
 سالك چيست؟
و ايجاد زخم پوستي مي در ايران است كه به وسيله پشه خاكي به انسان منتقل شده سالك، يك بيماري انگلي تك ياخته اي ميكروسكوپي

ط و ممكن است بيش از يك سال و موجب آزار فرد مي شود ول بكشد ولي محل آن بعد از بهبودكند .تا پايان عمر باقي مي ماند

:در ايرانانواع سالك
: خشكيا سالك شهري-1

در سالك شهري به آن نوع خشك نيز گفته مي ، به دليل نبودن ترشحات و بزرگ اتفاق مي افتد در شهرهاي كوچك اين نوع بيماري
. شود

. سگ مبتال به عنوان مخزن سالك مطرح است. اين بيماري از فرد مبتال بوسيله پشه خاكي به فرد سالم منتقل مي شود

در محل گزش ظاهر مي شود8تا2در اين نوع سالك پس از از گذشت. ماه از گزش پشه خاكي آلوده، برجستگي كوچك سرخ رنگي پس
مي. ماه ضايعه برجسته با نسبتاً سفت مي شود3تا2 و به تدريج ضايعه به صورت زخمي باز در كم كم در روي آن فرو رفتگي ايجاد شده
م. آيد و برجسته داردحدود زخم و حاشيه اي نامنظم . شخص

و در شهرهاي مشهد، تهران، شيراز، كرمان، نيشابور، يزد، بم در هر منطقه شهري ديگر ... سالك نوع شهري و ممكن است وجود دارد
. اتفاق بيفتد

: مرطوبيا سالك روستايي-2
در ضايعه سالك روستايي به نام نوع مرطوب ني از.ز گفته مي شود به دليل وجود ترشح در اين نوع سالك انگل بيماري توسط پشه خاكي

ضايعه به صورت جوش. ماه پس از گزش پشه خاكي4در سالك روستايي معموالً.برخي موش هاي صحرايي به انسان منتقل مي شود
و به سرعت بزرگ مي شود ا. ظاهر شده سپس زخمي و زخم، داراي ترشح .ستلبه زخم معموالً برجسته

در استان هاي اصفهان، فارس، خوزستان، كرمان، گلستان، خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، بوشهر، سالك نوع روستايي
و و بلوچستان، يزد، ايالم . وجود دارد... هرمزگان، سمنان، سيستان

:عواملي كه موجب ابتال افراد به سالك مي گردد

در مورد حفاظت فردي•  نداشتن اطالعات كافي
و نبود• و نخاله هاي ساختماني  فاضالب بهداشتي دفعن سيستم تجمع زباله ها
و پرده بهداشتي•  استفاده نكردن يا استفاده نامناسب از پشه بند بهداشتي، توري
در نزديك منازل• و پرندگان  نگهداري دام ها
در مجاورت النه هاي جوندگان•  ساخت اماكن مسكوني
 مسافرت به مناطق آلوده•

و درمان به مراكز بهداشتي درماني•  مراجعه نكردن بيماران براي تشخيص
ها• در ساختمان هاي مخروبه يا نزديك آن  زندگي

 گسترش كشاورزي بدون هماهنگي با مراكز بهداشتي•

 در مراتع استفاده از كودهاي مرغي غير استاندارد•

و زندگي پشه ناقل بيماري در غروب آفت:محل تكثير و در طول شب ادامه داردحداكثر خونخواري پشه خاكي كه در اب شروع

به. اين زمان انتقال بيماري صورت مي گيرد و مرطوب در جاي تاريك زير تخت ها، پشت كمدها، شكاف ديوارها ويژهپشه خاكي روزها را
و زير تخته سنگها استراحت مي كند در زباله ها، نخاله.و گوشه ديوارها، زير زمين، النه هاي پرندگان، جوندگان محل تكثير پشه خاكي

و مخروبه ها  و فضوالت دام ها .ستهاي ساختماني، كود



: درمان
و دو صورت موضعي . عضالني انجام مي شوددرمان سالك به

را.در درمان موضعي دارو هفته اي يكبار اطراف زخم تزريق مي شود هر دو هفته يك بار محل زخم  منجمدهمچنين با مواد مخصوص
ب. هفته است12طول مدت درمان موضعي.) سرما درماني( كنند مي روهدر بعضي بيماران دارو د صورت تزريق عضالني روزانه بكار مي
.هفته تجويز مي شود3تا2كه

:موقعبه مزاياي درمان

كه.1 ميبيماردر ابتداي بروز عالئم مراجعه كنددر صورتي  جوشگاههمچنين. ابدي، ضايعه كوچكتر بوده پس زودتر با درمان بهبود
در محل زخم باقي مي ماندكوچ و زشت نيز ايجاد نمي شود كتري .و اشكال بدقيافه

و بيماري را به ساير افراد خانواده منتقل.2 از شودچون ممكن است پشه خاكي با نيش زدن شما آلوده شود ، با درمان به موقع
. گرددانتقال بيماري خود به ساير افراد خانواده پيشگيري مي

آبدو الييكمحل ضايعه: پانسمان زخم روز با در در تميزبار در صورت داشتن ترشحات با بتادين و و صابون شستشو داده مي شود

و همچنين انتقال سالك به ساير افراد. صورت نبودن ترشح با يك پماد آنتي بيوتيكي پانسمان مي شود پانسمان مانع چركي شدن زخم
. خانواده مي گردد

: پيشگيري از ابتال به بيماري سالك

و نخا.1 در اطراف منازل نريختن زباله ها  له هاي ساختماني

و پرده بهداشتي.2 كش( استفاده از پشه بند، توري و آغشته به حشره شب) منافذ ريز در طول و در هنگام غروب  به خصوص

به.3 و شلوار بلند شب ويژهاستفاده از لباس هاي كامالً پوشيده با آستين هاي بلند در طول و  هنگام غروب
شباستفاده از پماد.4 و در طول در هنگام غروب  هاي دوركننده حشرات به خصوص
شب نرفتن.5 در طي و در هنگام غروب  به مناطق آلوده
در نزديكي نكردن نگهداري.6  محل سكونتدام ها



اگره ويژهب)روز طول كشيده باشد 14ش از
 

هر ضايعه كه بيش( بهداشتي در صورت بروز هر ضايعه مشكوك
. وجود داشته باشد

ن مراكز بهداشتي درماني
تكميل دوره درماني

. محل زخم تا زمان بهبود به نحوي كه روي زخم باز نباشد

 كنترل سالك

مراجعه به مراكز.7
سابقه مسافرت وج

همكاري با كاركنان.8
تك در صورت ابتال.9

رعايت پانسمان مح.10

:منبع

دستور العمل كشوري.1


