
 

   تب خونریزی دهنده کریمه کنگو چیست؟

یک ) CCHF(تب خونریزی دهنده ویروسی کریمه کنگو 

دار مشترک بین انسان و حیوان  بیماری خونریزی دهنده تب

از آنجایی . شود است که بوسیله کنه به انسان و دام منتقل می

که اولین موارد شناخته شده این بیماری در شبه جزیره کریمه 

در روسیه و به دنبال آن در کشور کنگوی آفریقا اتفاق افتاده، 

بیشترین موارد  .این بیماری به این نام شناخته شده است

این بیماری . بیماری در ایران در سیستان و بلوچستان بوده است

تر  شایع) ها  فصل فعالیت کنه( از وایل بهار تا اواخر تابستان 

  .است

  عامل ایجاد بیماری چیست؟

عامل بیماری یک نوع ویروس است که مخزن اصلی آن در 

طبیعت جوندگان بویژه خرگوش و پستاندارانی از قبیل گاو، 

این ویروس بوسیله یک نوع کنه . باشد می... گوسفند، بز و 

سخت که بطور طبیعی با این پستانداران و جوندگان زندگی 

  . شود کند به آنها منتقل می می

  

 اری کدام است؟راههای انتقال بیم

  های آلوده تماس با دام 

تماس با خون و ترشحات الشه دام آلوده در زمان ذبح غیر  

  بهداشتی دام

  گزش کنه یا دستکاری و له کردن آن 

 های بافتی فرد آلوده تماس با خون، ترشحات و نمونه 

  باشند؟ چه افرادی در معرض ابتال به این بیماری می

ها، دامداران، افراد در  کشتارگاهها، کارگران  قصابان، سالخ 

تماس با دام و کنه ناقل بیماری، چوپانان و افرادی که در کار 

  .خرید و فروش دام هستند

های  ها و سایر گروه پزشکان، پرستاران، کارکنان آزمایشگاه 

  ی بهداشتی و درمانی در تماس با فرد بیمار و ترشحات آلوده

 وی

  عالئم بیماری چیست؟

  عالمت پستانداران معموال بدون گاو، گوسفند و سایربیماری در 

، به ها بوسیله کنه آلوده یک هفته پس از گزش این دام. است

دلیل تکثیر و انتقال ویروس در خون، حیوان دچار تب مختصر 

تشخیص این . یابد شده و پس از طی یک دوره کوتاه بهبود می

  .باشد پذیر می امکانها فقط از طریق آزمایش  بیماری در دام

عالئم در انسان یک تا سه روز بعد از گزش کنه ناقل بیماری و 

یا پنج تا هفت روز بعد از تماس با خون و ترشحات آلوده حیوان 

. ) هفته است 2دوره نهفتگی بیماری حداکثر . ( شود ظاهر می

شروع عالئم در انسان ناگهانی است، در ابتدا عالئم با تب، 

عضالت و در مواردی نیز با درد پشت چشم، سردرد، درد 

بعد از سه تا چهار روز . شود درد، اسهال و استفراغ شروع می دل

عالئم خونریزی شامل خونریزی زیرپوست، استفراغ خونی، 

خونریزی همراه مدفوع، خونریزی از لثه و گوش، خون در ادرار، 

  .شود ادامه یافته و هپاتیت نیز ایجاد می... و 

 توان از این بیماری خطرناک پیشگیری کرد؟ یچگونه م

 .از ذبح غیربهداشتی دام به طور جدی خودداری گردد 

 .های معتبر تهیه نمایید گوشت و جگر را از فروشگاه 

 ساعت در یخچال نگهداری کرده 24گوشت تازه را به مدت  

 .و پس از آن مصرف نمایید

های گوشتی از دستکش  در زمان آماده سازی فراورده 

 .استفاده نمایید
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  .ریم

عات ضروری در خصوص ب

ن و مراقبت آن می باشد
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 » به بیمار

بخش عف

تب خونریز
کریمه 

  :ی

حسن نظر جنابعالی نسبت

تشکر را دار

ر دست دارید حاوی اطالع

شما و چگونگی روند درمان

94بهار 

کمیته آموزش«

ت

  

بیمارگرامی

از اعتماد و ح

پمفلتی که در

فعلی ش

بایست فورا  کنگو می

  .گیردت مداوا قرار

ب و الکترولیت و در

ه تا حدود زیادی در

شروع. باشد یرین می

 .خواهد داشتمان

دهنده   تب خونریزی

  .ش باز کنیم
  وزافزون

  نشگاه علوم پزشکی

beEmail:   

031  
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نریزی دهنده کریمه

مارستان بستری و تحت

ت از بیمار، اصالح آب

 .باشد ن و پالکت می

سی در حال حاضر که

ثر است کپسول ریباوی

 بیشتری در نتیجه در

وری مبارزه با بیماری

ت را با کلید آموزش

هبودی و سالمتی رو

جنب دان - قطب راوندی

eheshtihospital@ka

1-55540026-29: تماس

347-5355: ش عفونی

  5558900:دورنما

  

  

یمار مبتال به تب خون

ر شرایط ایزوله در بیم

ساس درمان و مراقبت

صورت لزوم تزریق خون

نها داروی ضد ویروس

رمان این بیماری موث

ه موقع این دارو تاثیر

راهنمای کشو: منابع
  کریمه کنگو 

قفل موفقیت

باآرزوی به

بلوار -کاشان: آدرس

ums.ac.ir
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الستیکی، دستکش

از گزش ظور جلوگیری

ند، چکمه و دستکش

 بدون دستکش جدا

.جدی بپرهیزید طور

ست از وسایل حفاظ

 هنگام مراقبت و درمان

کریمه کنگو از وسایل

  ؟

ر یدساعت  48ازه را 

 .یید

رف جگر خام به طور خ

گام ذبح دام از وسایل

بند پال وپوش، پیش

 .ردد

 تماس با دام به منظ

ستین بلند، شلوار بلن

 کردن کنه با دست

ردن کنه با دست به ط

بایس ها می ن کشتارگاه

 .اده نمایند

بهداشتی بایدارکنان

ب خونریزی دهنده ک

  .ل استفاده نمایند

شود گونه درمان می

 

جگر تا 

مصرف نمای

از مصر 

در هنگ 

ماسک، رو

استفاده گر

هنگام 

پیراهن آس

 .گردد

از جدا 

 .شود

از له کر 

کارگران 

کامل استفا

کلیه کا 

مبتال به تب

فردی کامل

بیماری چگ


