
: آنچه در مورد بيماري هاري بايد بدانيم

كه) التهاب مغز(هاري يك بيماري عفوني حاد هاري(كه به دوشكل تحريكيو كشنده ويروسي است

،.ظاهر مي شود) هاري ساكت(يا فلجي) خشمگين  و وحشي بوده اين بيماري مخصوص گوشتخواران اهلي

و ديگر پستاندار و گراز ازجمله علفخ(انانسان ، االغ و اغلب از طريق حيوان) واران مانند گاو به طور تصادفي

.گزيدگي به آن مبتال مي شوند 

 اهميت بيماري

صد( ميزان كشندگي باال.1 قابل بيماري به طوري كه پس از ظهور عالئم باليني در انسان يا حيوان) صد در

و بيمار محكوك به مرگ خواهد بود  .درمان نبوده

و واكسن.2 افزايش روند موارد حيوان گزيدگي در انسان كه به ناچار ساالنه مبالغ زيادي صرف خريد سرم

.ضد هاري جهت درمان پيشگيري مي شود 

و زيانهاي اقتصادي ناشي از اين بيماري كه در دامها ايجاد مي شود.3 .تلفات دام

 اههاي انتقال بيمارير

البته از طريق كشيده. گاز گرفتن به وسيله حيوان هار استاصلي ترين راه سرايت بيماري: گاز گرفتن.1

و گربه سانان( شدن پنجه آغشته به بزاق حاوي ويروس هاري  . نيز بيماري منتقل مي شود) به ويژه در گربه

خ ولي از راه، هاري سرايت پذير نيست از طريق پوست سالم: پوست.2 راش يا زخم در پوست كوچكترين

. اين بيماري منتقل مي شود

، دهان يا بينيويروس هاري از طريق مخاط:مخاط.3 مي چشم و حيوانهاي ديگر منتقل نيز به انسان

و گربه هاي به ظاهر سالم. شود ، سگ ها ازكهبنابراين هنوز عالئم باليني هاري در آنها ظاهر نشده است

و  ، چشم . بيني كودكاني كه با آن ها بازي مي كنند بيماري هاري را انتقال مي دهندطريق ليسيدن لب

زندگي بيماري هاري در غارهايي كه خفاش هاي آلوده به سرايت هاري از طريق تنفس به ويژه:تنفس.4

.مي كنند 

ح  يوان عاليم بيماري در

و وحشي و( همه پستانداران اهلي به بيماري هاري مبتال ممكن است) علفخوران از جمله گوشتخواران

در حيوان عالئم بيماري سگ يا گربهو گاهي چند ماه پس از ورود ويروس هاري به بدن هفته3تا2. شوند 

و عادپس از اين مدت اولين عالئم بيماري. ظاهر مي شود  ابه شكل حيوان تهاي تغيير در رفتار و لفت انس



يا بيش از اندازه به صاحب و تند خويي خود در بيشتر موارد پس از دوره تغيير رفتار حيوان. است عصبانيت

و وحشي ودرنده مي شود، پريشان  كه) هاري خشمگين( مضطرب و را گاز گرفته اشياي مختلف به طوري

هر محل زندگي خودراترك مي و به مي فردكند به. كند يا حيوان سر راه خود حمله ت عدمعل پس از مدتي

و بريده توانايي بلع كف از دهان حيوان ، ناموزون و صداي پارس خشن و به زودي پيدا مي كند سرازير شده

، حيوان به گوشه اي پناه برده. در اثر فلج دستگاه تنفسي خواهد مرد اندامو در موارد كمي با پيشرفت بيماري

آنها دري و درفلج شده .) هاري ساكت(ي ميردمياثر فلج دستگاه تنفسنهايت

و گربه درزمان گاز گرفتن ويروس هاري موجود باشد عالئم باليني حداكثر:يك نكته ده اگر در بزاق سگ

و خواهد مرد روز بعد  قبل از بروز عالئم باليني درحيوانوطي اين مدت حيوان. در حيوان ظاهر شده

. قابل انتقال است بيماري 

ح: نكته دو هدر و بلع حيوان اختالل در همه موارداري متفاوت است ولي يوانات نشخوار كننده عالئم

دروجه نبايد دست مواردي به هيچبا مشاهده اين. مي شود ديده آبريزش دهان  فرو كرد دهان حيوان خود را

.

 عاليم هاري در انسان

و به طور ميانگين يك تا دوماه پس از حيوان گزيدگي15اولين عالئم بيماري به طور معمول روز تا سه ماه

از. بروز مي كند  ،: عالئم اوليه غير اختصاصي هاري عبارتند و تب ، اختالل در بلع ، سردرد ، خستگي لرز

، درد و استفراغ پذ شكم تهوع و تحريك و ترس ، نگراني بو اسهال و عصبي عالئم اختصاصي اين.دنويري

،: مرحله عبارتنداز  در سوزش و مورمور و در مرحله حاد عصبي عالئم به شكل توهم. گرفتن گاز محلگزگز

، ، لمس كردن نگراني ، نور و حساسيت به صدا ،( ترس از آب ، صدا هر گونه محرك محيطي مانند نور

و مشاهده آب  و حنجره مي شود موجب تحريك لمس كردن و گرفتگي عضالت حلق افزايش ترشح) پذيري

و فلج موضعيو اختالل در بلعبزاق  ، تشنج و،، خواب آلودگي و عرق افزايشتب ، بزاق بروز ترشح اشك

و به دليل نارسايي تنفسي يا قلبي عروقي. مي كند  در اغلب موارد بيمار طي يك تا دوهفته دچار كوما شده

. فوت مي كند

سگ موارد حيوان گزيدگيبا توجه به اينكه بيشتر:يك نكته به منظور كاهش موارد انجام مي گيردتوسط

: انجام اقدامات زير ضروري است شگيري از ابتال به بيماري هاريپيوحيوان گزيدگي 

ن-  آنهاو آزار به سگهاي ولگرد زديك شدن خودداري از



ازدخو- تا داري  مكاناحدنگهداري سگ در منزل

ص- و قالده گذاري سگ در  ورت نياز به نگهداري آن در منزل واكسيناسيون

و پسماند- و معابر عمومي به منظ خودداري از ريختن زباله ور جلوگيري از تجمع هاي غذايي در اماكن

 سگهاي ولگردو افزايش جمعيت 

كه: نكته دو :و به كودكان خود آموزش دهيد

و بي حركت بمانندهنگامي كه يك سگ غريب- .ه به آنها نزديك مي شود ندوند

و گربه بازي نكنند در حضور بزرگساالن خانواده حتي- . با سگ

و اذيت قرار ندهند- . هرگز گربه هايي كه در گوشه تاريك پناه برده مورد آزار

و يا نگاه مستقيم، با جيغ كشيدن را هرگز سگها- .به چشمشان تحريك نكنيد دويدن

سهن .باشد آلوده به ويروس هاري ممكن است پنجه هاي گربه به علت ليسيده شدن:كته

:پيشگيري

:در صورتيكه مورد حيوان گزيدگي قرار گرفتيد بالفاصله اقدامات زير را انجام دهيد

آب( آب فراوان جريان محل گازگرفتگي به وسيله- ب20تا15و صابون به مدت) شيلنگ ه دقيقه

ب كردهعميق شستشووور كاملط . طور كامل از البالي زخم خارج كنيدهو سپس كف صابون را

با- . الكل يا بتادين ضدعفوني كنيد ماده ضد عفوني كننده مانند زخم محل گازگرفتگي را

ن- . يا پانسمان نكنيد پوشانيد هرگز روي زخم حيوان گزيده را

و سرم- يا بهمركز درمان پيشگيري از هاري شهرستانهاري به ضد بالفاصله جهت دريافت واكسن

. نزديكترين مركز بهداشتي درماني محل سكونت خود مراجعه كنيد 

ران ضد هاري واكسبعدي نوبتهاي- . در زمانهاي تعيين شده دريافت كنيدخود

سگ حيوان مهاجم درصورتيالزم است- روز در محل10يا گربه خانگي مي باشد به مدت كه

و تحت نظر قرار گيردناسبي مهارم كه شده ياهطي اين مدت عالئم هاري پيدا كردو در صورتيكه

را فوري حيوان تلف شود يا ادارهي درمانيجهت نمونه برداري به نزديكترين مركز بهداشتموضوع

. اطالع دهيدشهرستان دامپزشكي 

:منبع
 دستور العمل كشوري كنترل بيماري هاري.1



شمر  بانه روزي درمان پيشگيري از هاري در شهرستان خرم آباد در بيمارستان شهداي عشاير كز

 06613226824تلفنبا شماره

.و در ساير شهرستانها جهت همĤهنگي الزم به مركز بهداشت شهرستان مراجعه نماييد


