندمیعانهناحیهوتنه

ویفردنظافترعایتبرعالوهکهکنیدتوصیهمحترم
معالئمشاهدهصورتدرکودکانموینگهداشتنکوتاه

.کندمراجعهدرمانیبهداشتیمرکزبهشدهیاد
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زرد زخم

ایجادباوحشراتگزشوفردینظافترعایتعدماثردراستممکن
اریبسیمیکربیعواملباهاضایعهاستممکنپوسترویزخمهایی

بهابتدادر.گرددایجادزخمزردوشدهآلودهاسترپمیکربمثل
رنگبهزخمهاییصورتبهکههستندظریفیوکوچکتاولهایصورت
.دارندقطرسانتیمتر2ازکمتروآیندمیدرعسل

نقاطرسایبهشخصیحولهوهالباسدستها،بوسیلهاستممکنعفونت
زخماطرافدرونیستهمراهخارشبازخمزرد.شودمنتقلبدن

.ودشنمیدیدهنیزدردوحالیبیتبوشودنمیدیدهپوستسرخی
همراهعارضهمحللنفاویغددبزرگیباموارد%90ازبیشدرولی

.شوندمیکوچکبخودخودمناسبدرمانازبعدکهاست
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اماکنندپیدابهبودزخمهاایناستممکنهفته2-3عرضدر

کلیهاختاللوچرکیعوارضدچاربیماراستممکنگاهی

والدینهببنابراینآیندمیحساببهجدییبیماریهایکهشود

خود،فرزندانفردینظافترعایتبرعالوهکهشودمیتوصیه

هبوگرفتهجدیرامسئلهزخمهاییچنینمشاهدهصورتدر

.کنندمراجعهپزشک



بـروسلوز 

(ايتب مالت، تب مواج، تب مديترانه)



بروسلوزيك بيماري مشترك بين دام و انسان است  

.يابدكه از حيوان آلوده به انسان منتقل مي
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ازیکیماکشورشود،میگزارشدنیاتمامازمالتتببیماری
درمانوتشخیصموردهزارانساالنهودنیاستآلودهکشورهای

وندگوسفبز،مانندحیوانهاییبیماری،میکربمنبع.شوندمی
هایترشحوبافتهاادرار،خون،باتماس.باشندمی....وسگ

وشیرخامخوردنهمچنینوکردهزایمانحیوانمهبل
هبآلودههوایدرتنفسیاوشیریهایفرآوردهغیرپاستوریزه،

سانانبهانسانازانتقال.شودمیبیماریانتقالباعثمیکروب
.نداردضرورتیبیمارفردجداسازیلذااستناچیزبسیار
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عالئم بیماری

اببیماریبدن،بهمیکربورودازبعدهفته1-8حدودموارداکثردر
عرق،اشتهاییبیضعف،سردرد،نامنظم،یاهمسرپشتتبعالئم

گاهیوبدناعضایتمامدردوزن،کاهشمفاصل،دردلرز،شدید،
مزمننوعازبیماریکهصورتیدر.کندمیبروزطحالوکبد

اساحسومفرطخستگیوغیرطبیعیرفتارهایافسردگی،باشد،
.گرددمیعارضمالتتببدونبدنتمامدردرد

ودهبمالتتببیماریرایجهاینشانهوعالئمازهامفصلدردوتورم
درصددرنشدهدرمانمالتتبدرقلبهایدریچهآسیبو

بحسابهخطرناکیعارضهولیشود،میدیدهبیمارانازناچیزی
.آیدمی



: عالئم بيماري در حيوانات 

سقط جنين : الف 

كم شيري ـ كم پشمي ـ كم موي : ب 

عدم حركت و كارآيي و الغري : ج 
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توصیه های الزم
شدهیهتهغیربهداشتیوقاچاقکشتارطریقازکهگوشتیخریداز

نداردبهداشتیمهرونبوددولتیسازمانهاینظارتتحتو
.کنیدخودداریبایستیمی

وفرماییدخودداریغیربهداشتیوآمادهگوشتیغذاهایخریداز
.یدکنتهیهصحیحبطرقومنزلدرراغذاهااینگونهکنیدسعی

ود،شخودداریبایستیمیکودکانبهغیرپاستوریزهشیردادناز
.بجوشانندراآنمصرفازقبلاینصورتغیردر

ثباعبودنآلودهصورتدرلبنیهایفرآوردهبقیهماستازغیر
امهخومحلیپنیرخریدازلذاشوند،میانسانبهبیماریانتقال

.کنیدخودداری...وغیربهداشتی



اقدامات پيشگيري و كنترل 
گزارش موارد مثبت و پيگيري موارد جهت : الف 

شناسايي منبع آلودگي 
معرفي دامهاي دامداران با موارد مثبت تب مالت : ب 

و پيگيري جهت بررسي دامها و معدوم نمودن  
دامهاي آلوده 

واكسيناسيون بره و بزغاله ها و گوساله هاي واجد : ج 
شرايط 

پيگيري و آموزش بيماران جهت ادامه درمان و : د 
ثبت نتيجه بيماري



هـ ـ آموزش مستمر در مورد راههاي انتقال و اقدامات  

پيشگيري تا زمان تغيير رفتار در مورد مصرف شير و 

فرآورده هاي لبني آلوده و رعايت بهداشت در تماس با  

دام 

و ـ كنترل مراكز توليد و پخش فرآورده هاي دامي توسط  

كارشناسان بهداشت محيط و بازرسان مواد غذايي
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