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 (CCHFبيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو )فصل : 

  (CCHF)هدف كلی : آشنائی مربی بهورزي با بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو 

 اهداف اختصاصی : 

 آشنائی مربی بهورزي با تعريف و اهميت بيماري -1

 آشنائی مربی بهورزي با عامل بيماري -2

 با راه هاي انتقال بيماري آشنائی مربی بهورزي -3

 آشنائی مربی بهورزي با عاليم بيماري در انسان -4

 آشنائی مربی بهورزي با درمان بيماري  -5

 آشنائی مربی بهورزي با راه هاي پيشگيري بيماري  -6

 آشنائی مربی بهورزي با اقداماتی كه بايد براي فرد مبتال صورت گيرد -7

 

 واژگان كليدي : 

  -گزش کنه  –کنه هیالوما  – CCHF –تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 

 

 عناوين فصل :

 تعریف و اهمیت بیماری -

 عامل بیماری -

 راه های انتقال بیماری -

 عالیم بیماری در انسان -

 درمان بیماری -

 راه های پیشگیری بیماری  -

 اقداماتی که باید برای فرد مبتال صورت گیرد -
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 تعريف و اهميت بيماري: .1

سی کریمه کنگو )  سیله کنه منتقل می   ( یك بیماری خونریزی دهنده تبCCHFتب خونریزی دهنده ویرو ست که بو شود و  دار حاد ا

 های داخل بیمارستانی آن نیز شایع است.گیریدر آسیا، اروپا و آفریقا وجود دارد. مرگ و میر باال و همه

 افتد.های ناگهانی این بیماری در انسانها نیز اتفاق میگیر و همه گیریكبا وجودی که بیماری مخصوص حیوانات است ولی موارد ت

 

 عامل بيماري: .2

ناس ویرو                  بار او خون افراد بیمار در مرحله بروو تب و همننین او کنه جدا شتتتد و یك نوس ویرو  ب عامل بیماری برای نخستتتتین 

CCHF  شود.که توسط بندپایان منتقل میاست او گروه ویروسهایی و  او گروه آربوویروسها خانواده بونیاویریده می باشداست که 

 

 راههاي انتقال بيماري: .3

 و طریق گزش و خونخواری کنه )هیالوما(ا -

 او طریق ذبح حیوان آلوده و تما  با خون و ترشحات حیوان آلوده -

 او طریق تما  با خون و بافت بیماران مبتال و بستری -

 

 عاليم بيماري در انسان .4

 شمدرد چ -درد و سفتی گردن -گیجی -درد عضالنی -لرو -تب -سردرد شدید -در مرحله قبل او خونریزی: شروس ناگهانی بیماری

 -ادرار خونی -لثه -خونریزی او بینی -ها و پوستتتت بخصتتتوص در قستتتمت باالی بدن دهنده:  خونریزی در مخاطدر مرحله خونریزی 

 هامدفوس خونی و خونریزی او رحم در خانم

 

 درمان بيماري: .5

های بدن و استتتتفاده او ریباویرین بعنوان داروی يتتتدویرو  بوده، طول مدت درمان با         ویر نظر پزشتتتك با اصتتتال  آك و التترولیت   

 باشد.روو می 01ریباویرین 
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 راههاي پيشگيري بيماري: .6

 ذبح در کشتارگاهها -

 استفاده او وسایل ایمنی در موارد ویر:  -

 بند پالستیتی، دستتش و چتمها استفاده او کاله، عینك، ماسك، روپوش، پیشهنگاس ذبح داس ب

 حفاظت فردی برای جلوگیری او گزش کنه در مناطق آلوده با استفاده او پیراهن آستین بلند، شلوار بلند، چتمه و دستتش -

ستفاده او کاله،      - شد، با ا شته با ستیتی، د عینك، گان، پیش هنگاس تما  با بیمار بویژه اگر بیمار خونریزی دا ستتش و چتمه یا  بند پال

 روکفشی

 

 اقداماتی كه بايد براي فرد مبتال انجام شود. .7

 در صورت بروو عالیم اولیه به پزشك ارجاس شود. -

شدن بیماری در فرد، آمووش اطرافیان در خصوص امتان ابتال او طریق تما        - شخص  صورت م  هبا دامها )بیماری در داس هینگون در 

 امتان ابتال او طریق گزش و خونخواری کنه -عالیمی ندارد(

  در صورت نگهداری داس توسط بیمار و اطرافیان به واحدهای سیار دامپزشتی اعالس شود. -

 در صورت فوت بیمار کفن و دفن و نحوه انتقال بدن بیمار به قبرستان باید کامال تحت نظر واحد بهداشت انجاس گیرد -

 آلوده به ترشحات بیمار بایستی کامال يدعفونی شود .وسایل  -

 بیمار در اتاق ایزوله بایستی تحت درمان باشد. -

ستی به مراکز پزشتی        - ستی تحت درمان پروفیالکسی قرار گیرند و در صورت بروو تب تا دو هفته او تما  بای اطرافیان بیمار آلوده بای

 ارجاس شوند.
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