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 پیشگفتار

 یک عنوان به هاری هنوز اند،نبوده پذیردرمان قبال که هاییبیماری از بسیاری درمان هایروش کشف علیرغم

 دستورالعمل آخرین از سال 10 از بیش اینکه به توجه با. است کرده حفظ را خود جهانی مطرح بوده و اهمیت کشنده بیماری

 سازمان های با توجه به آخرین توصیه 1394از سال  دستورالعمل این بازنگری و تدوین است گذشته هاری و گزیدگیحیوان

 دنیا، در هاری و گزیدگیحیوان کنترل و اپیدمیولوژی خصوصدر دسترسدر  مقاالت و متون، اطالعات بهداشت، جهانی

گروه  توسط ها توصیه آخرین و ضدهاری سرم و ها واکسن مورد در اطالعات جدیدترین هاری، ویروس بیولوژی خالصه

 ی کشوری حیواندر کمیته و تدوین واگیر هایبیماری مدیریت مرکز مبارزه با بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان،

 مورد بازبینی قرار گرفت.  و هاری مطرحگزیدگی و 

 نقش حیوانات در انتقال هاری

 حیوانات وحشی 

باشند. و به عنوان مخازن مهمی برای انتقال هاری به انسان مطرح می دارند وجودمنطقه در دنیا  49ها در خفاش

، haired  silverهای خفاشها نقش مهمی در بسیاری از کشورهای دنیا دارد. انتقال ویروس هاری توسط خفاش

lasionycteris noctivagns ،estan pipis trellas  وpipis trellas subflavus  .با ویروس هاری مرتبط هستند 

ها نباید در دسترس افراد آموزش ندیده و غیر ها باید کاهش یابد و خفاش خفاش باتماس انسان و حیوان اهلی 

واکسینه قرار گیرند یا تحت عنوان حیوان خانگی نگهداری شوند. هر گونه تماس با خفاش نیاز به انجام اقدامات درمان 

 دارد. (3نوع ) مواجههپیشگیری پس از 

از طرف  ؛آلوده به ویروس هاری باشندتوانند بالقوه ها حیوانات گوشتخواری هستند که میها و روباهها، راسوراکون

وحشی خطرناک است بنابراین   پستاندارانها در تفسیر عالئم بالینی در حیوانات وحشی قابل اعتماد نیست، کلیه گزش ،دیگر

 ها درحیات وحش بایستی آلوده به ویروس هاری در نظر گرفته شود.کلیه گزش
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یوان ح اگر ؛جراحت توسط پستانداران حیات وحش آغاز شودپروفیالکسی پس از تماس باید به سرعت پس از 

های تشخیصی آزمایشگاهی موجود باشد و جواب تست برای تشخیص در دسترس باشد و امکان دسترسی به تست

 آزمایشگاهی بافت مغزی منفی گزارش شود ادامه واکسیناسیون قطع می شود.

رحم یصی در دسترس هستند، باید طی یک مرگ با تهای تشخمغز گوشتخواران وحشی که برای انجام آزمایش

 در کمترین زمان ممکن ارسال شود )بدون اینکه سر حیوان از بین برده شود(. 

گورکن،  ،اقم(وش خرما، خدنگ، ق)م ، راسوسمور خرس، کفتار، گربه وحشی، ،، شغالبه هاری در گرگ موارد ابتال

ن حیوانات، نه جراحت توسط ایهر گوپس از  بایدلذا  ،و بسیاری پستانداران وحشی دیگر گزارش شده است راکون، پلنگ

 .ب مورد گزش قرار گرفته استگزیدگی انجام شود حتی در مواردی که فردی در خواپیشگیری پس از حیوان

 مستر، خوکچه هندی و موشاجوندگان مخازن ویروس هاری نیستند. جوندگان کوچک )مثل سنجاب، موش، ه

  ده است.انتقال بیماری هاری توسط آنها به انسان مشاهده نش اند وشدهصحرایی( به ندرت به ویروس هاری آلوده 

هاری که  مورد 371از  %93، در نواحی از کشور امریکا هاری در راکون ها مشاهده شد. 1990-96های طی سال

 گزارش شده راکون بوده است. CDC توسط 

م باشند. حیوانات وحشی و هیبریدهای وحشی نباید تحت عنوان حیوانات خانگی نگهداری شده یا در دسترس عمو

و کار  هایی که با حیوانات وحشی در پارک های حیات وحش و موسسات تحقیقاتی در زمینه حیوانات وحشی سرانسان

گزیدگی مجدد، اناسیون قبل از مواجهه انجام شود. حیوواکسینبرای آنها، آموزش دیده و  ،دارند باید در زمینه پیشگیری

 نیاز به دو دوز تزریق یادآور دارد. 

 1ها و سمورهای اهلی ها، گربه سگ  

رای گزیدگی ببایستی هار گزیدگی قلمداد شود و پیشگیری پس از حیوان سگ و گربه هر گونه جراحت توسط

ون در حیوانات در حیوانات صاحب دار امید است بتوان سابقه واکسیناسیها صورت گیرد. با توجه به برنامه حذف هاری آن

 دار را پیگیری کرد.   صاحب

مربوط به  اطالعات. کمبود شددر مقایسه با دیگر حیوانات اهلی ممکن است کمتر با یون گربه هاواکسیناس

گذاری گربه ها و رفتار شبانه گربه ها، آنها را به عنوان کانون بزرگ خطر تماس با راکون ها، راسوها و خفاش ها و قالده

سگ ها هنوز به عنوان  ها قرار داده است. در کشورهای در حال توسعه، ها و شغال روباه ،سگ هابخصوص در کشور ما 

 و ها، گربه هااند. در صورت گزش یا خراشیدگی توسط سگماندهباقی  هاری و افزایش خطرناقل هاری مخزن اصلی و 

 مه سگ ها و گربه ها باید بالفاصله انجام شود. ه شده گزیده سمورهای اهلی، اقدامات پیشگیری پس از مواجهه در فرد

)طبق  قرنطینه مناسبو امکان کرد بروز  . اگر عالئم هاریی بایستی علیه هاری واکسینه شوندتحت عنوان حیوانات خانگ

                                                           
1 Ferret 
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با هماهنگی ادارات و  با مرگ با ترحم از بین برده شود حیوان بایستیوجود نداشت  دستورالعمل سازمان دامپزشکی(

انستیتو پاستور یا سایر مراکز تشخیصی با رعایت دستورالعمل ها به آزمایشگاه و  نجامنمونه برداری مناسب ادامپزشکی 

 . ارسال می شود

 نات اهلیساير حیوا  

لذا  ،ری وجود داردبه ها الما  و ، گاومیش، خوکبز ،االغ، قاطر، شتر، گوسفند تال سایر دام ها شامل گاو، اسب،اب

الزم است اقدامات پیشگیری پس از تماس  وجود دارد و هاتوسط آن امکان آلودگی به ویروس هاری، مواجهه در صورت 

ها با سگ و گربه متفاوت است لذا واکسیناسیون در این افراد به همین دلیل، و چون طول مدت بروز عالیم در آن انجام شود

 شود. به طور کامل انجام می

 و جامعه از طريق آموزش هی مورد حیوان گزيده و خانوادهافزايش آگا

هاری از طریق آموزش  حذفکنترل و پیشگیری از هاری با آموزش همراه است. بدون درک دقیقی از چگونگی 

و  پستاندارانمختلف هاری در گونه های متفاوت سویه های جامعه، احتمال کاهش بار هاری بسیار کم می شود. هرچند 

خفاش در مناطق مختلف جغرافیایی در حال گردش می باشد ولی پیام آموزشی برای پیشگیری، درمان و مدیریت پس از 

 گزش در همه جای دنیا مشابه است.

بر روی این نکته متمرکز است که ویروس هاری برای بقای  هابرای همه ملیت ترین پیام آموزشی،اولین و مهم

باقی می ماند و قادر است از این حیوانات به حیوان دیگری منتقل شود. بنابراین برای کنترل و حیوانات برخی از خود در 

پیشگیری از هاری الزم است حیوانات مخزن این بیماری به طور روتین واکسینه شده، وجود بیماری در آنها پایش شود تا 

سگ و حیوانات خانگی که با بویژه ابتال به هاری،  بیماری در آنها کنترل و یا حذف گردد. همچنین تمامی حیوانات مستعد

 انسان در تماس هستند باید واکسینه شوند.

 )امکان آلودگی به ویروس هاری( وان گزیدگی است. هر گونه تماسدومین پیام آموزشی، تاکید بر جلوگیری از حی

اقدامات الزم برای پیشگیری پس از مواجهه  محسوب شده و با هاری با حیوان در کشورهای اندمیک هاری باید مواجهه

زم است آموزش الزم را الزم است. همچنین افراد مناطق اندمیک الی صحیح برخورد با حیوانات  انجام شود. آموزش نحوه

انسان با ی  بگیرند. از این طریق مواجهه فرا بی صاحبولگرد و حیوانات وحشی و سگ های برای جلوگیری از مواجهه با 

 وان کاسته شده، خطر انتقال هاری کاهش خواهد یافت.حی

سومین پیام آموزشی، اطالع رسانی برای دریافت درمان و واکسیناسیون بعد از مواجهه می باشد. در کشورهای 

اندمیک هاری مانند ایران نیاز است در مناطق شهری، روستایی، مدارس و سربازخانه ها آموزش الزم در رابطه با لزوم 

 ه شود.ئگزیدگی ارامراجعه به مراکز کنترل و پیشگیری هاری در صورت بروز حیوان
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 خطر و پیشگیری از هاری در پی مواجهه با ويروس

احتماال  و هگزندحیوان  ی خطر ابتال به هاری در پی مواجهه با ویروس به محل آناتومیک گزش، شدت گزش، گونه

واکسینه راد غیرل بروز هاری بالینی در افنشانگر آن است که احتما ،منتشر شده. مطالعات بستگی داردویروس هاری  سویه

 :به ترتیب زیر می باشد

 ناحیه سر  واکسینه پس از گزش های شدید و متعدد توسط گوشتخواران بزرگ دردر افراد غیر احتمال بروز هاری

 درصد گزارش شده است. ۸0تا  50

 ناحیه   پس از گزش های شدید و متعدد توسط گوشتخواران بزرگ در واکسینهدر افراد غیر احتمال بروز هاری

 درصد گزارش شده است. 40تا  15دست، بازو و انگشتان 

 ناحیه پا  واکسینه پس از گزش های شدید و متعدد توسط گوشتخواران بزرگ دردر افراد غیر احتمال بروز هاری

 درصد گزارش شده است. 10تا  3

 تعريف گزش

باشد؛ وست میپپاره شدن  گزیدگی در اثر دندان حیوان ایجاد می شود، در واقع حیوان گزیدگی نتیجهگاهی حیوان

دد. گاهی نیز گزیدگی در اثر کوفتگی ناشی از فشار بیش از حد بافت ها توسط دندان نیز ایجاد می گراما گاهی حیوان

 خراش ایجاد می شود.

 انواع تماس

ترین ترین و شایعگزش و غیرگزش( باید در نظر گرفته شود. خطرناکمواجهه )دو نوع  ،ها در بیشتر مواجهه 

ی هاری درمورد گزش پستانداران وحشی است. مواجهه با هاری هنگامی که ویروس از بزاق یا سایر مواد بالقوه  مواجهه

یابد نیز امکان پذیر تماس می های باز و تازه یا سطوح مخاطی )مواجهه غیرگزش(برای مثال بافت عصبی( با زخمآلوده )

تماس خون، ادرار، مدفوع و بزاق با پوست کاماًل  هایی نظیر نگهداری یا جابجایی حیوان،است. تماس غیرمستقیم و فعالیت

تری متوجه انسان است؛ ای نیاز دارد، چون خطر بزرگشود. مواجهه با خفاش ارزیابی ویژهمواجهه محسوب نمی 1سالم

ماند. انتقال انسان به انسان در موارد پیوند اعضا کند که از دید پنهان میی کوچکی ایجاد میگزش یا ضایعهچراکه خفاش 

 یا پیوند بافت ها مشاهده شده است. 

 

 

                                                           
 ، کف دست و ...ی ناخنحتی در گوشه ،باز، پوسته پوسته یا جراحت یپوست بدون هیچگونه روزنه 1
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 مواجهه با گزش 

ها بدون توجه به محل یا وسعت، ی گزششود. همهدر پوست، گزش محسوب می یا ناخن هرگونه نفوذ دندان 

ی حیوان گزنده، محل گزش و شدت زخم متفاوت است. گرچه اند. خطر انتقال هاری از نظر گونهبالقوه خطرناکآسیبی 

های کوچکی تواند با حیواناتی مثل خفاش که آسیبیابد، اما این خطر انتقال میخطر انتقال هاری با شدت زخم افزایش می

 کنند افزایش یابد. های بزرگی که گوشتخواران وارد میدر مقایسه با آسیب

 له شدگی می باشند. و انواع گزش شامل: خراشیدگی، سوراخ شدگی، کنده شدگی

 مواجهه بدون گزش 

مواجهه با حیوانات، بدون گزش، به ندرت باعث ابتال به هاری می شود. ولی به دلیل وجود گزارشات بیماری از 

 پیشگیری پس از تماس انجام شود.  در صورت لزوم بررسی وها نیز های بدون گزش، الزم است این گونه تماستماس

 ی بدون گزش، بیشترین خطر، مربوط به تنفس میزان زیاد ویروس می باشد. در خصوص پیونددر انواع مواجهه

 . شودمشکوک به هاری اهدا  فردعضو  به هیچوجه نبایدطر وجود دارد لذا، نیز امکان خ اعضا

ساییدگی )شامل خراش( یا آلودگی سطوح مخاطی با بزاق یا دیگر مواد عفونی )به عنوان های باز یا آلودگی زخم

 شود. ی بدون گزش محسوب میمثال بافت عصبی( از حیوان هار نیز مواجهه

 اند، نیازی در حال حاضر مراقبین بیمار هار که از وسایل حفاظت فردی به طور کامل استفاده کرده ی قابل توجه:نکته

های اند یا تماس مستقیم با بافتدریافت پروفیالکسی پس از مواجهه ندارند، مگر اینکه ثابت شود مورد گزش قرار گرفتهبه 

 آلوده یا مخاطی وجود داشته یا اینکه بزاق آلوده با پوست غیرسالم، مخاط یا بافت عصبی وی تماس پیدا کرده باشد.

رساند. ارستانی نیاز به پروفیالکسی پس از مواجهه را به حداقل میرعایت دستورالعمل استاندارد کنترل عفونت بیم

ژه در زمان تماس با بیمار هار به خصوص هنگام انتوباسیون و ویبه دستکش همه کارکنان باید مجهز به ماسک، عینک، 

به عملیات احیا بر پرسنل درمانی بدون استفاده از وسایل حفاظت فردی اقدام  که یاورژانس در موارد ساکشن بیمار باشند.

 انجام می شود.حتما پروفیالکسی پس از تماس روی فرد مبتال به هاری می نمایند 

 ارجاع به بیمارستان

الزم است بیمار به بیمارستان ارجاع داده شود  ،خاصو مراقبت های در برخی موارد به دلیل نیاز به انجام اقدامات 

 که شامل موارد زیر می باشند:

 قابل کنترلخونریزی غیر 

  یا کاهش فشار خون وضعیتیمیلیمتر جیوه(  100کاهش فشارخون )فشار خون سیستولیک کمتر از 

 خواب آلودگی و اختالل هوشیاری به دلیل صدمه یا ضربه به سر 

 استخوان احتمال شکستگی 
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 تمال پارگی عضله و عصباح 

 نیاز به دبریدمان وسیع 

  در بیهوشیضد هاری نیاز به تزریق سرم 

  ،شکم و .... و قفسه سینه به صورت و صدمه شدیداحتمال صدمه به اعضا خاص مانند چشم 

  رددگبه صالحدید بهورز و کارشناس مراقب سالمت و یا پزشک در صورت لزوم بیمار به بیمارستان ارجاع 

  در بیمارستان انجام گیرد. و واکسن تزریق سرم مکان شستشو داده شود و اال حتیدر موارد فوق 

  ین اضمنا در  شرایط ویژه خودداری گردد مگر با صالحدید پزشک متخصص و دراز بخیه زدن حتی االمکان

 قبال سرم ضد هاری در زخم تزریق گردد.چنین موارد حتما 

 بیمار به بیمارستان ارجاع گردد.)مانند حساسیت به واکسن( در صورت لزوم در طی واکسیناسیون 

 هاری موارد مبتال بهدرمان 

برای درمان موارد مبتال  1درمان مؤثر برای موارد مبتال به هاری وجود ندارد؛ ولی یک دستورالعمل به نام میلواکی

ساله است که یک ماه قبل  15پیشنهاد شده است. اولین موردی که با این دستورالعمل تحت درمان قرار گرفت یک دختر 

از بروز عالیم بیماری توسط خفاش مورد گزش قرار گرفته بود. وی با این روش بهبود یافت. این بیمار با عالیم تب، ضعف، 

ن ها و اختالل تکلم مراجعه کرد. بیمار با دوز باالی میدازوالم و کتامین تحت درماغیرارادی در اندام پذیری، حرکاتتحریک

رین و آمانتادین نیز تجویز شد. چون قباًل  واکنش ایمنی در سرم و مایع یریباو گرفت. داروهای ضدویروسی شامل قرار

ای و روز با عالیم دایم حرکات کره 76بیمار پس از  مغزی نخاعی وجود داشت واکسن و ایمونوگلوبولین تجویز نشد.

ماه پس از آن بیمار وارد دانشگاه شد و به طور عادی به زندگی روزانه  27غیرطبیعی و پرشی، از بیمارستان ترخیص شد. 

هبودی ادامه داد و فقط عوارض خفیف عصبی به جای مانده بود. تاکنون فقط چند مورد تحت درمان فوق قرار گرفتند و ب

های بیشتری به دست نیامده هنوز درمان فوق به طور معمول اند. تا دادهاند اما اغلب موارد درمان شده فوت کردهپیدا کرده

 شود. توصیه نمی

پس  فتههبیماران طی چند روز تا چند  است و  %100یزان کشندگی هاری های شدید و عالی، معلیرغم مراقبت

نگام بروز هها در ی آنمورد بهبود یافته گزارش شده است. همه 3فقط  2004کنند. از سال شروع بیماری فوت میاز 

شناسایی  RNAیا  های ویروسیژنبادی اختصاصی هاری بوده اند؛ ولی آنتیعالیم، در سرم و مایع مغزی نخاعی دارای آنتی

تجربه بر روی  روس، اثر داروهای ضد ویروسی وزایی وی. برای اقدامات درمانی در آینده، شناخت بهتر بیمارینشده است

 حیوانات آزمایشگاهی الزم است.

                                                           
1 Milwaukee protocol 
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 هاری انسانی از پیشگیری پروتكل

هاری بیشترین میزان کشندگی را در بین بیماری های عفونی دارد. وقتی عالئم بالینی بیماری آغاز می شود 

 ثری برای هاری وجود ندارد. ؤدرمان م

 شود اب مرکزی که منجر به مرگ میمنظور جلوگیری از ورود ویروس به سیستم اعصدرمان پیشگیری هاری، به 

 انجام می شود. این اقدامات به ترتیب عبارتند از:

 ؛درمان موضعی زخم بالفاصله پس از وقوع مواجهه .1

  ؛تزریق واکسن هاری موثر بر اساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی .2

 .هاری در صورتی که نیاز باشداستفاده از سرم ایمونوگلوبولین  .3

 تواند از بروز عالئم بالینی و مرگ ممانعت کند. ثر بالفاصله پس از وقوع مواجهه میؤدرمان پیشگیری م

 درمان موضعی زخم

مشاهده شده گاهی توجه به خراشیدگی ها و زخم  ؛بایستی بیمار کامال معاینه شده و همه زخم ها شناسایی گردد

یه ای است که درمورد های کوچک نشده که خود ممکن است موجب ابتال هاری گردد. درمان زخم شامل کمک های اول

شامل شستشوی کامل با آب و بایستی انجام شود،  توسط فرد درمانگر برای هر زخم دقیقه 20الی  15به مدت  زخم ها

سپس پویدین آیوداین و یا سایر ترکیباتی که بتواند  استفاده شود، شوینده ها و مقدار زیادی آب پرفشار صابون یا سایر

دقیقه شسته شود و موارد  15زخم ها ضد عفونی می شود. قابل توجه اینکه هر زخم بایستی حداقل  از بین ببرد،ویروس را 

مه زخم ها گزارش شده و بخصوص به زخم های کوچک و مبتال به هاری به دلیل عدم توجه کافی به شستشوی کامل ه

 سایر مناطق باید توجه ویژه شود.
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  تزريق واکسن هاری

 انواع مواجهه و درمان های توصیه شده: 1جدول

 اقدامات درمانی پس از مواجهه طبقه بندی انواع مواجهه با حیوان مشكوک به هاری

لمس کردن یا غذا دادن به حیوان مشکوک، لیسیدن پوست سالم توسط حیوان  :Iگروه

 مشکوک

 شستشوی محل 

و درمان موضعی زخم ها  : گازگرفتن پوست، خراشیدگی کوچک و کم، ساییدگی بدون خونریزیIIگروه 

 تزریق فوری واکسن 

پوست آسیب  : گزیدگی و خراشیدگی های منفرد و یا متعدد عمیق پوست، لیسیدنIIIگروه 

دیده، آلوده شدن غشاهای مخاطی با بزاق حیوان مشکوک و مواجهه با خفاش، گزش یا 

 سر، گردن، دست و اندام تناسلی، خراشیدگی با خفاش

درمان موضعی زخم ها 

و سرم تزریق فوری واکسن 

 ضد هاری

 تزريق واکسن هاری       روش 

  میان پوستی )اينترادرمال( واکسنداخل تزريق 

 2و هر نوبت  7، و 3نوبت در روزهای صفر،  سه فقط 201۸در سال بهداشت در آخرین نشریه سازمان جهانی 

 استفاده قرار می گیرد. مورد  وکمیته کشوری هاری قرار گرفته تایید  است که در ایران نیز این روش مورد شدهتزریق تایید 

 گردد.ه صورت داخل میان پوستی تزریق میمورد تایید بمیلی لیتر از واکسن  1/0در روش اینترادرمال  مقدار 

 .استفاده شودجدید از یک سرنگ  ،تزریق اینترادرمال در هرشود توصیه می

درجه  ۸تا  2ساعت، در دمای  6-۸پس از حل نمودن واکسن، واکسن باقیمانده در ویال را می توان به مدت 

 .و مورد استفاده قرار داد سانتی گراد در یخچال نگهداری نمود

و تزریق واکسن به صورت اینترادرمال  اینترادرمال و سرم در یک عضو نباید تزریق شود تجویز شده در روشواکسن 

. دقت شود باقیمانده سرم در باسن این ران در قسمت قدامی خارجی ناحیه فوقانی عضله چهار سر ران تزریق می شود

 تزریق نشود.
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 :نکات مهم  

  .آموزش فرد حیوان گزیده و خانواده او به منظور مراجعه به موقع برای ادامه واکسیناسیون بسیار مهم می باشد

 وخطر ابتال  به هاری در صورت عدم تکمیل به موقع نوبت های واکسن وجود دارد.

  میی چهارسرران تزریق عضلهقسمت قدامی خارجی ناحیه فوقانی در  سال واکسن 2کمتر از  کودکاندرمورد-

 واکسن هاری را در عضله سرین )عضله باسن( تزریق نمود. هرگز نبایستی. گردد

  در صورت نیاز همزمان به تزریق واکسن هاری، با در نظر گرفتن وضعیت ایمنی بیمار علیه کزاز، بایستی از واکسن

 .نمودگزیده استفاده حیوان کزاز و یا سرم ایمن ضدکزاز نیز در بیماران 

 .دقت شود واکسن و سرم در یک عضو تزریق نشود 

  1-1در روش  21سوم واکسن در روز  نوبت روز تزریق 10در صورت سالم ماندن سگ یا گربه به مدت-

 .انجام نمی شود ( در روش چهار نوبت14و نوبت چهارم )روز  2

 

  واکسن و سرم ايمونوگلوبولین هاریروش تزريق توام  

که حداقل خون در ضایعه دیده شود و یا مخاط با بزاق  IIIتزریق همزمان واکسن و سرم در مورد زخم های گروه 

واحد بین المللی به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن  20حیوان آلوده گردد، کاربرد دارد. ایمونوگلوبولین با منشاء انسانی به میزان 

تزریق واکسن، به طور  دورتر از محلدر عضوی  ی سرمباقیماندهتزریق می شود و  عمقیبه طور  داخل زخم ها در اطراف و

 تزریق می شود.  داخل عضالنی

سرم  و  در صورت در دسترس نبودن سرم ضد هاری، نباید شستشوی کامل و واکسیناسیون را به تعویق انداخت.

 تزریق نمود تزریق شده(اسیون )اولین واکسن را می توان تا یک هفته پس از شروع واکسن

 :نکات مهم  

 .در صورت انجام دو تزریق واکسن در یک نوبت دو محل تزریق باید در دو عضو متفاوت باشند 

 در قسمت قدام ران تزریق می شود.، واکسنی که باید در آن دست تزریق شود در صورت تزریق سرم در دست   

  طبق زمانبندی برنامه واکسیناسیون در صورت تاخیر در برنامه واکسیناسیون در هر موقع که فرد مراجعه کرد

 ادامه پیدا می کند.قبلی 

  در نظر گرفته شود. ،وضعیت واکسیناسیون حیوان گزنده نبایستیدر شروع واکسیناسیون پس از مواجهه  

  باقی ماندند، بایستی سالم روزه،  10چنانچه حیوان گزنده سگ و یا گربه باشد، اگر این حیوانات پس از پایش

ی افراد، متوقف و در غیراینصورت، واکسیناسیون می بایست کامل گردد؛ ضمنا واکسیناسیون پس از مواجهه
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آزمایش نهایی د و درصورت منفی شدن ی مغز حیوان مرده جهت تایید هاری، آزمایش شودرطول این مدت، نمونه

 .گرددتشخیص هاری، بایستی واکسیناسیون ضدهاری نیز متوقف 

 هستند مانند سر، گردن، دست و اندام  فراوانهایی از بدن که دارای اعصاب محیطی گزش قسمت

آنها  شود و تزریق همزمان واکسن و سرم در موردقلمداد می IIIتناسلی همواره به عنوان مواجهه نوع 

 . شودانجام می

 واکسیناسیون در افراد با اختالل سیستم ايمنی

که تحت درمان داروهای رتروویروس   HIV)مانند افراد آلوده به  ارثی و یا اکتسابی در افراد با اختالل سیستم ایمنی

سلول  200سال، بیش از  5آن ها در سنین مساوی یا بیشتر از  CD4نیستند یا تحت درمان هستند ولی تعداد سلول های 

یا داروهای سرکوب سیستم  ودرصد می باشد(  25بیشتر از   CD4سال درصد  5در میلیمتر مربع می باشد و یا در کمتر از 

شامل موارد زیر داشته اند درمان پیشگیری  IIIنوع  و  IIمواجهه نوع افراد  و این  مصرف می کنند، و ضد سرطان ایمنی

 می باشد:

  ؛دقیقه برای هر ضایعه انجام می شود 15شستشوی کامل همه زخم ها حداقل 

  ،؛واکسیناسیون کامل هاری انجام می شودحتی در صورت وجود سابقه واکسیناسیون  

  مواجهه نوع  در همه موارد(II  وIII ) شودتزریق میسرم ضد هاری در اطراف ضایعه. 

هفته بعد از تزریق اول  4تا  2در این افراد که مواجهه متعدد داشته اند و واکسیناسیون قبلی تزریق شده است. 

از ادامه واکسن خودداری  واحد بین المللی( 5/0)  آنتی بادی بررسی و در صورت کافی بودن آنتی بادی فعلی، واکسن

 گردد.

 موقع ی بهی واکسیناسیون در صورت عدم مراجعهبرنامه

  .جامعه را بایستی به طور دقیق آموزش داد تا بالفاصله پس از حیوان گزیدگی مراجعه نمایند

نیاز به آغاز مجدد واکسیناسیون ندارد. برای تغییرات که در  تاخیر در برنامه واکسیناسیون و نوبت های بعدی

واکسیناسیون طبق برنامه زمانبندی قبلی ادامه می یابد به طوری که بیمار در برنامه برنامه واکسیناسیون اتفاق می افتد، 

زریق روز سوم باید تجویز و مراجعه کرد، ت 10اگر بیمار تزریق روز سوم را از دست داد و در روز  قرار گیرد. برای مثال،

 برنامه ادامه یابد و فاصله های زمانی طبق برنامه زمان بندی شده رعایت می شود. 

 ساعت مراجعه کرد نیاز به افزایش تزریق وجود ندارد. 24اگر نوبت روز اول را با تاخیر بیش از 

  شكست پیشگیری پس از مواجهه

که برای همه تزریق می گردد  HRIGسن های کشت سلولی و تاکنون شکست پیشگیری پس از مواجهه با واک

 اتفاق نیفتاده است؛ ولی شکست در موارد زیر رخ داده است:
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 ؛برنامه پیشگیری پس از مواجهه با تاخیر انجام شده است  

   میزان کمتریRIG  ؛تجویز شده استبخصوص در اطراف ضایعه 

 ؛کافی انجام نشده است گزیده به میزانتمیز کردن تمام جراحات فرد حیوان 

 ؛به عنوان مثال واکسن در ناحیه باسن تجویز شده باشد(ی دلتوئید تزریق نشده است )واکسن هاری در عضله  

 پس از گزش به روی عصب تلقیح ویروس. 

خصوص در مورد زخم های شدید در ناحیه تاخیرهای طوالنی بین زمان گزش و آغاز پیشگیری بسیار مهم است به

 ردن؛ چراکه ممکن است ویروس از این نواحی به سرعت از طریق نوروتروپیسم به سیستم عصبی راه یابد.سر و گ

 در افرادی که سابقه واکسیناسیون دارندپس از تماس پیشگیری 

ماه از آخرین تزریق واکسن  3دارند و کمتر از پس از تماس  ی که سابقه واکسیناسیونافرادی در صورت مواجهه

 انجام می شود.  ها و ضد عفونی محل های جراحتدقیقه  15هر ضایعه به مدت حداقل گذشته است فقط شستشو 

ی که فردی در روند واکسیناسیون مورد گزش مجدد قرار گرفت همان واکسیناسیون قبلی ادامه می در صورت 

 .جدول زیر انجام می شودپیشگیری پس از تماس در افرادی که سابقه واکسیناسیون دارند طبق یابد. 
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 در افرادی که سابقه واکسیناسیون دارند پیشگیری پس از تماس  :2 جدول

 روش قبلی واکسیناسیون انجام شده 
ماه از آخرین واکسن  3کمتر از 

 تزریق شده گذشته است

ماه از آخرین واکسن  3بیشتر از 

 تزریق شده گذشته است

درمان پیشگیری پس از 

تماس کامل انجام شده 

 است

)دو تزریق در روز  سه نوبت اینترادرمال

 (7و  3های صفر ، 

شستشوی همه جراحات 

دقیقه برای هر  15حداقل 

 ضایعه

 15شستشوی همه جراحات حداقل 

 دقیقه برای هر ضایعه

یک تزریق عضالنی واکسن در 

 ، 3روزهای صفر و 

در روز  اینترادرمالیا یک تزریق  

 3های صفر و 

نوبت عضالنی )یک تزریق در روزهای  4

 نوبت عضالنی 5(، یا 14و  7،  3صفر، 

سه نوبت و چهار تزریق عضالنی )در روز 

یک تزریق و روز  7تزریق ، روز  2صفر 

 یک تزریق( 21

درمان پیشگیری پس از 

تماس غیر کامل انجام 

 شده است

تزریق و  2نوبت عضالنی )در روز صفر  2

 یک تزریق( 7روز 

 برای هر ضایعهدقیقه  15شستشوی همه جراحات حداقل 

 ، 3یک تزریق عضالنی واکسن در روزهای صفر و 

 3در روز های صفر و  یا یک تزریق اینترادرمال

نوبت عضالنی )یک تزریق در روز های  3

 ( 7و  3صفر، 

پیشگیری پیش از تماس 

 انجام شده است

نوبت عضالنی )یک تزریق در روز صفر  2

 ( 7و یک تزریق در روز 

تزریق در  2شامل  اینترادرمالنوبت  2

 (7تزریق در روز  2روز صفر و 

و  7نوبت عضالنی در روز های صفر و  3

 )روش قدیم( 21

 در صورت تاخیر در نوبت های واکسیناسیون ادامه واکسیناسیون طبق زمانبندی قبلی صورت می گیرد

 شود. سرم ضد هاری تزریق نمیدر افرادی که حد اقل دارای دو نوبت سابقه واکسیناسیون دارند 
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 مواجههپیش از  یپیشگیر 

واکسیناسیون پیش از مواجهه، ایمنی بدن را نسبت به هاری افزایش می دهد و در صورت بروز مواجهه، مدیریت  

به تزریق سرم ندارند. بعالوه درماِن پیشگیرانه باعث حفاظت فرد در مورد  تر خواهد بود، این افراد نیازیپیشگیری ساده

 ی نامشخص می باشد.موارد مواجهه

 :هپیش از مواجه اهداف واکسیناسیون

با حذف تزریق  ولی شودسایر اقدامات مورد نیاز پس از گزش حذف نمی با واکسیناسیون پیش از مواجهه،  گرچه -1

اقدامات پیشگیری را ساده می کند. این موضوع به ویژه برای افراد در  ،تزریقاتضد هاری و کاهش تعداد سرم 

ژیک ویا کامل نیست، یا فراورده های بیول نبودهکه امکانات  ایمن سازی در دسترس  مناطقیمعرض خطر هاری در 

 نیست، اهمیت دارد.  موجودقابل اطمینان )واکسن های نسجی( 

برای افرادی که پیشگیری پس  ممکن است و می شودایمنی نسبی اعث ایجاد واکسیناسیون پیش از مواجهه، ب  -2

 باشد.  دهند موثربا تاخیر انجام می را از تماس 

به افراد پرخطر که ممکن است تماس های غیر قابل مشخصی داشته باشند  برای ،پیش از مواجهه واکسیناسیون

کارکنان  غارنوردان و . . . ، حیوانات،  های ، مربیدامپزشکی ها دامپزشکان  و کارکنان  از جمله این افراد،. کار می رود

در مراکز پرورش گونه های در معرض که  ، پرسنل مشاغلیآزمایشگاه ها کارکنان اینمراکز تحقیقاتی در زمینه هاری و 

 و راسو ها گربه ها، خفاش ها، راکون ها، وحشی،تماس های مکرر با حیوانات اهلی یا حیوانات یا  انقراض فعالیت دارند، و

و در  واکسن و ایمونوگلوبولین در دسترس نیست ی کهبین المللی که به مناطق آندمیک ینمسافرهمچنین  دارند سگ ها

این موضوع  ،مانند مسافرین جنگل های آمازون به دلیل وجود خفاش های خونخوار ؛سفر می کنند معرض خطر هستند

برای مسافرینی که به مناطق غیرآندمیک سفر واکسیناسیون پیش از مواجهه،  ص برای کودکان حائز اهمیت است.خصوبه

   آموزش درخصوص پیشگیری از حیوان گزیدگی اهمیت بیشتری دارد.در این موارد می کنند توصیه نمی شود. 

 افراد حساس و در معرض خطر هاری

ای ه آزمایشگاه و دانشجویان هاری، پرسنل درمان پیشگیریدانشجویان دامپزشکی، کارکنان مراکز  و دامپزشکان

... افرادی هستند  و ، کوه و صخره نوردان، غارنوردان، طبیعت گردانانتشخیصی و تحقیقاتی هاری، محیط بانان، جنگل بان

 هاری می باشند. ابتال به جهتدر معرض خطر باالتری نسبت به سایر اعضای جامعه که 

ی باشند. واکسیناسیون پیشگیرانه پیش از مواجهه مقبل از شروع به کار در این مراکز، ملزم به دریافت  این افراد

واحد، می تواند افراد را در مقابل ابتال به هاری محافظت  5/0باالتر از  به میزان سطح  پادتن اختصاصی علیه ویروس هاری

 را بررسی و در صورت نیاز یک دوز واکسن یادآور دریافت نمایند.خود د ساالنه سطح  پادتن این افراالزم است نماید. 
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ش های الزم ، باید آموزافراد در معرض خطر باال، است اندمیکدر کشورهایی که بیماری هاری در جوامع حیوانی 

 نمایند.را دریافت از آن و خطرات ناشی  تبه حیواناو غذا دادن در ارتباط با نزدیک شدن 

مدت طوالنی برای اغلب خفاش ها در مناطق تاریک و غارها زندگی می کنند. خفاش های آلوده به ویروس هاری، 

می بنابراین مدفوع خفاش در محل زندگی آنها )غارها( انباشته  دفع می کنند.مدفوع را از طریق و ویروس آلوده می مانند 

الزم است واکسیناسیون پس ؛ لذا ابتال به هاری شود باعثمی تواند  حتی بدون گزش خفاشو تنفس هوای این محل شود 

مریکا، که هاری خفاشی وجود دارد، غارنوردان آموزش آ یکشورهای قاره ماننددر جوامعی  از مواجهه هاری را دریافت نماید.

میزبان گونه خاص ویروس هاری است که و مریکا می باشد آ یخاص قاره 1های الزم را دریافت می نمایند. خفاش خونخوار

از وجود خفاش آلوده تاکنون و باعث مرگ شود. در ایران کند می تواند انسان و سایر پستانداران را به بیماری هاری آلوده 

با این حال نیاز  است در صورت بروز چنین اتفاقی غارنوردان واکسیناسیون علیه  ؛نشده استگزارشی دریافت به هاری 

 .  را دریافت دارندهاری 

 واکسیناسیون پیش از مواجهه

دریافت  نوبت 2بر اساس آخرین توصیه سازمان بهداشت جهانی واکسیناسیون جهت درمان قبل از مواجهه شامل 

جهه، واکسن در صورت انجام واکسیناسیون پیش از موااینترادرمال می تواند انجام شود. صورت واکسن می باشد که به 

   شود. تزریق می 7 و در روزهای صفر (در عضله دلتویید تزریق 2)هر نوبت  اینترادرمال نوبتدو  درکشت سلولی 

 تزريق های يادآور پس از واکسیناسیون پیش از مواجهه

ق اندمیک دوزهای یادآور دوره ای برای افرادی که در مناطق اندمیک زندگی می کنند، همچنین مسافران مناط

ر معرض دپس از مواجهه دریافت کرده اند ضروری نیست. فقط افرادی که به واسطه شغل خود که قبال درمان پیش یا 

 عدم وجود مواجهه خطر دائمی یا متناوب ابتال به هاری قرار دارند نیاز است دوزهای یادآور واکسن هاری را حتی در صورت

 ه می شود.تزریق واکسن یادآور توصی ،فرددریافت نمایند. درصورت امکان تعیین تیتر پادتن خنثی کننده در  ،مشخص

گروه در معرض ، تحقیقاتی، بر روی ویروس هاری یا تولید واکسن کار می کنند های افرادی که در آزمایشگاه

بررسی شوند  ،ماه از نظر  پادتن خنثی کننده 6در معرض بیشترین خطر می باشند. این افراد باید هر  ،بوده 32میئخطر دا

دریافت یادآور واکسن  دوز باید یک واحد بین المللی(  )زیر نیم در سرم 43 ین بودن پادتن خنثی کنندهو در صورت پای

 . کنند

                                                           
1 vampire 

 3Continuous 
4Neutralizing 
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واکسیناسیون پیشنهاد شده توسط سازمان جهانی بهداشت برای پیشگیری قبل از مواجهه در جدول زیر ارایه 

واکسن هاری در اکثر افراد تا سال ها وجود دارد، واکسن ی ایمینولوژیک ایجاد شده توسط شده است. از آنجایی که حافظه

 یادآور بر اساس خطر در معرض قرار  گرفتن فرد توصیه می شود.

 مواجههقبل از  واکسیناسیون برای پیشگیریبرنامه : 3جدول 

 تعداد تزريق نحوه تزريق نوبت واکسیناسیون

یک تزریق  مراجعه اول

 داخل عضله

یا دو تزریق 

 اینترادرمال

 7، *در روزهای صفر

 داخل عضله **یادآور

 یا اینترادرمال

 یک تزریق 

 * روز صفر، روزی است که بیمار اولین تزریق واکسن را دریافت کرده است.

 6هستند باید هر )کارکنان آزمایشگاه که با ویروس هاری کار می کنند( افرادی که در معرض خطر دایمی **درخصوص 

  ؛گیری کننداندازه را آنان ی بار سطح آنتی بادی خنثی کنندهماه یک

  بارداری 

 .پس از مواجهه نمی باشد و تزریق سرم منع واکسیناسیون دلیلحاملگی ، یدلیل خطر ابتال به هار به

 هاحساسیت  

احتیاط خاصی ، داردبه واکسن هاری یا اجزای واکسن هاری  یدحساسیت شد یکه سابقه واکسیناسیون فردی

برای فردی که با دوزهای اولیه دچار حساسیت می شود، ترجیحاً از واکسن دیگری استفاده شود یا اینکه دوزهای  .نیاز دارد

 بعدی واکسن در بیمارستان تزریق گردد. 

 

 

 نکات مهم: 

 درمان موثر ضد ویروسی وجود ندارد.هاری پس از بروز عالئم کلینیکی ، 
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 میرند.هفته بعد از کما می 2یا حداکثر  ،مبتال به هاری طی چند روز اغلب بیماران 

  کنند.واکسیناسیون بعد از تماس برای هاری دریافت می ،میلیون نفر 10در سراسر جهان، ساالنه بیش از 

 ن محل اقدام درمانی پس از گزش توسط حیوان مشکوک به هاری و ایجاد خراش یا زخم، شستن و ضدعفونی کرد

 باشد.آن می نمودن یهبخ بدونگزش 

 لعمل شامل تزریق فوری سرم و واکسن طبق دستوراکردن  یاز شستشو و ضد عفون پیشگیری بعد از تماس بعد

 کشوری است.

 تماس نوع به یبستگ هاری ایمونوگلوبولین بدون یا با معرض در گرفتن قرار از پس واکسیناسیون برای اندیکاسیون 

 هار دارد. حیوانات با

 اند و دچار زخم باز در اثر گزش حیوان مشکوک به هاری نشده واکسینه هاری بیماری علیه قبالً که افرادی در

 و 1(HRIGفعال  غیر هایبادیآنتیسرم ضد هاری ) استفاده از شامل واکسیناسیون پس از مواجهه، اند،شده

 .درمان( شروع گرفتن وقرار  معرض در بین زمانی فاصله از نظر شود )صرفواکسن تاکید می

 فته می در ایران که کشوری اندمیک است، گزش توسط هر پستاندار، بایستی به عنوان هارگزیدگی در نظر گر

 ها انجام شود.ی آنشود و بایستی اقدامات پیشگیری بعد از مواجهه برای همه

 دریافت کسنوا فقطاند و مجددا مورد گزش قرار می گیرند طبق دستورالعمل شده واکسینه قبال که افرادی باید 

 .نمایند

 ها و کارکنان ننشابانان، آتشهای با خطر باال شامل دامپزشکان، جنگلپیشگیری قبل از تماس بایستی برای گروه

 پیشگیری هاری و ... انجام شود.مراکز درمان

 

 

 منابع

1. Rabies. http://www.cdc.gov/rabies/ 

2. Rabies. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/en/ 

 توصیه و تاییدیه کمیته کشوری پیشگیری از حیوان گزیدگی و هاری -3

 

 

                                                           
1 human rabies immune globulin 
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  گزیدگی و هاری به زبان سادهآموزش پیشگیری از حیوان

 

 )مشترک(؟ انسانبه  حیوانهای قابل انتقال از بیماری

 ها: برخی بیماری 

 مخصوص يک گونه حیوانی               عدم ابتال به هیچ حیوان يا پرنده ديگر .1

کند              انتقال بیماری از يک گروه به گروه ديگر حیوانات حیوانات مختلف را مبتال می .2

 )انتقال بیماری هاری از گرگ به گاو(

امكان انتقال از حیوان به انسان              ايجاد بیماری در انسان )انتقال بیماری هاری از سگ  .3

 هار به انسان(  

 هاری چیست؟ 

هزار سال پیش برمی گردد . بوعلی سینا دانشمند  ۴تا  3تاريخچه اين بیماری به . 1

 . نامدار ايرانی بیماری را با عنوان ترس از آب معرفی کرده است

است که مخصوص گوشتخواران اهلی و وحشی کشنده هاری يک بیماری ويروسی . 2

 باشد؛می
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 .به آن مبتال می شوند غالباً از طريق گزشانسان و ساير حیوانات خونگرم پستاندار به طور تصادفی و  .2

 اهمیت بیماری 

چه در انسان و چه پس از ظهور عاليم بیماری به طوری که اال ) صددرصد( میزان کشندگی ب .1

  .و بیمار محكوم به مرگ می باشددرمان پذير نبوده در حیوان 

ناچار ساالنه مبالغ زيادی ه که ببه ويژه در ايران افزايش روند موارد حیوان گزيدگی انسانی  .2

 .صرف خريد سرم و واکسن ضد هاری جهت درمان و پیشگیری می گردد

 خسارات اقتصادی زياد تلفات و .3 

 . و ...۴ 

 : به طور کلی کشورهای مختلف از نظر آلودگی به سه دسته تقسیم می شوند 

شورهای آسیايی ، ک همه ترتیب به  .دمیک( وجود داردانهايی که هاری شهری و وحشی در آنها به صورت بومی )کشور  .1

 .آفريقايی و کشورهای آمريكای التین جزء اين دسته هستند 

مانند کشورهای اروپای غربی ، کانادا و کشورهايی که در آنها هاری شهری کنترل شده ولی هاری وحشی همه گیر است .  .2

اياالت متحده آمريكا . ايمن سازی روباه ها در آلمان فدرال با توزيع بیش از ده میلیون طعمه حاوی واکسن ضد هاری خوراکی 

ر قسمت هايی از آلمان گرديده است . مانند همین اقدام ها در کشور فرانسه نیز منجر باعث کاهش و يا حتی کنترل بیماری د

 به کنترل بیماری شده است . 

سال بیماری هاری را گزارش ندهد به عنوان کشوری  2) هر کشوری که کشورهايی که از نظر بیماری هاری پاک هستند  .3

عبارتند از : استرالیا ، نیوزلند ، نیوگینه ، ژاپن ، هاوايی ، تايوان ، اقیانوسیه ، ايرلند ،  .پاک از اين بیماری محسوب می شود (

، ، انگلستانايسلند ، قسمت های مرکزی نروژ ، سوئد ، فنالند ، پرتغال ، يونان و بعضی از جزاير ويستا اينديز و جزاير آتالنتیک 

  سوئیس .

 عامل بیماری 

نمايد دارد و وقتی به سیستم عصبی مرکزی حمله تمايل به سیستم عصبی ويروسی است نروتروپ يعنی . 1

  .رگ میزبان می گرددتقريباً همیشه موجب م

ثانیه  3۵درجه در مدت  ۶۰دقیقه و در حرارت  1۵درجه سانتی گراد در مدت  ۵۰ويروس هاری در حرارت . 2

  .ت چند ثانیه از بین می روددرجه سانتی گراد در مد 1۰۰و در حرارت 

 .بنابراين برای ضدعفونی وسايل آلوده کافی است چند دقیقه آنها را بجوشانید و يا از فنل و الكل استفاده نمايید. 3
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 مخازن بیماری 

 

کلیه حیوانات خونگرم پستاندار چه وحشی و چه اهلی اعم از گوشتخوار ـ 

 .( به اين بیماری حساس می باشندخفاشهالفخوار ـ جوندگان و از پرندگان )ع

 

 راههای سرايت بیماری 

 

رد گربه باشد. در مومیطريق گازگرفتن به وسیله حیوانات ترين راه سرايت بیماری از اصلی .1

یرد، زيرا گربه دايماً مشغول ق پنجه کشیدن انتقال بیماری صورت می گو گربه سانان از طري

ها آلوده  باشد و پنجهيش میهالیسیدن پنجه

شوند و در موقع پنجه کشیدن می به بزاق می

تواند ويروس را از طريق خراش به انسان 

  .منتقل نمايد

بیماری هاری از راه پوست سالم قابل سرايت نیست، ولی اگر   :راه پوست .2

  .وجود داشته باشد قابل سرايت می باشدخراش يا زخمی در پوست کوچكترين 

های به ظاهر سالم که در اواخر دوره نهفتگی سگها و گربه: هاراه مخاط .3 

طريق لیسیدن مخاط لب ـ چشم بیماری هاری هستند می توانند ويروس را از 

  .به صاحبان خود منتقل نمايندو بینی 

گوشت و ساير ولی بايد از خوردن  رسد،انتقال بیماری از اين طريق بعید به نظر می  :انتقال از راه دستگاه گوارش .۴ 

 .فرآورده دامهای مبتال به هاری خودداری نمود
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 عاليم بیماری در حیوان 

 

. هفته و گاهی چند ماه است 3تا  2در سگ و گربه دوره کمون يا نهفتگی  

ای که حیوان باشد، به گونهتغییر در رفتار و عادات حیوان میترين عاليم مهم

برد و باالخره ای پناه میگیرد و به گوشهبیش از اندازه به صاحب خود انس می 

در اثر فلج اندامی و دستگاه تنفسی تلف می شود و يا در بیشتر مواقع حیوان 

مضطرب و کم کم به صورت وحشی و درنده درآمده و به هر کس و هر حیوان 

کف از دهانش سرازير شده و به علت عدم  ،کندکه سر راه او باشد حمله می

 .میردر گرسنگی ـ تشنگی و سرانجام بر اثر فلج دستگاه تنفسی میامكان بلع بر اث

  عاليم بیماری در انسان 

 

  روز و به طور نادر تا يكسال و  ۵هفته و گاهی کمتر از  ۸تا  2دوره نهفتگی در انسان معموالً بین

 .بیشتر نیز ديده می شود

     

 عاليم بیماری هاری در انسان

 

 .استچند مرحله اين بیماری شامل  

 

   عاليم اصلی است روز قبل از ظهور  3تا  2در دوره مقدماتی بیماری که

افسردگی، بی قراری، خستگی، بی اشتهايی ، تف اندازی، سوزش و خارش 

 ديده می شود؛  و گاهی درد در محل گزش

  نسبت به تمام محرکهای فیزيكی، شیمیايی، حسی پس از اين دوره انسان

صدا يا نور او را به شدت متشنج . کوچكترين واکنش نشان می دهدو بويايی 

می پوشاند اطراف دهان او را کف و خود را به در و ديوار می زند؛ می کند 

به علت انقباض عضالت گلو قادر به و بیمار عطش فراوان دارد، ولی 

ث ور هوا نیز از روی صورت باعمچنین عبو با ديدن يا شنیدن صدای آب به شدت تحريک می شود و هنوشیدن آب نمی باشد 

 ؛تحريک بیمار می شود

  پس از آن بیمار بر اثر انقباضات شديد عضله قلب و فلج دستگاه تنفسی فوت می نمايد. 
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  اقدامات الزم جهت فرد حیوان گزيده 

 

 :خارج ساختن و تمیز نمودن ويروس هاری از محل زخم. 1

 

 2۰تا  1۵تا حد مقدور در ساعات اولیه پس از گزش بايد البالی زخم را حداقل به مدت  

ترين قسمت اين عمل مهمدقیقه با آب تمیز و صابون عمیقاً مورد شستشو قرار داد. 

 . ری از هاری به حساب می آيدپیشگی

  :خارج کردن صابون از البالی زخم .2 

های باقیمانده را از البالی زخم خارج نمود، زيرا باقیمانده صابون می تواند بايد کف صابونبا استفاده از شیلنگ و فشار آب  

  .مواد ضدعفونی کننده را بی اثر نمايد

  :ضد عفونی نمودن زخم .3

چ وقت درجه يا محلول بتادين يک درصد و يا ساير مواد ضدعفونی نمود )زخم را هی ۷۰تا  ۶۰زخم را بعد از شستشو بايد با الكل 

 (. نبايد پانسمان نمود زيرا میكروب هاری بی هوازی است و بر اثر پانسمان رشد آن سريع خواهد شد

 :نپیگیری جهت تكمیل نوبتهای واکسسرم و  و واکسن تلقیح جهت درمانی ارجاع فرد به مراکز بهداشتی . ۴ 

ث فرد مجروح بايد مورد ضمناً وضعیت واکسیناسیون توأم يا ثال .اين مسأله بايد با پیگیری، آموزش و حساسیت کامل دنبال گردد

 رار می گیرد. بررسی ق
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 واکسن هاری 

 ۶نوبت ) 3 واکسن هاری از کشت سلولی تهیه می شود و آن را می بايست در 

 تلقیح نمود. تزريق(   دو) ۷تزريق( و روز  دو) 3( در روز صفر )دو تزريق(، روز تزريق

  شوددر ناحیه فوقانی و جانبی ران تزريق میسال واکسن  2در اطفال کمتر از . 

 هرگز نبايستی واکسن را در عضله سرين تلقیح کرد. 

   اگر فردی مورد گزش سگ قرار گیرد و سگ در دسترس باشد بايد آن را به مدت

روز بسته و تحت مراقبت قرار داد و در اين مدت اگر علی رغم تأمین آب و غذای  1۰

تلف شد، به احتمال زياد حیوان هار بوده و  دچار عاليم بالینی شد و يا  کافی حیوان

ريم سگ روز حیــــوان سالم ماند نتیجه می گی 1۰اگر بعد از بايستی واکسیناسیون هاری تا نوبت آخر ادامه پیدا کند، ولی 

 . خودداری می نمايیمبعد از روز دهم هار نیست و از ادامه واکسیناسیون يعنی نوبتهای 

 هاری ضد سرم 

ندارد هیه شده و هیچ نوع مخاطره ای هاری که در حال حاضـــر مورد استفاده قرار می گیرد از پالسمای انسانی ت ضد سرم

  .و احتیاج به تست نیز ندارد

می باشد و تا انجا که واحد به ازای هر کیلوگرم وزن  2۰مقدر آن 

زريق می در عضله تممكن است اطراف زخم تزريق می شود و بقیه آن 

 گردد. 

 :در چه مواردی عالوه بر واکسن سرم نیز مورد نیاز می باشد

 

 گزيدگی و خراشیدگی منفرد و يا متعدد عمیق پوستی، .1
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 دن غشاهای مخاطی با بزاق حیوان مشكوک، . لیسیدن پوست آسیب ديده، آلوده ش2

. هر نوع مواجهه با خفاش شامل ورود به غار دارای خفاش و يا گزش يا خراشیدگی 3

 با خفاش و ...

  

 

کلیه موارد حیوان گزيدگی چه اهلی و چه وحشی را بايد هار تلقی نمود و  :تذکر مهم 

؛ اين موضوع به قدری اهمیت دارد بیمار را بايد فوراً تحت اقدامات پیشگیری قرار داد

اگر حیوان گزنده مثل سگ دارای قالده و واکسیناسیون کامل نیز باشد، می بايست که 

يعنی داشتن سابقه             اقدامات پیشگیری و درمان را برای فرد سريعاً انجام داد

 .فرد نیست« سرو واکسیناسیون » واکسیناسیون حیوان مانعی برای انجام 

 کسانی بايد واکسیناسیون قبل از مواجهه را دريافت نمايند 

ها، ها و کاردان های دامپزشكی، کارکنان و بازرسان گوشت در کشتارگاهدامپزشكان، تكنیسینهای پرخطر يا گروه

هايی که شكارچیان، شكاربانان حفاظت محیط زيست و پرسنل مسئول هاری در مراکز بهداشت و کارکنان آزمايشگاه

دانشجويان رده های مختلف ، افرادی که قصد مسافرت به مناطق پرخطر را دارند و ا ويروس هاری سر و کار دارندب

  دامپزشكی

  نحوه تزريق 

  ۷صفر و روزهای  واکسن دريا اينترادرمال تزريق عضالنی  دو

 برای کنترل هاری چه کمكی میتوانم بكنم؟ 

 مناسب را بر حسب منطقه ای که در آن هستید تزريق کند های تا واکسن حیوانات خانگی را نزد دامپزشكتان برده. 

  را درون منزل  سگ هايتاناز در معرض تماس قرار گرفتن حیوان خانگیتان با ساير حیوانات جلوگیری کنید. گربه و

را عقیم کنید  هايتان هنگامی که خارج از منزل هستند نظارت داشته باشید. حیوانات خانگی خودنگهداريد و بر سگ

 .تا از تولد نوزاد ناخواسته آن ها جلوگیری کنید
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  .غذای حیوان خود را بیرون از منزل قرار ندهید

 .اين کار باعث جذب حیوانات وحشی و ولگرد میشود

  حیوانات وحشی نبايد به عنوان حیوان خانگی

نگهداری شوند. اين کار نه تنها غیرقانونی است بلكه اين 

ل مبتال کردن صاحبان خود و سايرين را به حیوانات پتانس

 .هاری دارند

  .حیوانات وحشی را از فاصله دور مشاهده کنید

حیوان وحشی هار ممكن است رام به نظر آيد ولی هرگز به 

به کودک خود آن نزديک نشويد. 

 ، حتی در مواردی که حیوان آرام به نظربه حیوانات ناآشنا نزديک نشود” هرگز“بیاموزيد که 

 .میرسد

  ادارت دامپزشكی در صورتی که احساس می کنید يک حیوان غیرمعمول به نظر می رسد آن را به

 .اطالع دهید

  منزل خود را عايق بندی کنید تا از ورود خفاش به خانه جلوگیری شوداستاگر در مناطقی هستید که خفاش زياد ،. 
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 اگر مورد حمله سگ قرار گرفتیم چه کنیم؟ 

 . حمله را دفع کنید: 1

 

 

 

 

 

 

 

توانید ترس حیوان ديگر را حس ها و حیوانات ديگر میگويند سگها میوحشت نكنید. شايد شنیده باشید برخی قديمی .1

تواند حمله کند يا حتی بدتر کنید که مینفس را ايجاد میکنند. اگر وحشت کنید و بدويد يا جیغ بكشید در سگ اين اعتمادبه

 .کنید. هر دو حالت وضعیت خوبی نیستند بنابراين بهتر است از اين کار اجتناب کنیدممكن است تصور کند او را تهديد می از آن

 

رسد، طوری بايستید که دستانتان در پهلويتان خود را مانند درخت بی هیجان و سخت نشان دهید. وقتی سگ به شما می  .2

عنوان به اطراف تكان ندهید يا با پايتان ضربه نزنید. ممكن است سگ اين رفتارها را بهقرار بگیرد مانند درخت. دستان خود را 

تهديد در نظر بگیرد. تماس چشمی با سگ برقرار نكنید چون اين ممكن است موجب خیز برداشتن سگ شود )تماس چشمی 

 .شودداده و از شما دور میخود را ازدستبرای سگ به معنی آماده برای حمله است(. در بسیاری موارد سگ با اين کار عالقه 

شود غريزه دويدن به دنبال شكار و گرفتن طعمه در سگ بیدار شود. ممكن است سگ هرگز ندويد. دويدن باعث می  •

تر بدويد. حتی توانید از سگ سريععالوه نمیاش تنها بازی بوده است. بهشدت شما را تعقیب کند حتی اگر قصد اولیهبه

 .توانند شما را بگیرندها میدوچرخه باشید بیشتر سگ اگر با
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در کنار سگ بايستید و او را در وسعت ديد پیرامونی خود قرار   •

دهید نه اينكه روبروی او بايستید و به او مستقیماً نگاه کنید. اين 

 .کند که شما تهديدی برای او نیستیدکار به سگ اعالم می

چون امكان گاز گرفته شدن را بیشتر دستان خود را باز نكنید   •

ها را کنید. انگشتانتان را جمع کرده و مشت کنید تا سگ آنمی

اش را به نگیرد. سگ ممكن است کامالً نزديک شود و حتی پوزه

 .شما بمالد بدون اينكه شما را واقعاً گاز بگیرد

 

 

      

 

 

 

 

چیزی به سگ بدهید که آن  .3

تهديد  را گاز بگیرد. اگر سگ به

شما ادامه داد، به او چیزی 

جز پشتی يا بطری آب. هر چیزی بهبدهید که آن را بگیرد مثل کوله

دست و پای خود! ممكن است با اين روش حواس او پرت شده و شما 

 .فرصت فرار پیدا کنید

رويد که به نواحی میيک ايده خوب ديگر اين است که هنگامی •

بازی يا داشته باشد، اسبابکه ممكن است در آن سگ وجود 

خوراکی با خود ببريد. اگر با سگ عصبانی مواجه شديد خوراکی يا 

بازی را دور از خود پرت کنید. سگ ممكن است به دنبال آن اسباب

 .برود و شما را رها کند
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به سگ دستور بدهید برگردد. اگر سگ به رفتار تهاجمی خود  .۴

ن او ديگر تأثیری نداشت، توجهی يا آرام کردادامه داد و بی

مقابل او ايستاده و به او محكم دستور بدهید برود. برای اين کار 

از صدای محكم و قوی استفاده کنید. حتی در اين شرايط هم بايد 

از تماس چشمی با سگ خودداری کنید. سگ ممكن است ناامید 

 .شده يا بترسد و شما را رها کند

 

 

 

تواند مرگبار باشد. اگر سگ شروع به گاز گرفتن شما کرد، بايد از خود کنید. حمله سگ می اگر سگ خیز برداشت، مبارزه.۵

 .دفاع کنید. به گلو، بینی و پشت سر سگ ضربه يا لگد بزنید تا سگ گیج شده و به شما فرصت دهد فرار کنید

کمک بزنید تا شايد ديگران صدای شما را  توانید صدای خود را باال ببريد. در هنگام مبارزه با سگ فرياددر اين شرايط می •

 .شنیده و به کمكتان بیايند

توانید )بايد( از آن برای اگر چوب يا سالح ديگری داريد می •

ضربه زدن به سگ استفاده کنید اما به سر او نزنید چون بیشتر 

ها جمجمه خیلی ضخیم و محكمی دارند بنابراين ضربه به سر سگ

   .کندر میتسگ فقط او را عصبانی

از وزن خود بهره ببريد. تمام وزن بدن را به حیوان وارد کنید  .۶

خصوص با نواحی سخت بدن مانند زانو يا آرنج خود به او حمله به

توانید گالويز شوند ها گاز گیرنده ماهری هستند اما نمیکنید. سگ

توانید از اين ويژگی استفاده کرده و و کشتی بگیرند بنابراين می

های او را نسبتاً سريع در موقعیت برتر قرار بگیريد و استخوان

بشكنید. سعی کنید روی حیوان قرار بگیريد و نیروی خود را بر 

ها متمرکز کنید و حواستان باشد صورت نواحی مانند گلو يا دنده

 .داريدخود را دور از محدوده گاز گرفتن سگ نگه

توانید، در پشت سگ قرارگرفته و از وزن خود استفاده کنید و در شرايطی هستید که می تری هستیدحل انسانیاگر به دنبال راه

 .کت شود تا زمانی که کمک فرابرسدحربی تا  و سگ را از پشت گردن به جلو فشار دهید
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اگر به زمین افتاديد، از صورت، سینه و گلوی خود 

تنها ايد، نهمحافظت کنید. اگر روی زمین افتاده

تر است بلكه نواحی با سگ عصبانی مشكل مبارزه

حساس بدنتان مانند سر، باالتنه و گردن نیز در مقابل 

ترين شود. اين نواحی مهمپذيرتر میحمله او آسیب

نقاط بدن هستند چون گاز گرفتن اين نواحی صدمات 

سختی به شما وارد کرده و احتمال مرگ را بسیار 

بغل گرفتن  دهد. با چرخیدن به شكم وافزايش می

ها در طرفین سر )به زانوها در شكم و قرار دادن دست

های حیاتی خود محافظت حالت مشت( از اندام

 .نمايید

 .در مقابل جیغ زدن و غلتیدن برای دور شدن مقاومت کنید چون اين کارها ممكن است سگ را بیشتر تشويق کند •

 

 

اش به شما را از دست داد که سگ عالقههمین. ۸

آهستگی به عقب برگرديد و محل را ترک  به

حرکت ماندن در چنین کنید. حفظ آرامش و بی

شرايطی واقعاً به کنترل اعصاب نیاز دارد اما تا 

زمانی که سگ واقعاً شما را گاز نگرفته است 

 .بهترين کار همین است
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 اقدامات احتیاطی پیشگیرانه برای حمله سگ 

ها تهاجمی نیستند اما ممكن است به خاطر قلمروی خود در حالت دفاعی و يا باشید. بیشتر سگ مراقب عالئم هشداردهنده .1

خواهد بازی ها اجتناب کنید بايد بتوانید بفهمید سگ فقط میکنجكاو باشند. بنابراين برای اينكه از درگیری غیرضروری با سگ

تر هستند اما هر سگ با اندازه بزرگ و متوسط ژادها تهاجمیکند يا واقعاً در حالت تهاجمی قرارگرفته است. اگرچه برخی ن

خطر يا دارای برخورد دوستانه است عالئم هشداردهنده کنید اين نژاد سگ بیتواند خطرناک باشد بنابراين چون فكر میمی

 :صورت زير استها بهرا ناديده نگیريد. عالئم هشداردهنده متداول سگ

 

 .های آشكار تهاجمی بودن سگ است و بايد متناسب با آن رفتار کنیدها نشانهنشان دادن دندانغريدن، خرخر کردن و  •

 .شودخصوص اگر در حالت عادی ديده نمیسگ عصبانی ممكن است سفیدی چشمانش را نشان دهد به •

های شل که گوشدرصورتی تهاجم است گیرد نشانه روشمتداد سر قرار میشود و در اها به عقب کشیده میوقتی نوک گوش •

 .تفاوتی استو آويزان يا ايستاده معموالً نشانه بی

خواهد حمله دار دارد، احتماالً نمیکه بدنش ريلكس است و بخش میانی بدنش انحنای شیباگر سگ نزد شما بیايد درحالی •

 .اند( در حالت تهاجم قرار داردرگرفتهها در يک رديف قراها و رانکند. سگی که بدنش سفت، صاف و کشیده است )سر، شانه

خواهد بازی کند و شما را بررسی کند. وقتی سگ با سرعت به سمت شما ای به اين معنی است که سگ میراه رفتن يورتمه •

 .دود ممكن است خطرناک باشدمی
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ها به های سگهرگز سگ را خشمگین نكنید. بیشتر حمله. 2

فی سگ، تعلیم نامناسب، يا علت عدم بستن يا محدود کردن کا

افتد. متأسفانه بسیاری از مواقع ها اتفاق میاذيت کردن آن

کنند بنابراين منطقی است که انگاری میصاحبان سگ سهل

گويد هیچ حیوانی آمادگی داشته باشید. عقل سلیم به شما می

 .را خشمگین نسازيد

هرگز سگی را که در حال خوردن است يا توله به همراه  •

ها در اين شرايط بسیار حساس شده دارد، تحريک نكنید. سگ

 .کنندو از خود محافظت می

از خنديدن به سگ خودداری کنید. ممكن است چهره  •

کند داريد دوستانه به او نشان دهید اما يک سگ مهاجم فكر می

 .دهیدهايتان را برای مبارزه به او نشان میدندان

ها اند يا زنجیر دارند بیشتر احتمال دارد که تهاجمی رفتار کنند بنابراين به آنشدهیزی بستههايی که مدت زيادی به چسگ •

 .نزديک نشويد

طورکلی بهترين سیاست در مورد های ناشناس خطرناک هستند تا زمانی که خالف آن ثابت شود. بهفرض بگیريد همه سگ .3

بینید که ممكن از ابتدا از حمله سگ به خود اجتناب نمايید. اگر سگی می توانید انجام دهید تاها اين است که هر کاری میسگ

است خطرناک باشد، از او دور بمانید. با مشاهده هرگونه سگی در نزديكی محل سكونت خود که به نظر خطرناک يا ولگرد 

ا نزديک نشوند مگر اينكه مطمئن های ناآشنرسد، به مسئولین موضوع را گزارش دهید. به کودکان بیاموزيد که هرگز به سگمی

  .خطر استهای ناشناس بگیريد تا شواهدی به دست بیاوريد که سگ بیخطر است. فاصله زيادی با همه سگشوند بی

  هاتوصیه 

ويژه اگر در اگر کودک خردسالی در کنار خود داريد به •

مسیرتان سگ بزرگی قرار دارد، بايد کودک را در آغوش 

خواهید کودک را بلند کنید، داريد. وقتی مینگهخود 

ويژه آرامی حرکت کنید، به چشمان سگ نگاه نكنید بهبه

وقتی خیز برداشته است. به کودک بگويید ساکت باشد و آرام 

هايی بماند و به شما نگاه کند. سپس با استفاده از دستورالعمل

 .که پیشتر اشاره شد، از پس اين وضعیت برآيید
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کودکان ياد بدهید هرزمانی که با يک سگ خشمگین مواجه شدند، يادشان باشد هرگز از سگ فرار نكنند و جلوی او ندوند  به •

 .بلكه همانند يک درخت باشند

ترتیب مانعی برای محافظت ايناگر سوار بر دوچرخه هستید، از دوچرخه پیاده شده و آن را بین خود و سگ حائل کنید. به •

عنوان سالحی برای حمله به سگ استفاده ور شد از دوچرخه بهکنید. اگر سگ تنها پارس نكرده و به شما حملهد میاز خود ايجا

داريد و از کرپی )فرمان( و زين بگیريد و تاير دوچرخه را بچرخانید و به سگ ضربه بزنید. سعی کنید. دوچرخه را از تنه نگه

 .ايددادهابزار دفاعی باارزشی را ازدستکنید دوچرخه را رها نكنید، اگر چنین شود 

واسطه شرايط خاص خود درخطر سب کرده باشید )برای افرادی که بهکه مجوز استفاده از اسپری فلفل را قبالً کدرصورتی •

صورت توانید از آن استفاده کنید. اسپری را در صورت سگ بپاشید اما در مواردی که موفق نشديد بههمیشگی قرار دارند(، می

صورت يا بدن سگ آن را اسپری کنید نیز ممكن است کافی باشد چون بینی سگ بسیار حساس که نزديک بهاو بپاشید، همین

فهمد اما متوجه عزم شما است. در اين حالت کار را چندين بار تكرار کنید تا زمانی که سگ متوقف شود. سگ ترس شما را می

 (.ی تهاجمی باشد )هار باشد، سابقه سوءاستفاده داشته باشد و غیرهشود مگر اينكه خیلبرای دفاع نیز می

رسید يا ظرف ده روز پس از حادثه مرد بايد فوراً مورد آزمايش هاری قرار بگیرد يا برای اطمینان اگر سگ به نظر مريض می •

 .واکسن هاری بزنید

ها به شما کمک دهند. اين توصیهنی از خود نشان میبیپیشها گاهی اوقات رفتارهای غیرقابلهر سگی متفاوت است و سگ •

 .کند در بیشتر شرايط از خطر فرار کنید، اما بايد آمادگی حمله پیش رو را نیز داشته باشید بنابراين هوشیار باشیدمی
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 : 1داستانک 

و همیشه دوست داشت حیوانی نازنین دختر بسیار شاد، شیطون و بازيگوشی بود. او به حیوانات عالقه زيادی داشت 

خريد. روزی نازنین به همراه پدر و مادر داشته باشد تا در خانه از آن نگهداری کند ولی پدرش برايش حیوانی نمی

حال قدم زدن  و برادرش برای گردش به جنگل رفتند. در

. نازنین فكر ديدرا کنار درختی  یاکونر ،بودند که نازنین

برای کسی بوده که آن را  اکونرکرد که ممكن است اين 

در جنگل رها کرده است، به همین دلیل از پدر خود 

بعد از کلی  خواهش کرد که آن را با خود به خانه ببرند.

اصرار پدر راضی شد. هنگامی که نازنین میخواست آن را 

دست او را گاز گرفت ولی نازنین از ترس  اکونربردارد، 

به خانه مخالفت کند چیزی به پدرش  اکونرپدرش بگويد و آن وقت او دوباره با آوردن اينكه اين موضوع را به 

پس از يک هفته نازنین دچار تب  مرد و پدر نازنین آن را در باغچه منزل خود دفن کرد. اکونرنگفت. چند روز بعد 

دچار سرماخوردگی شده است ولی  شد و اشتهايش را به غذا از دست داد، دکتر تصور کرد که او دردهای عضالنیو 

روز به روز حال او بدتر شد. او را در بیمارستان بستری کردند. نازنین در بیمارستان بی هوش و به کما رفت و چند 

به هاری مبتال شده است و اينجا بود  نازنین آزمايشات پس از مرگ نشان داد که .روز بعد جان خود را از دست داد

که با خود به خانه آورده بودند هار بوده ولی دانستن اين موضوع ديگر کمكی به  یاکونرشد  که پدر نازنین متوجه

 نازنین نمی کرد زيرا زمانی اين موضوع را فهمیدند که دير شده بود. 

 : 2داستانک 

تعطیالت را تعطیالت تابستانه تازه تمام شده بود، در اين يک ماه ورود به مدرسه منتظر همچین روزی بودم، تمام 

فوتبال تمرين کردم، امروز همان روزی است که بايد خودم را نشان می دادم تا هم معلم ورزشمان و هم بچه ها 

ی سرسبز جنگلی زندگی می کنیم، مدرسه من هم در محیطی زيبا و بكر حساب کار دستشان بیايد. ما در يک منطقه

بقه شروع شد، همه چی داشت خوب پیش می رفت که ناگهان با زمین چمن عالی واقع است. با سوت معلم ورزش مسا

علی يک پاس عالی داد و من با تمرکز تمام به سوی توپ دويدم و توپ را که حاال به گوشه بوته ای در کنار زمین 

زی که انگار برای تماشای با دنگیخرسیده بود، محكم شوت کردم ولی شوت کردن همانا و باالرفتن فرياد من همان. 

 ما آمده بود محكم پايم را گاز گرفت. زخم به قدری عمیق بود که ادامه بازی برايم ممكن نبود.
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 بود دردناک و عمیق خیلی  از شانس بد، زخمم

 مرا نبودم، ناچار بازی ادامه به قادر به طوريكه

 تنها زخم بیخیال من رساندند، اما درمانگاه به

 .بود بازی به برگشتن بود مهم برايم که چیزی

زخمم را به خوبی شستند و ضدعفونی کردند. 

 بودم رفته درمانگاه به سريع اينكه از دکتر

 دنگخکرد و گفت در صورتی که  رضايت اظهار

بود، عالئم چند روز بعد ناقل ويروس هاری می

شد، که فرصت  پیشگیری وجود ندارد، ظاهر می

از احتمال ابتال به  اما آوردم شانسی بد فوتبال در گرچه روز کردند. آن را به من تزريق و سرم هاری سپس واکسن

 .بود بهتری شانس بودم و اين کرده پیدا نجات کشنده  بیماری يک

 : 3داستانک 

در يک روستا چوپان جوانی به نام هاشم بود که تمام اهالی روستا به او اعتماد داشتند و او هر صبح گوسفندان اهالی 

يدن به دشتزارهای اطراف را برای چر

روستا میبرد، هاشم سگی داشت که همیشه 

مراقب گله گوسفندان بود. يک روز که 

هاشم گوسفندان را به صحرا برد و در زير 

سايه درختی در حال استراحت بود، 

ناگهان سگ گله صدای چند گرگ را شنید 

ار شد و يكی و با پارس کردنش هاشم بید

 هاشم را گزيد.سگ از گرگها حمله کرد و 

پس از چند روز از گازگرفتگی سگ گله 

خیلی آرام و منزوی شده بود .هاشم او را 

ی گرگ شده باشد. پس به درمانگاه برد در آنجا به او گفتند احتماال مبتال به يک نوع بیماری به نام هاری در پی حمله

هاشم نیز واکسینه شد و از وی خواسته شد  را به مدت ده روز در مرکز دامپزشكی شهرستان، قرنطینه کردند. سگ

فعال گوسفندان را در طويله نگه دارد و به چرا نبرد. پس از ده روز، سگ مرد و از مغز سگ جهت تايیدات 
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آزمايشگاهی، نمونه تهیه شده و به انستیتوپاستور ارسال شد که جواب مثبت بود. بقیه گوسفندان عالئمی مبنی بر 

 هاری نشان ندادند. 

تر وشبختانه چون هاشم خیلی زود به درمانگاه مراجعه کرده بود، توانست خود و گله را نجات بدهد. از همه مهمخ

فهمید که هاری يک بیماری خطرناک هست که اگر زود درمان يا پیشگیری نشود باعث مرگ و میر گوسفندان و خودش 

 شد و خیلی از اينكه گوسفندان سالم بودند خوشحال بود.می

 : ۴داستانک 

کرد. به خاطر شغلش گاهی مجبور بود به اش در کرمان زندگی میآقا مجید جوشكار ماهری بود که بهمراه خانواده

مسافرتهای خارج از شهر برود. يک روز برای انجام کار جوشكاری يک ساختمان عازم يكی از روستاهای اطراف 

بالفاصله پس از رسیدن مشغول انجام کار شد تا عصر کار خود رسید. کرمان شد. روستای خلوت و ساکتی به نظر می

ش را تمام کند. تا هنگام ظهر بیشتر کارش را انجام داده بود و برای رفع خستگی و گرسنگی دستش را شست و ناهار

های چوب ساخته بود گذاشت تا گرم شود. ظهر بود و اهالی روستا برای صرف ناهار به روی اجاقی که با تكه را

های خود رفته بودند. بوی غذای گرم در فضا پیچیده بود. وقتی غذا گرم شد نشست تا غذايش را بخورد که خانه

شده بود. آقا مجید از ترس بلند  جاریی شغال يكدفعه متوجه نزديک شدن شغالی با دهان نیمه باز شد. آب از پوزه

را فراری بدهد، اما شغال روی بدنش پريد و پايش را تا شغال شد و به سمت چوبی که نزديک اجاق بود خیز برداشت 

ای کشید و فرار کرد. زخم پايش خیلی عمیق نبود، گاز گرفت. آقا مجید با چوب محكم بر سر شغال زد و شغال زوزه

 ای بست و پس از خوردن ناهار به کار خود ادامه داد. به همین خاطر روی زخم را با پارچه

اخوردگی مثل درد بدن، خستگی و سردرد در بدنش نمايان شد. به خیال اينكه چند روز گذشت. عالئم سرم

سرماخورده در خانه ماند تا حالش خوب شود، ولی 

-زد؛ مثال گاهی هزيان میرفتارهای عجیبی از او سر می

ترسید و گاهی رسید. از آب میگفت و افسرده به نظر می

ديدن  اش باکشید. خانوادهشد و هوار میهم عصبی می

اين رفتارها او را به بیمارستان بردند. پزشک با ديدن و 

ی او دستور انجام سريع آزمايشاتی را داد که معاينه

معلوم شد او به بیماری هاری مبتال شده است. شغالی که او را گاز گرفته بود، هار بود و او را مبتال کرده بود.  آقا 

ی کسانی که توانست نجات پیدا کند و فوت شد. اعضای خانواده و همهی ديرهنگام به پزشک نمجید به علت مراجعه

 با او تماس داشتند واکسن زدند و به بیماری مبتال نشدند. 
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کار درستی که آقا مجید بايد انجام می داد تا مانع بروز چنین اتفاق غم انگیزی برای خود و خانواده اش می شد، 

با آب و صابون می شست و فورا به نزديک ترين بیمارستان محل می رفت اين بود که درست بعد گزش زخم را سريع 

تا آدرس مرکز کنترل و درمان هاری شهر را در اختیار او قرار دهند.  با مراجعه به مرکز کنترل و درمان هاری پرسنل  

زخم انجام  زخم را بررسی در صورت نیاز پوست و  خراش ها برداشته می شود . همچنین  شستشوی درست و کافی

می گرفت و با توجه به نیاز سرم ضد هاری به زخم تزريق می گرديد. سپس واکسیناسیون روز مواجه انجام و کارت 

 واکسیناسیون به او می دادند و ايشان بايد واکسیناسیون را به موقع انجام می داد تا مانع اين اتفاق می شد.

 : ۵داستانک 

ازيگوشی بود که همراه پدر و مادرش آناهیتا دختر ده ساله مهربون و ب

در شهری بزرگ زندگی می کرد.روزی پدر آنا آمد و گفت در کشوری 

بد آب و هوا به مدت يک ماه ماموريت کاری دارم و حتما بايد بروم 

ولی آنا آنجا برای تو مناسب نیست اگر دوست داری تو را پیش 

او هم از تنهايی پدربزرگ در ده می برم تا در اين مدت پیش او بمانی 

در می آيد.آنا با خوشحالی قبول کرد .ده آب و هوای خوبی داشت 

فضای باز برای بازی بچه ها و البته انواع و اقسام حیوانات.پس همگی 

وقتی رسیدند آنا از خوشحالی به بغل پدربزرگ پريد و پدربزرگ با ديدن آنا سر از پا نمی  عازم ده شدند.

عد از خوردن چای و کلوچه های داغ و خوشمزه چمدان آنا را از ماشین به او شناخت.پدر و مادر آنا ب

دادند،خداحافظی کردند و رفتند.پدربزرگ آنا را به اتاق کوچكی که برای مهمان آماده داشت برد.اتاقی کوچک 

که در کنار پنجره تختی نرم و راحت داشت يک گلدان روی میز در کنار تخت و کمدی چوبی رو به روی 

تخت.پدربزرگ گفت:آنا جان اين تخت را من ساختم خیلی وقت صرفش کردم تا چیز محكم و قابل استفاده باشد.آنا 

که چشمان قهوه ای کوچكش گرد شده بود گفت:وای پدربزرگ شما هنرمندين.پدربزرگ لبخندی زد و ادامه داد 

پیش در اثر بیماری هاری کشته شد،اسمش اين فرش زيبا را که می بینی کار دست دختر دوستم است متاسفانه ماه 

سارا بود.چهره پدربزرگ درهم رفت و گفت:اگر دختر بیچاره گفته بود که چند روز پیش گربه ای او را چنگ زده می 

آمده و به جای ی کز کرده بوده و از دهانش کف میشد نجاتش داد.آنا جان آن گربه حالت طبیعی نداشته،گوشه ا

تاريكی رفته بوده وقتی سارا با چراغ قوه به آنجا می رود،ناگهان گربه بهش حمله می کند.آن روز پدربزرگ کبابی 

خوشمزه برای شام درست کرد،آنا با اشتهای زياد شام را خورد و بعد از شام به اتاقش رفت تا بخوابد،قبل از خواب 

ه شكلی بوده وقتی و مريض شده چه قدر درد کشیده و هزاران سوال مدام ياد سارا می افتاد که چهره اش چ

ديگر.صبح آنا وقتی بیدار می شود آفتاب تا وسط اتاقش تابیده بود،يک لحظه فكر می کند شايد وقت نهار باشد وقتی 
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نان داغ  از اتاق بیرون می آيد میز کوچک گوشه آشپزخانه را پر ازخوراکی های خوشمزه از جمله چای،مربا،خامه و

و محلی می بیند يه نگاه به ساعت روی ديوار سمت چپ میز می اندازد و خیالش راحت می شود که هنوز تا ظهر 

زمان زيادی مانده.بعد از خوردن صبحانه از خانه بیرون می آيد و متوجه می شود که کمی دور تر پدر بزرگ در 

و بعد از سالم دادن از پدربزرگ اجازه می گیرد تا حال دوشیدن گاوها است،با خوشحالی سمت پدربزرگ می دود 

اطراف خانه کمی بگردد.پدربزرگ به آنا گوشزد می کند که مواظب باش و نزديک حیوانات نشو به خصوص حیواناتی 

که حالت عادی ندارند چون شايد آنها بیماری هاری داشته باشند و هاری بسیار کشنده و خطرناک است.آنا از 

دربزرگ با پ :پدربزرگ شما که اينجا زندگی می کنید که شايد حیوان هاری شما را مبتال کند؟پدربزرگ پرسید

لبخندی پاسخ می دهد:دخترم از وقتی سارا مبتال شد ما کنجكاو شديم و در اين مورد از پزشک ده سوال کرديم که 

را چنگ زده بود،پیدا نشده.آنها گفتند چگونه می توانیم از ابتال به هاری جلوگیری کنیم،چون هنوز گربه ای که سارا 

واکسن مخصوص دارد و البته چند دوره است،من دو دوره از آن را زده ام ويكی ديگر را ماه بعد بزنم از هاری ايمن 

می شوم البته يک يادآور هم سال ديگر دارد.آنا به سمت محوطه می دود چند ساعتی از بازی های کودکانه اش می 

همین که يک قدم  با خود می گويد شايد روباه مريض باشد، جیبی رو به رو می شود،دم روباه،گذشت که با چیز ع

عقب رفت احساس کرد پايش را روی چیز نرمی گذاشته،همین موقع صدای روباه و پس از آن جیغ آنا تمام دشت را 

ست،در حالی که دستش فرا می گیرد آنا به خودش می آيد و می بیند در حال دويدن به سمت خانه پدربزرگ ا

پدربزرگ تا به آنا رسید آنا را بغل  خونی است.همین طور که می دويد پدربزرگش را ديد که به سمتش می دود،

صابون بود شدت آب را زياد کرد و گفت آنا مقداری تحمل کن اگر حیوان مبتال به هاری  ونزديک خانه شلنگ  کرد،

و گفت آنا جان تا رسیدن به شستن بدون اينكه زخم را ببند بتادين زد باشد حتما بايد اين مراحل طی شود.پس از 

مت باز باشد چون ويروس هاری به نور و هوا حساس است و در ابتدای کار نور وهوا می توانند از خگاه بايد زدرمان

را حس نكند. پیشرفت آن جلوگیری کنند تا رسیدن به درمانگاه پدربزرگ با آنا حرف می زد تا کمتر بترسد و درد 

پدربزرگ گفت آنا با شلنگ با شدت آب زياد شستشو دادم تا صابون ال به الی زخم نماند که اگر بماند می تواند اثر 

ضدعفونی کننده يعنی بتادين را از بین ببرد وقتی رسیدند درمانگاه در آنجا سرم ضد هاری تزريق کردند،سرم و 

نوبت  سهآنتی بیوتیک داد و تجويز کرد.اين واکسن ضد هاری را بايد در  واکسن ضد کزاز تزريق کردند و دکتر به آنا

بعد از گذشت يک ماه آنا خوشبختانه سر حال منتظر بود تا پدر و مادرش از سفر بیايند.آنا از دور ماشین پدرش  بزنی.

شدند و کودک خود را  را ديد با خوشحالی به سمت آنها دويد و برايشان دست تكان داد.پدر و مادر از ماشین پیاده

سوغاتی خود و  در آغوش فشردند و با پدربزرگ به خانه رفتند.آنا همین که از ماجراها و اين مدت تعريف می کرد،

پدربزرگ را باز کرد.آنا در راه بازگشت به خانه به خوبی ها وضعف های دهی که پدربزرگ زندگی می کرد فكر می 

 هر چند کوچک برای آن ده بكند.کرد که آيا در آينده می تواند کمكی 
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 : ۶داستانک 

مردی ثروتمند اما تنها در شهری بزرگ زندگی می کرد.مرد اخالق 

از همسر خود جدا شده بود وهیچ فرزندی هم نداشت  خوبی نداشت،

خودرايی و غرور  او حاضر نبود زندگی خود را با کسی شريک شود،

آنها بزرگ شده بود  خاصی داشت و برای سنت ها و اعتقاداتی که با

ارزشی قائل نبود به همین خاطر هیچگاه عاشق نشد و هیچگاه تن به 

ازدواج مجدد نداد.او سعی کرد تنهايی خو را با سگی پر کند.کم کم 

آن چنان به سگ خود انس گرفته بود که او را از همه آدم ها برتر و 

بپردازد و  سگ بیچاره زبان نداشت تا با او به مخالفت بهتر می دانست.

از او انتقاد کند. هر کاری او می کرد ناچار می پذيرفت تا جايی که 

ديگر مرد برای او خرج های زيادی می کرد،غذاها و لباس های سگ 

هر روز مرد از خواب بیدار می  گران قیمت می خريد و به او محبت می کرد،البته در حدی که يک سگ توقع دارد!

ز نامه ای می خواند،نهاری درست می کرد، نهاری که نه بو داشت نه مزه.تا ظهر خواب شد صبحانه ای می خورد و رو

بود و تقريبا عصر نهار می خورد و تنها کار مثبتی که داشت کمی محبت کردن و نوازش کردن سگ بود.مرد بیچاره 

ت اخالقی و شخصیتی تمام روز های طاليی عمر خود را در خانه خويش می گذراند،بدون اينكه سعی در رفع مشكال

خود کند.از زمین و زمان ايراد می گرفت.کم کم زندگی را بدون سگش پوچ و بی معنی می ديد.تا اينكه روزی صبح 

،مرد که تا پاسی از شب مشغول ديدن فیلم هايی بود پوچ و بی مفهوم،به سختی از خواب بیدار شد و با  تلفن زنگ زد

هری که خواهرش زندگی می کرد تماس گرفته بودند.خواهرش چند روزی خواب آلودگی تلفن را جواب داد،از ش

بود که در آپارتمان خود مرده بود و چون هیچ دوست وآشنايی نداشت،کسی متوجه او نشده بود و همسايه ها از 

كر مرد که دستپاچه شده بود به اين ف بوی متعفنی که از خانه اش می آمد کنجكاو شده و وارد اتاقش شده بودند.

کرد که سگ خود را به يكی از همكارانش که باغی بزرگ دارد بسپرد و خود تنهايی به آن شهرسفر کرده و به داد 

جنازه مرحومه خواهرش برسد.اين کار را می کند و برای ده روز از سگ خود جدا می شود.بعد از با روحیه ای 

بته با کوله باری از تصمیم های جديد به باغ همكارش خسته و افسرده تر از قبل به علت از دست دادن فرصت هاش و ال

تا رسیدن به خانه خودشان سگ  سگ همیشگی نیست. کندبا سگ خود مواجه می شود احساس میبرمیگردد،وقتی 

بیش از اندازه خود را به مرد می چسباند و انگار از مرد کمک می خواست مرد با خود گفت شايد برای من دلتنگ 

به خانه رسیدند مرد شروع کرد به بازی کردن با سگ را ندارم.همین طور چند روز ديگری هم گذشت شده باشد.آنها 

و مرد همچنان به پرداختن روح و روان خود بود تا اينكه از سگ صدای خشنی شنید وقتی پیش سگ رفت ولی کسی 

رد،ديد از دهان سگ کف می را در اطراف نديد که سگ بخواهد همچین رفتاری داشته باشد نگاهش را دقیق تر ک
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آيد که يكدفعه سگ شروع به حمله کردن به اشیا کرد و گاز گرفتن اشیا سفت ،وقتی مرد نزديک سگ شد تا جلويش 

را بگیرد سگ حمله ای به مرد کرد وپای مرد را گازی عمیق گرفت،مرد از شدت درد به خود پیچید و چون تنها بود 

ر را بست،پای خود را شست و بست و چون غروب بود با خود گفت سگ من کشان کشان خود را از سگ دور کرد د

سگ ولگردی نبوده پس کزاز نمی گیرم و برای اطمینان  فردا به پزشک مراجعه می کنم.فردا وقتی از خواب بیدار 

روز  شد،درگیر سگ مريض و وحشی شد و از رفتن به پزشک امتناع کرد.سگ را در اتاقی زندانی کرد و بعد از چند

ديد که سگ مرده.يک ماه از گاز گرفتگی سگ می گذشت که مرد احساس خستگی بیش از حد افسردگی،بی 

اشتهايی،بی خوابی،درد در شكم،درد و سوزش در محل گزش می گردد.گاهی به تف اندازی هم دچار بود.يک هفته 

بق عادت کسی هم بهش سر نمی زد چون اين عالئم را داشت و گوشه ای از خانه خوابیده بود و هیچ کاری نمی کرد ط

تحمل نور حتی اندک  اصال کسی را نداشت.پس ازاين يک هفته به کوچكترين صدايی واکنش شديد نشان می داد.

را نداشت،دچار انقباضات عضالنی شده بود،خود را به در و ديوار می کوبید و اطراف دهانش را کف پوشانده 

ومثل سگ خود شديدا به آب حساس بود.لب هايش برگشته بود،نگاهش ثابت  بود،قادر به خوردن و آشامیدن نبود

بود و از چشمانش اشک می آمد قدرت حرف زدن هم نداشت.استفراغ شديد می کرد و پس از مدتی نفس کشیدن 

بعد از چند روز همسايه ها وارد خانه اش شدند و پلیس را خبر کردند و  برايش مشكل شد و سر انجام در گذشت.

 نازه را بردند. پزشک قانونی علت مرگ مرد را ابتال به بیماری هاری عنوان کرد.ج

 : ۷داستانک 

اش از راه کشاورزی و دامداری کرد. زندگیمحمود آقا در يک ده سرسبز به همراه خانواده و اقوامش زندگی می

برد. چرا به دشت و صحرا می ی گوسفند داشت. گاهی گوسفندانش را برایای کوچک و يک گلهگذشت.  مزرعهمی

اش را برداشت و راهی صحرا شد. وقتی به چراگاه رسیدند، کنار درختی يک روز پس از انجام کارهای مزرعه گله

 اش در برود. وزيد. دراز کشید تا خستگینشست تا نفسی تازه کند. گوسفندان مشغول چرا بودند. باد خنكی می

کرد و به ده از خواب بیدار شد. هوا تاريک شده بود و بايد زودتر گله را جمع میناگهان با وزش باد و احساس سرما 

گشت. گله را جمع کرد و با عجله به راه افتاد تا قبل از تاريكی کامل به ده برسد. نزديک ده بود که صدای برمی

پای يكی از گوسفندان را شد. صدای پارس سگ گله بلند شد. گرگ ی گرگی را شنید که نزديكتر و نزديكتر میزوزه

 گاز گرفت. محمود آقا گوسفند را نجات داد و به سرعت گله را به ده رساند. 
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پاچه آماده کرد. چند ی کلهيک هفته بعد همان گوسفند زخمی را سربريدند و محمود آقا سر گوسفند را برای تهیه

تهوع و کاهش اشتها بود. همچنین زخمی که  کرد که همراه باروز بعد محمود آقا احساس سرماخودگی در بدنش می

سوخت. فكر کرد چند روزی در خانه بماند و روی دستش قبل از سربريدن گوسفند در مزرعه ايجاد شده بود می

گريخت و توی خودش بود و مثل آدمهای افسرده استراحت کند تا حالش بهتر شود. کم کم از نور و سر وصدا هم می

اش او را پیش پزشک بردند. دکتر پس از معاينه سريع دستور بستری و انجام آزمايشات بیشتر کرد. خانوادهگريه می

او را در بیمارستان شهر داد. پس از انجام آزمايشات معلوم شد محمود آقا به بیماری هاری مبتال شده است. گرگی 

عفونت از راه زخمی که در دستش بود  که گوسفند را گاز گرفته بود، هار بود و گوسفند هم مبتال به هاری شده بود.

زمان پاک کردن سر گوسفند بیمار وارد بدن او شده بود و او را مبتال کرده بود. متاسفانه محمود آقا دير به پزشک 

ی او معاينه شدند. واکسن زدند و از مرگ ی گوسفندان و اعضای خانوادهروز بعد فوت کرد، اما همه 3مراجعه کرد و 

 دند.نجات پیدا کر

 

 

 

 




