
 تب خونريزي دهنده كريمه كنگو

تب خونريزي دهنده كريمه كنگو يك بيماري ويروسي تبدارحادوخونريزي دهنده است كه مخصوص حيوانات بوده وگونه هاي متنوعي: تعريف
و همه گير در انسان نيز. راآلوده مي كند) گياهخواران، گوشتخواران وجوندگان(ازجانوران مانند پستانداران وحشي واهلي  اين بيماري به شكل تك گير

. به شكل بومي وجود داردازجمله استان ما براساس اطالعات موجود بيماري تقريبا درهمه نقاط كشور. مي افتد اتفاق
حيوانات اهلي به بيماري مبتال نمي شوند وتنها تب خفيف وگذرا درآنهاديده شده وويروس به مدت يك هفته درخون آنها وجود: عالئم درحيوانات

ن. دارد .يز به دليل دماي باالي بدن به عفونت مقاوم هستند تقريبا همه پرندگان
 راههاي انتقال

و له كردن كنه روي پوست.١  گزش كنه آلوده يادستگاري
، ترشحات يا احشاي دام آلوده.٢ ، خون )حين ذبح دام،كمك به زايمان دام يا تماس با گوشت تازه(تماس مستقيم با الشه
و.3 ، ترشحات  بافتهاي فرد بيمار تماس مستقيم باخون

. احتمال ابتال به بيماري درصورت مسافرت به مناطق روستايي حتي بدون سابقه تماس آشكار با حيوانات يا گزش كنه نيز وجود دارد: نكته

: فاصله زماني بين ورود ويروس به بدن تا بروز اولين عالئم باليني( دوره نهفتگي ) روز9 حداكثر(روز3تا1دوره نهفتگي در مورد گزش كنه)

.است) روز13حداكثر(روز6تا5ودرتماس با بافتها ياخون آلوده

بيماري در موارد عالمت دار به طور. بدون عالمت هستند) يا كمتر درصد80( تعداد زيادي از افراد عفونت يافته: عالئم باليني در انسان
.معمول داراي سه مرحله است 

و حدود:زيمرحله قبل از خونري عالئم. طول مي كشد) روز3به طور ميانگين(روز7تا1دراين مرحله شروع عالئم ناگهاني است
در اين مرحله عبارتند از ، درد چشم وحساسيت: مشاهده شده ، درد وسفتي گردن ، گيجي ، تب ولرز، درد عضالني پشت وپاها سردرد شديد

و. به نور  . طول مي كشد) روز8 به طور ميانگين(روز6ات3تب معموال دائمي است
و5تا3اين مرحله معموال ازروز: مرحله خونريزي دهنده عالوه. طول مي كشد) روز4به طور ميانگين(روز10تا1بيماري شروع شده

، خونريزي برعالئم قبلي ممكن است خونريزي به اشكال مختلف مانند ، مدفوع سياه رنگ ، ادرار خوني و ملتحمه چشم ، از بيني گوش
از رحم نيز ايجاد شود در حدي است كه بيمار به تزريق خون نياز پيدا مي كند. استفراغ خوني وخونريزي در. گاه شدت خونريزي 2بيماري

. درصد موارد منجربه مرگ مي شود50تا
روز: مرحله نقاهت عالئم باقطع خونريزي وكم رنگ شدن ضايعات پوستي بيماري به ازشروع) به طور ميانگين روز دهم(20تا7از

.بهبود معموال بدون عارضه است. هفته پس از شروع عالئم مرخص مي شوند6تا3اغلب بيماران. تدريج بهبود مي يابد 
و احتياطهاي دقيق درتماس با آنها رعايت شود: درمان در بيمارستان بستري شده ه بر اقدامات حياتي مانند جايگزيني عالو. بيماران بايد

، درمان با داروي ضد ويروسي موجب بهبود بيماران درحال وكاهش مرگ ومير مي شود .مايعات يا خون
 پيشگيري



از كش• در خارج از ذبح غير مجاز دام  ارگاهتخودداري

و چكمه ماسك( استفاده ازوسائل حفاظتي• يا)، دستكش هر نوع تماس بادام به، الشهدر خون وترشحات آن مانند ذبح دام ،كمك
، پشم چيني يا پاكسازي محل نگهداري دام  زايمان دام

و( خوداري از له كردن كنه با دست يا جدا كردن آن بدون دستكش• له بايدكنه هاي چسبيده به پوست يا لباس را بادقت بدون اينكه
از بدن جدا نمود شو از دستكش پالستيكي يا تكه پارچه تميز استفاده شود وبعداز جدا كردن كنه. ند با كمك پنس براي اين كار بايد

.محل چسبيدن آن با آب وصابون شسته شود  (
ك• در مناطقي دور كننده حشرات به آستينهاي شلوار ه احتمال گزش كنه وجود دارد استفاده از لباسهاي بلند وبه رنگ روشن وماليدن مواد

.
 از بين بردن كنه دامها ازطريق سم پاشي محل نگهداري دامها يا استفاده از حمام ضدكنه•
از24نگهداري گوشت تازه به مدت• در يخچال پيش  مصرف ساعت
با• تب( بيمار مشكوك به تب خونريزي دهنده استفاده از وسائل حفاظت فردي در تماس يا، وجود و سابقه تماس بادام خونريزي پوستي

)كنه 
 استفاده از دستكش حين آماده كردن گوشت تازه براي تهيه غذا•
از محلول سفيد كننده خانگي بارقت• قس(10به1گندزدايي خون وترشحات آلوده با استفاده و يك آب9مت محلول سفيدكننده ) قسمت

ا  دقيقه15زو شستشوي محل با آب ومواد شوينده پس

وفرد اطالع دهيدمورد مشكوك به تب خونريزي دهنده را فوري از طريق تماس تلفني به مركز بهداشتي درماني يا مركز بهداشت شهرستان هر

. كنيدبيمار را جهت مراقبت ودرمان سريعابه بيمارستان منتقل 


