
 

 تب کریمه کنگو

 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی 

 آموزش سالمت 

 :یشگیری از ابتال به تب کریمه کنگو 

  از خرید و مصرف گوشت دامی هاییای  اه  اه

شاوناد و یای  طریق غیر قینونی  وارد  شور مای

گاردناد   صورت غیر  هداشتی ذ ح وعرضاه مای

 .خودداری  نید

 از شتیردام در خیرج از شتیرگیه خودداری گردد. 

  ی  مک دامپزشکی محل سکونت خود نسبت  اه 

 نه زدایی دامهی وسم پیشی محل نگهداری آنهای 

 .اقدام  نید

   ازتمیس مستقیم پوستی مااایطای  ای خاو

وترشحیت آلوده دامی درحین ذ ح یی زایمی  دام 

 .پرهیز  نید

    سینیکه درمحیطهیی دامپروری و روساتاییای 

درفصول  هیر و پیییز حضور دارند خاود “  خصوصی

را در را ر گزش  نه ) ی استفیده از مواد دور ننده 

حشرات  ر روی لبیس و  اد    پاوشاینایاد  

درمعرض خطر گزش  ناه   قسمتهیی از  د   ه

می  یشند  ی استفیده از دستکش وپوشید  لبیس 

 .آستین  لند( محیفظت  نند

  لبیس و روی پوست خود را از نظر وجاود  اناه

 صورت مرتب  ررسی  نید و درصاورت وجاود 

 نه    ه طریقی  ه قسمت دهینی  نه درپوسات 

آنهی را از پوسات    یقی نمیند و  ی استفیده از پنس

 جدا نید.

 خاودداری “  از له  رد   نه  ر روی پوست ا ایادا

  نید.

  هنگیم تمیس  ی گوشت   خو  وترشحیت دام هایی

مشکوک از دستکش و وسییل حافای ات فاردی 

 استفیده  نید.

  .گوشت وجگر را پس از پات  یمل مصرف نمیییاد

ویروس  یمیری  در فرآورده هیی دامای  پاس از 

درجه  51دقیقه ودرحرارت  51پاته شد   ه مدت 

 سینتی گراد از  ین می رود.

  درصورت خرید گوشت دام هییی  ه از سالمت آنهی

سایعات  42مطمئن نیستید؛ گوشت را  ه مادت 

درجه سینتی گراد )دریاچیل( نگهاداری  2دردمیی 

 نید وسپس  ی پوشید  دستکش نسبت  ه قطاعاه 

قطعه  رد    شستشو و ستاه  انادی آ  اقادام 

 نمییید.

4 5 

 رای دانلود فایالام  

می توانید  یر د را 

 ی تلفن همراه خود 

 اسکن نمییید



ح بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو  ق ذ اا  ه از طری

عافاونات  غیر  هداشتی دام آلوده  ه انسی  منتقل می شود  یک

ویروسی و  ه شدت واگیردار است و یکی از  یمیریهیی مشاتارک 

 ین انسی  وحیوا  است  ه عمدتی  توسط  نه منتقل می شاود. 

این  یمیری از طریق تمیس  ی حیوا  آلوده و در هاناگایم ذ اح 

حیوا  و تمیس  ی امعیء و احشیء آلوده آ  و در صورت عدم رعییت 

 شااود. نااکاایت  ااهااداشااتاای  ااه انساای  ماانااتااقاال ماای

 ی توجه  ه اینکه در یشتر شورهی  اصوص  شورهیی هماساییاه 

ایرا  ازجمله عراق  دو ی  عمی  پی ستی  تر یاه  افاناینساتای   

 امیرات متحده عر ی  قزاقستی  از کستی   عار ساتای  ساعاودی 

ویروس این  یمیری وجوددارد. وازطارف دیاگارقایدایق دام از 

 شورهیی همسییه  ه داخل  شور صورت می گایارد انای ارایان 

 همیشه خطر انتقیل و روز این  یمیری وجود دارد.

 عالئم بیماری چیست:

روز پس از  6تی 1روزپس از گزش  نه و یی 9روز وحدا ثر 3ا تی 

تمیس  ی  یفت یی خو  حیوا  آلوده  عالئم  یمیری  صورت نیگهینی 

درنیحیه “  ی:  سردرد شدید  تب   لرز  درد عضالنی   خصوصی

پشت و پیهی  گیجی  دردوسفتی نیحیه گرد   درد و قرمزی 

 وترس از نور دیده می شود.   دشم

ممکن است حیلت تهوع   استفراغ یای گالاودرد وگایه اساهایل 

نیز وجود  یشد. تورم و قرمزی صورت  گارد    ودردمنتشر شکمی

 وقفسه سینه   پرخونی خفیف حلق و نیحیه دهی  شاییاا اسات.

روز پس از شروع  یمیری   خونریزی مایطهی و لاکاه هایی 1تی3

خو  مردگی   اصوص درقسمت  اییی  اد  ودرطاول خاط 

زیر نلی و زیرپستی  خینمهی دیده می شود.  ه دنبیل خاوناریازی 

زیرپوستی   ممکن است خو  در مدفوع   ادراروخونریزی از دهی  

  ملتحمه   گوش هی  رحم وحتی خلط خونی دیاده شاود. گایه 

خونریزی از  ینی   استفراغ خونی  خونریزی از دستگیه گوارش و 

 رحم آنقدر شدید است  ه  یمیر نیایز  اه تازریاق خاو  دارد.

درصد احتمیل مرگ و میروجود دارد امی قای ال 33دراین  یمیری 

پیشگیری ودرمی  است ودرصورت تشایص سریا و  اه ماوقاا 

 وشروع درمی  از شدت  یمیری و شندگی آ   ام مای شاود.

 :راه انتقال بیماری

 

  توسط کنه: -1

عفونت درانسی  پس از گزش توسط  نه آلوده یی له  رد  آ  

 روی پوست ایجید می شود.

  تماس با خون وترشحات وبافت حیوان آلوده -2

درهنگیم ذ ح دام   مک  ه وضا حمل دام وقطعه قطعه  رد  

گوشت تیزه دام آلوده موجب انتقیل ویروس  ه انسی  می شود. 

  یشد.  یشترین خطر هنگیم تمیس  ی خو  وگوشت تیزه دام می

 انتقال از انسان به انسان:-3

تمیس  ی خو  وترحشیت آلوده  یمیرا     ه ویاهه درمارحالاه 

خونریزی یی انجیم هرگونه اقدامی  ه منجی  ه تمیس انسی   ای 

 خو  آنهی شاود   ایعان اناتاقایل  ایامایری مای شاود.

در شور می شییعترین راه انتقیل   ذ ح دام هیی آلوده وتمیس  ی 

 یشه دام   خو  واحشیء پس از ذ ح آنهی  وده است. 
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