


مبحث 

ناقلین 

فیزیکی 



ترل آنها  فراگیر با ناقلین فیزیکی و روشهای مختلف کن

را  آشنا شود و بتواند در مواقع لزوم راهکارهای مناسب

.در برخورد با این معضالت ارائه نماید

:هدف کلی



:جلسهاینپایاندررودمیانتظاردانشجواز

.برشماردانسانیجامعهسالمتبرراجوندگانوحشراتبامبارزهدلیل1.

.بداندرابندپایانطریقازبیماریانتقالروشهای2.

.نمایدبندیطبقهرابندپایانتوسطمنتقلههایبیماری3.

.بشناسدرابندپایانبامبارزهروشهای4.

.بشناسدرا(موش)جوندگانبامبارزهروشهای5.

بداندراایانبندپازمنتقلههایبیماریازپیشگیریبارابطهدرپرستارنقش6.





ویماریبناقلحشراتکنترلوپزشکیشناسیحشرهنظراز

کرداشارهبندپایانبهتوانمیزاییبیماری

زندهموجوداتازگوناگونیوزیادبسیارتعداد:بندپایان

.باشدمیانسانزیستمحیط



مزایا و معایب

  بارور کردن گل ها

انسانخوراکیذخایروغالتکردننابود

هابیماریحاملیاناقلعنوانبه



شامل راسته ای از جانوران از جمله حشرات ، کنه ها 

.می باشند...و
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ی از پوششو پاهای بند بند بندپایان شاخه ای از جانوران بی مهره اند که دارای 
.میباشندجنس کیتین

:این جانوران مشتمل بر راسته های متعددی میباشد
حشرات•
هزارپایان•
عنکبوت مانند ها  •
کک ها•
ساس ها•
شپش ها•
کنه ها•
هیره ها•
•.....



یانتقال بیولوژیک انتقال مکانیکی

بیماریانتقال•
حصبه،اسهال،

مسمومیت
تراخموغذایی
یبوسیله
معمولیمگس

تماس مستقیم

شپش،گال•

:روش های انتقال بیماری از طریق بندپایان



انتقال 
یبیولوژیک





:روشهای مختلف مبارزه با بندپایان

بهترین روش مبارزه با بند پایان:روش فیزیکی

محیطبهسازی•

گودالهاپرکردن•

باتالقهاکردنخشکوزهکشی•

فضوالتوزبالهمناسبدفع•

عمومیاماکنومنزلدرتوریحفاظنصب•



کشهاحشره:شیمیاییروشهای

انتقالوزمینیزیروسطحیآبهایوخاکشدنآلوده:خطرات

.انسانبدندرمسمومیتایجادوانسانبهغذاییموادطریقاز



یتنفسیاداخلی،تماسی،خارجیسمانواعدارای

.باشندمی

گروهودارفسفرآلی-کلردارآلیترکیباتدارای

.هستندکارباماتها

.موثرنیستندتنهاییبههاناقلهمهعلیهاما

حشرهازتراقتصادیموثرتروروشیهیچاما

.نداردوجودهاکش



ژنتیکیروشهای:

مثلتولیدکاملتوقفوکردنعقیمیاوحشراتژنهایدرتغییرات

حشرات

بیولوژیکیروشهای:

(گامبوزیاماهی)طبیعیدشمنانوزندهموجوداتازاستفاده

نوینهایروش:

یااییشیمیهایکنندهسترونحشرات،رشدهایکنندهتنظیمازاستفاده

ژنتیکی



ماهی.کندمیمبارزهماالریاپشهباگامبوزیاماهی

هاکهبر,راکدابهایدرانهاریختنوپرورشباگامبوزیا

هکاستفنسیماالریاپشهنوعیالروبااستخرها،و

کردهداپیمضاعفمقاومتکلرهکشهایحشرهبهنسبت

.کنندمیمبارزهاست



:بیماری های منتقله از بندپایان
زردتبویروسی،هایتبآنسفالیت،ماالریا،:هاپشه•

وباخونی،اسهالساده،اسهالحصبه،:خانگیمگس•

(لیشیمانیازیس)کاالآزارخاکی،پشهتبسالک،:خاکیپشه•

خواببیماری:تسهتسهمگس•

راجعهتبتیفوس،:شپش•

آندمیکتیفوسخیارکی،طاعون:موشکک•

شاگاسبیماری:ساس•

ویروسیآنسفالیتای،کنهتیفوس:سختکنه•

راجعهتبکیو،تب:نرمکنه•

گال:(مایت)هیره•

ایرودهزایبیماریعوامل:سوسک•

ساس

گال



راجعهتبوخندقتیفوس،تبمهمبیماری3ناقلشپش

عویضمرتب،تاستحمام).استفردیبهداشترعایتشپشبامبارزهشرطاولین

(هالباسشستشویو



عانهوسربدن،:شپشانواع

وتاسرنگسفیدوبیضیشکلبه(رشک)شپشتخم

.داردوجودموهاالبالیولباسهادرزروی



.سازندنابودآنهاراقادرنددوهرمحیطگرمایوسرما

زاکهمواقعیدرخوابوسایلواضافیهایلباسکردنپهن•

اطاقازخارجدرنمیشوداستفادهآنها

لباسهایدرزکردناتو،صابونوآبدرهاپارچهخیساندن•

آلودهالبسهجوشاندنامکانصورتدرو
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(تراخمنظیرچشمیبیماریهایوبا،وحصبه)ایرودهبیماریهایانتقالعامل

مردموآموزشآگاهی:مبارزهراهاولینومهمترین

زاپسماندهاوفضوالتدورکردنومحیطبهسازی:مگسبامبارزهراهموثرترینوبهترین

زندگیمحیط

و،حمامآشپزخانهبهانهاورودازجلوگیری:سوسکبامبارزهروشهایتریناساسی

غذاییموادمحلهایوانبار



خوراکیهاپسماندهنگهداشتنحفوظم•

ستیکیپالزبالهکیسهوداردربزبالهسطلازاستفاده•

دیگرهایزبالهوآشپزخانهضایعاتبرای

هازبالهبهداشتیدفعوآوریجمع•

.تیبهداشمستراحازاستفادهومدفوعبهداشتیدفع•

.آنپیرامونوخانهنگهداشتنپاکیزه•

:بهسازی محیط(الف



:فیزیکیمبارزه(ب

هواکشوپنجرهودربرویبرتورینصب-

.هاساختمان

هایفروشگاهدربنفشماوراءنوریهایتلهنصب-

هارستورانوغذاییمواد



:مبارزه شیمیایی(ج
.کشحشرهاسپریازاستفاده-

قائیبهابکشهایحشرهازاستفادهخارجیباوداخلیاماکنپاشیسم-

.آنهانسبتبهمقاوتنداشتنشرط

کشهاحشرهبهآغشتههایطنابازاستفاده-

رهحشباسبوسیاشکرمخلوط:مایعیاجامدهایطعمهازاستفاده-

هامگسدسترسدرآنهادادنقرارودرصد2تا1غلظتبهکش

هازبالهآوریجمعمحلمرتبپاشیسم-



ماالریاناقلانوفلپشهوفیالریوزها،وویروسیآنسفالیتهایناقل(معمولیپشه)کولکسپشه

(گامبوزیاماهیازاستفاده)طبیعیعواملازاستفاده:طبیعیکنترل•

تغییراتومحیطبهسازی-(پشهنوزادبامبارزهروشبهترین):آلودگیسرچشمهکاستن•

بااتالقهابپرکردنوپوشاندنوتلمبهبوسیلهساکنآبهایکردنخارجیازمینسطحدرفیزیکی

شن،

پاشیسم:شیمیاییکنترل•

،بندپشهازاستفادهوهاپنجرهودرببرایتوریاز،استفادهفردیمحافظت:دیگرراههای•

کنندهدورموادازاستفاده



انسانیطاعون:ککتوسطمنتقلهبیماریخطرناکترین

ساختمانداخلوخانهدرنظافتوبهداشترعایت•

مناسبمصالحبادیواردرودرزهایوشکافهاکردنپر•

موشبامبارزه•



پارافینیانفتبهآغشتهسرمویبرسبابایدکنهبرداشتنبرای

دنبازراآنتوانمیومیردمیکنهکاراینبابمالندکنهبر

.زدود

قتدوشدهبرداشتهآرامیبهپنسیکباکنهسرکهاستالزم

.نشودکندهآندهانیهایبخشکهشود
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:  روشهای مبارزه با جوندگان

دائمیوموقتپناهگاههایحذف•

سیمانباموشهاسوراخودیوارهامنافذکردنمسدود•

قهباوردرهاچارچوبوچوبیدرهایپایینیلبهوسیمانبامترییکارتفاعتادیوارهاپوشاندن•

متریسانتی3ارتفاعتافلزیهای

سیمانجنسازمترسانتی10قطربهساختمانخارجیدیوارهبایدبناهاکردنموشضدبرای•

.یابدادامهزمینمتریسانتی60تاعمقوبوده

موشبهآلودهانبارهایدرغذاییموادپاشوریختازجلوگیری•

،کافیتعدادبهموشتلهازاستفاده•

مناسبتوریباساختمانهایپنجرهودربتجهیز•

)طعمهیکگذاشتنکارساختمان،مربعمتر10-15هرازایبه(مسمومطعمهازاستفاده•

بهسازی محیط زیستاسلحه برای مبارزه،  کارسازترین



:  نقش پرستاربهداشت جامعه

آموزشطریقازمردمآگاهیبردنباالورسانیاطالع

وبندپایانحشرات،اثراتدربارهمردمبهکافیاطالعاتدادنقرار

جامعهوفرد،خانوادهسالمتبرجوندگان

ایننفوذورشدازپیشگیریروشهایبارابطهدرمردمبهآموزش

آنهابردنبینازومبارزهروشهاینیزومنزلمحیطدرموجودات



هجامعسالمتبرجوندگانوحشراتبامبارزهدلیل•

بندپایانطریقازبیماریانتقالروشهای

بندپایانتوسطمنتقلههایبیماری•

بندپایانبامبارزهروشهای•

(موش)جوندگانبامبارزهروشهای•

جامعهبهداشتپرستارنقش•

:در مجموع
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ANY   QUESTION??????



خسته نباشید


