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داستان بيماريداستان بيماري
 و كرد مبتال را نفر 200 روسيه در    كريمهكريمهكريمهكريمه جزيره ي شبه در 1944 سال بار اول انسان در كنگو-كريمه تب�

 اين مهم نشانه هاي از خونريزيخونريزيخونريزيخونريزي با همراه تبتبتبتب چون شد؛ شناخته آفريقا قاره ي از كنگوكنگوكنگوكنگو در 1956 سال در بعد

.مي گويند    كنگوكنگوكنگوكنگو----    كريمهكريمهكريمهكريمه    دهنده يدهنده يدهنده يدهنده ي    خونريزيخونريزيخونريزيخونريزي    تبتبتبتب آن به است، انسان در بيماري

 منطقه، عربي كشورهاي و ازبكستان قزاقستان، دوبي، افغانستان، پاكستان، عراق، كشورهاي در ما اطراف�
.است شده گزارش بيماري اين

.است شده پيدا بيماري ويروس مي كرده اند، مطالعه كنه ها روي وقتي 1357 سال بار اول ايران در�

  .شده اند فوت آن ها از نفر 144 و مبتال كريمه تب به كشورمان در نفر 900 تعداد 94 تا 1379 سال از�

.است حيوانات و انسان ميان مشترك بيماري هاي جزو كنگو- كريمه تب�

.مي دهد نشان را خود انسان ها شدن بيمار با ندارد، توجهي قابل نشانه ي دام ها در چون بيماري اين�



چه حيواناتي در انتقال بيماري نقش دارند؟  

 گاوميش، گوسفند، بز، گاو، از كنگو- كريمه تب ويروس آلوده، كشورهاي در امروز تا•
 ساير از كم تر ميزان به و شاخدار مرغ و شترمرغ تيغي، جوجه گراز، وحشي، خرگوش
.است شده جدا اسب و بالغ وحشي پستانداران موش، مانند كوچك پستانداران پرندگان،

گربه و سگ مانند حيواناتي و مهاجر پرندگان از بعضي•
.دارند نقش آلودگي انتشار در كنه  ناقل عنوان به 



چگونه از دام  به انسان  كنگو -كريمهتب 
منتقل مي شود؟

 از و    دارددارددارددارد    وجودوجودوجودوجود    آلودهآلودهآلودهآلوده    حيوانحيوانحيوانحيوان    بدنبدنبدنبدن    بافت هايبافت هايبافت هايبافت هاي    سايرسايرسايرساير    وووو    خونخونخونخون    دردردردر    بيماريبيماريبيماريبيماري    ويروسويروسويروسويروس
:است انتقال قابل زير راه هاي

پشم چينيپشم چينيپشم چينيپشم چينيشاخ بري، اخته كردن، خون گيري، شاخ بري، اخته كردن، خون گيري، شاخ بري، اخته كردن، خون گيري، شاخ بري، اخته كردن، خون گيري، نجام كارهايي مانند ا١.

گرازحيواناتي كه مخزن ويروس اين بيماري اند مانند خرگوش و  شكارشكارشكارشكار٢.

آلودهدام هاي     يپانسمان و رسيدگي به جراحت هاپانسمان و رسيدگي به جراحت هاپانسمان و رسيدگي به جراحت هاپانسمان و رسيدگي به جراحت ها٣.

دام هادام هادام هادام هابه زايمان به زايمان به زايمان به زايمان كمك كمك كمك كمك �.

كشتارگاهيكشتارگاهيكشتارگاهيكشتارگاهياقدام هاي اقدام هاي اقدام هاي اقدام هاي �.

و هرگونه فعاليتي كه سبب تماس با خون و ساير بافت هاي آلوده ي دام ها  �.
..وفعاليت هاي آشپزي فعاليت هاي آشپزي فعاليت هاي آشپزي فعاليت هاي آشپزي مانند شود؛ 



    ايناينايناين    كردنكردنكردنكردن    لهلهلهله    يايايايا    قيچي قيچي قيچي قيچي  و گزيده اند را آلوده دام هاي كه كنه هايي گزش راه از .7
وسيله ي هر يا دست با    كنه هاكنه هاكنه هاكنه ها

چيني، پشم زمان در يگرد

...و دوشي شير 

به انسان  دام  چگونه از كنگو -كريمهتب 
؟مي شودمنتقل 



    دامدامدامدام    بهداشتيبهداشتيبهداشتيبهداشتي    غيرغيرغيرغير    ذبحذبحذبحذبح    راهراهراهراه    ازازازاز    ابتالابتالابتالابتال    مواردمواردمواردموارد    بيش ترينبيش ترينبيش ترينبيش ترين    كنونكنونكنونكنون    تاتاتاتا    ماماماما    كشوركشوركشوركشور    دردردردر•

        ....استاستاستاست    بودهبودهبودهبوده    بيماربيماربيماربيمار    انسان هايانسان هايانسان هايانسان هاي    بابابابا    تماستماستماستماس    وووو

به انسان  دام  چگونه از كنگو -كريمهتب 
؟مي شودمنتقل 

به انسان  دام  چگونه از كنگو -كريمهتب 
؟مي شودمنتقل 



آيا بيماري در فصل خاصي شايع مي شود؟

  كه    هواهواهواهوا    بودنبودنبودنبودن    گرمگرمگرمگرم    زمانزمانزمانزمان    دردردردر است، كنه دام ها در بيماري شيوع عامل چون
  ميزان بيش ترين هم كنگو-  كريمه تب ،دارنددارنددارنددارند    رارارارا    فعاليتفعاليتفعاليتفعاليت    بيش ترينبيش ترينبيش ترينبيش ترين    كنه هاكنه هاكنه هاكنه ها
  دارد؛ را شيوع

  .پاييزپاييزپاييزپاييز    اوايلاوايلاوايلاوايل    تاتاتاتا    فروردين ماهفروردين ماهفروردين ماهفروردين ماه    ازازازاز يعني

؟چيست تصوير اين باره ي در شما نظر

.بفرماييد بررسي آخر اساليد در را پاسخ تان



دارد؟كنگو در دام ها چه نشانه هايي  -تب كريمه

 نمي آورد وجود به دام ها در نشانه اي معموالً گذرا و مختصر تب يك از غير•
 اين تشخيص به نمي تواند بيماري هاست، از بسياري نشانه  ي تب چون و

  كند؛ كمك بيماري

   هم اين كه شود جنين سقط سبب بيماري ويروس است ممكن گاهي•
نيست؛ كنگو- كريمه تب براي ويژه اي نشانه ي

    بيماربيماربيماربيمار    انسان هايانسان هايانسان هايانسان هاي    توسطتوسطتوسطتوسط    دام ها،دام ها،دام ها،دام ها،    دردردردر    بيماريبيماريبيماريبيماري    ايناينايناين    وجودوجودوجودوجود    خطرخطرخطرخطر    زنگزنگزنگزنگ بنابراين، •
 به مي توان منطقه، يك در انسان بيماري گزارش صورت در ....مي شودمي شودمي شودمي شود    زدهزدهزدهزده

  .كرد اقدام بيماري كنترل و پيشگيري براي و شد مشكوك دام ها آلودگي



چه كساني بيش تر در معرض ابتال به اين  بيماري هستند؟

چوبدارانچوبدارانچوبدارانچوبداران    وووو    عشايرعشايرعشايرعشاير    روستاييان،روستاييان،روستاييان،روستاييان،    چوپان ها،چوپان ها،چوپان ها،چوپان ها،    دامداران،دامداران،دامداران،دامداران،•

واكسيناتورهاواكسيناتورهاواكسيناتورهاواكسيناتورها    وووو    دامپزشكاندامپزشكاندامپزشكاندامپزشكان•

....هستندهستندهستندهستند    ارتباطارتباطارتباطارتباط    دردردردر    بيماربيماربيماربيمار    انسان هايانسان هايانسان هايانسان هاي    بابابابا    كهكهكهكه    افراديافراديافراديافرادي    ديگرديگرديگرديگر    وووو    درمانگاه هادرمانگاه هادرمانگاه هادرمانگاه ها    وووو    بيمارستان هابيمارستان هابيمارستان هابيمارستان ها    كاركنانكاركنانكاركنانكاركنان•
كشتارگاه هاكشتارگاه هاكشتارگاه هاكشتارگاه ها    كاركنانكاركنانكاركنانكاركنان    سالخ ها،سالخ ها،سالخ ها،سالخ ها،    وووو    قصاب هاقصاب هاقصاب هاقصاب ها•

آاليش هاآاليش هاآاليش هاآاليش ها    وووو    گوشتگوشتگوشتگوشت    بسته بنديبسته بنديبسته بنديبسته بندي    مراكزمراكزمراكزمراكز    كاركنانكاركنانكاركنانكاركنان•

    بهبهبهبه    داميداميداميدامي    تازه يتازه يتازه يتازه ي    وووو    خامخامخامخام    فرآوده هايفرآوده هايفرآوده هايفرآوده هاي    سايرسايرسايرساير    وووو    گوشتگوشتگوشتگوشت    بابابابا    كهكهكهكه    كسانيكسانيكسانيكساني    همه يهمه يهمه يهمه ي    وووو    آشپزخانه هاآشپزخانه هاآشپزخانه هاآشپزخانه ها    كاركنانكاركنانكاركنانكاركنان•

....دارنددارنددارنددارند    سروكارسروكارسروكارسروكار    نحوينحوينحوينحوي

جنگلبانانجنگلبانانجنگلبانانجنگلبانان    شكارچيان،شكارچيان،شكارچيان،شكارچيان،•

    وجودوجودوجودوجود    كنهكنهكنهكنه    وسيلهوسيلهوسيلهوسيله    بهبهبهبه    گزشگزشگزشگزش    امكانامكانامكانامكان    كهكهكهكه    مي روندمي روندمي روندمي روند    مناطقيمناطقيمناطقيمناطقي    يايايايا    وووو    روستاهاروستاهاروستاهاروستاها    بهبهبهبه    گردشگردشگردشگردش    برايبرايبرايبراي    كهكهكهكه    افراديافراديافراديافرادي•

....مي كنندمي كنندمي كنندمي كنند    مصرفمصرفمصرفمصرف    رارارارا    شدهشدهشدهشده    ذبحذبحذبحذبح    تازهتازهتازهتازه    دام هايدام هايدام هايدام هاي    احشاياحشاياحشاياحشاي    وووو    گوشتگوشتگوشتگوشت    يايايايا    وووو    دارد،دارد،دارد،دارد،



ساعت نگه داشتن در يخچال  24را بعد از تازه چرا بايد گوشت  ساعت نگه داشتن در يخچال  24را بعد از تازه چرا بايد گوشت 
مصرف كنيم؟

گوشت و احشاي خوراكي دام هاي ويروس بيماري ممكن است در •
.باشدداشته وجود ... مانند جگر، دل، قلوه، سيرابي وكشتارشده 

و احشاي خوراكي به مدت ساعت  24به مدت  گوشتبا نگه داشتن •
درجه ي سانتي گراد، اسيد  4صفر تا با دماي  يخچاليخچاليخچاليخچالدر ساعت  48

الكتيك به ميزان الزم در آن ها به وجود مي آيد و ويروس كشته 
.مي شود



استفاده از گوشت و احشاي تازه به شرط پختن  استفاده از گوشت و احشاي تازه به شرط پختن  
چه خطري دارد؟

 محيط هنگام اين در شوند؛ آماده و خرد احشا يا گوشت است الزم پختن، از قبل•

.مي شوند آلوده ظرف ها و آشپزخانه

  به آلوده ترشحات پريدن يا و پوست در بريدگي يا زخم خراش، هرگونه وجود •

  ،خردكردن زمان در دهان و چشم داخل

ممكن ،گوشت سازي آماده و شستن   

.شود بيماري سبب است   

هرپاك كردن براي : : : : هميشگيهميشگيهميشگيهميشگيتوصيه ي توصيه ي توصيه ي توصيه ي               

.كنيددستكش استفاده از ، گوشتي           



مهم است؛ چه بايد كرد؟مهم است؛ چه بايد كرد؟مهم است؛ چه بايد كرد؟مهم است؛ چه بايد كرد؟پيشگيري و مبارزه با بيماري بسيار پيشگيري و مبارزه با بيماري بسيار پيشگيري و مبارزه با بيماري بسيار پيشگيري و مبارزه با بيماري بسيار 

 است الزم كار اين براي .شود مبارزه بيماري آورنده ي به وجود عوامل با مدام بايد�

:كنيم عمل و توجه دقت با مي شود گفته كه نكاتي به

  كنه ها، با مبارزه است، انسان و دام به بيماري ويروس انتقال راه شايع ترين كنه،  گزش چون١.

.است آن كنترل و بيماري با مبارزه راه اصلي ترين

  منتقل بعدي نسل هاي به را بيماري ويروس سال 2 تا آلوده، كنه ي هر كه بدانيد است جالب•

!مي كند
    رارارارا    تخمگذاريتخمگذاريتخمگذاريتخمگذاري    وووو    گذرانيگذرانيگذرانيگذراني    زمستانزمستانزمستانزمستان    شدن، شدن، شدن، شدن،     پنهانپنهانپنهانپنهان    كهكهكهكه    استاستاستاست    ايناينايناين    كنه هاكنه هاكنه هاكنه ها    بابابابا    مبارزهمبارزهمبارزهمبارزه    برايبرايبرايبراي    كاركاركاركار    مهم ترينمهم ترينمهم ترينمهم ترين•

    مهممهممهممهم    بسياربسياربسياربسيار    وووو    اولاولاولاول    گامگامگامگام    دام هادام هادام هادام ها    نگهدارينگهدارينگهدارينگهداري    جايگاهجايگاهجايگاهجايگاه    بازسازيبازسازيبازسازيبازسازي    وووو    بهسازيبهسازيبهسازيبهسازي    !!!!كنيدكنيدكنيدكنيد    ممنوعممنوعممنوعممنوع    آن هاآن هاآن هاآن ها    برايبرايبرايبراي
        است؛است؛است؛است؛

!  !  !  !  باور كنيد كه براي بهسازي جايگاه، هرچه هزينه شود سود استباور كنيد كه براي بهسازي جايگاه، هرچه هزينه شود سود استباور كنيد كه براي بهسازي جايگاه، هرچه هزينه شود سود استباور كنيد كه براي بهسازي جايگاه، هرچه هزينه شود سود است



حمام ضد كنه و سم پاشي دام و جايگاه نگهداري آن ها بسيار مهم   �
.است

ادامه ي راه هاي پيشگيري و مبارزه با بيماري



جايگاه دام جايگاه دام جايگاه دام جايگاه دام در در در در   �

گونهگونهگونهگونههيچ هيچ هيچ هيچ نبايد نبايد نبايد نبايد     

وسيله ي اضافيوسيله ي اضافيوسيله ي اضافيوسيله ي اضافي    

شود؛شود؛شود؛شود؛نگهداري نگهداري نگهداري نگهداري     

آن هادر كنه ها  

پنهان مي شوند و 

.مي كنندتخمگذاري   

بيماريو مبارزه با ادامه ي راه هاي پيشگيري 



مراكزي كه مراكزي كه مراكزي كه مراكزي كه كشتارگاه  و كشتارگاه  و كشتارگاه  و كشتارگاه  و از از از از خارج خارج خارج خارج كشتار دام در كشتار دام در كشتار دام در كشتار دام در كردن يا كردن يا كردن يا كردن يا قرباني قرباني قرباني قرباني از از از از     �

نظارت نظارت نظارت نظارت تحت تحت تحت تحت     

دامپزشكي نيستنددامپزشكي نيستنددامپزشكي نيستنددامپزشكي نيستند    

.  .  .  .  خودداري شودخودداري شودخودداري شودخودداري شود    

مصرفمصرفمصرفمصرفخريد و خريد و خريد و خريد و از از از از * * * * 

....آن ها هم پرهيز شودآن ها هم پرهيز شودآن ها هم پرهيز شودآن ها هم پرهيز شود

بيماريو مبارزه با ادامه ي راه هاي پيشگيري 



وووودام دام دام دام از قاچاق از قاچاق از قاچاق از قاچاق     �

آن آن آن آن فرآورده هاي فرآورده هاي فرآورده هاي فرآورده هاي         

جداً خودداري شود؛جداً خودداري شود؛جداً خودداري شود؛جداً خودداري شود؛        

مناطق تنها نه اين ها  

كشور كل كه مرزي  

.كنند آلوده مي توانند را  

بيماريو مبارزه با ادامه ي راه هاي پيشگيري 



                    مراكز تحت مراكز تحت مراكز تحت مراكز تحت از از از از      فقط و فقطدامي، دامي، دامي، دامي، دام و فرآورده هاي دام و فرآورده هاي دام و فرآورده هاي دام و فرآورده هاي بايد بايد بايد بايد �

.دامپزشكي كشور خريداري شوند سازمان  نظارت و مورد تأييدنظارت و مورد تأييدنظارت و مورد تأييدنظارت و مورد تأييد

 روز در قرنطينهروز در قرنطينهروز در قرنطينهروز در قرنطينه    14141414دام هاي تازه خريداري شده به مدت �

.نگهداري شوند

بيماريو مبارزه با ادامه ي راه هاي پيشگيري 



    بهبهبهبه    يايايايا    وووو    مي كنندمي كنندمي كنندمي كنند    زندگيزندگيزندگيزندگي    روستاروستاروستاروستا    دردردردر    دارند،دارند،دارند،دارند،    كاركاركاركار    وووو    سرسرسرسر    دام هادام هادام هادام ها    بابابابا    كهكهكهكه    افراديافراديافراديافرادي    �
    روش هاييروش هاييروش هاييروش هايي    بابابابا    دارد، دارد، دارد، دارد،     وجودوجودوجودوجود    كنهكنهكنهكنه    گزشگزشگزشگزش    امكانامكانامكانامكان    كهكهكهكه    مي كنندمي كنندمي كنندمي كنند    سفرسفرسفرسفر    نقاطينقاطينقاطينقاطي

    يايايايا    وووو    شدنشدنشدنشدن    گزيدهگزيدهگزيدهگزيده    ازازازاز    امكانامكانامكانامكان    حدحدحدحد    تاتاتاتا    وووو    بپوشانندبپوشانندبپوشانندبپوشانند    رارارارا    گزشگزشگزشگزش    معرضمعرضمعرضمعرض    دردردردر    محل هايمحل هايمحل هايمحل هاي
        ::::مانندمانندمانندمانند    كنند؛كنند؛كنند؛كنند؛    جلوگيريجلوگيريجلوگيريجلوگيري    حيواناتحيواناتحيواناتحيوانات    ترشحاتترشحاتترشحاتترشحات    وووو    خونخونخونخون    بابابابا    تماستماستماستماس

لباس هاي آستين بلند و بستن سر آستين ها، پوشيدن     
  ، دادن پاچه هاي شلوار در جورابقرار     
از دستكش و پوشاندن سر استفاده     
در داخل پشه بند خوابيدن     
.پابرهنه راه نرفتن روي زمين و علفزارهاو     

بيماريو مبارزه با ادامه ي راه هاي پيشگيري 



::::نكتهنكتهنكتهنكته

از مواد معطر مانند عطر و ادكلن، كرم ها و استفاده شده است گفته 

برّاق، پشمي و جير، نيز پوشيدن لباس هاي چرمي، عطري و صابون هاي 

.  مي شودحشرات حتي جواهرات برّاق، سبب جذب 

.هم به اين ها تمايل داشته باشندشايد كنه ها 

بيماريو مبارزه با ادامه ي راه هاي پيشگيري 



    يايايايا    وووو    سنگسنگسنگسنگ    بابابابا    چهچهچهچه    دست،دست،دست،دست،    بابابابا    چهچهچهچه    ....شوندشوندشوندشوند    لهلهلهله    نبايدنبايدنبايدنبايد    هرگزهرگزهرگزهرگز    كنه هاكنه هاكنه هاكنه ها    مي شود؛مي شود؛مي شود؛مي شود؛    تأكيدتأكيدتأكيدتأكيد�

        ....ديگرديگرديگرديگر    وسيله يوسيله يوسيله يوسيله ي    هرهرهرهر

 روشن  سيگار يك  كردن نزديك با مي توان كردن كنه جدا براي مي گويند�

 دادن قرار يا معمولي  نفت  يا چراغ  نفت  ، بنزين مقداري  ريختن يا و آن به
 بيايد، بيرون پوست داخل از سرش داد اجازه كنه روي الكلي پنبه ي يك

.برداشت را آن آهسته انبر يا موچين  از استفاده با بعد

        ....دادداددادداد    قرارقرارقرارقرار    بنزينبنزينبنزينبنزين    يايايايا    نفتنفتنفتنفت    داخلداخلداخلداخل    رارارارا    آن هاآن هاآن هاآن ها    مي توانمي توانمي توانمي توان    كنه هاكنه هاكنه هاكنه ها    كشتنكشتنكشتنكشتن    برايبرايبرايبراي�

پيشگيري و مبارزه با بيماريادامه ي راه هاي 



ادامه ي راه هاي پيشگيري و مبارزه با بيماري

  

فردي كه با كنه، خون، ساير بافت ها يا ترشحات دام آلوده يا انسان �
روز مراقب باشد و به محض   12بيمار تماس داشته است، تا 

مشاهده ي اولين نشانه هاي مشكوك به بيماري مانند سردرد، تب، لرز 
....به خود درماني نپردازدبه خود درماني نپردازدبه خود درماني نپردازدبه خود درماني نپردازد به پزشك مراجعه كند وبه پزشك مراجعه كند وبه پزشك مراجعه كند وبه پزشك مراجعه كند وو دردهاي عضالني، 



راه بسيار مفيد ديگر براي پيشگيري و مبارزه با راه بسيار مفيد ديگر براي پيشگيري و مبارزه با راه بسيار مفيد ديگر براي پيشگيري و مبارزه با راه بسيار مفيد ديگر براي پيشگيري و مبارزه با و و و و �
كنگو، كنگو، كنگو، كنگو،     ----از جمله تب كريمه  از جمله تب كريمه  از جمله تب كريمه  از جمله تب كريمه  بيماري ها، بيماري ها، بيماري ها، بيماري ها، 

است و است و است و است و آموزش آموزش آموزش آموزش 

....آموخته هاآموخته هاآموخته هاآموخته هاترويج ترويج ترويج ترويج 

ادامه ي راه هاي پيشگيري و مبارزه با بيماري



پرسيده شد نظر شما در باره ي اين تصاوير چيست؟ پاسخ شما پرسيده شد نظر شما در باره ي اين تصاوير چيست؟ پاسخ شما 
كدام يك از موارد زير بوده است؟

 مسئول ما .بكشند رنج ديگري انگل هر يا كنه همه اين از ما اختيار در حيوانات كه نيست حق•
.هستيم  آن ها از مراقبت

اين زندگي محل در جايگاه و دام بهداشت•
.است بد بسيار حيوانات 
بيماري هاي مختلفي است، اين دام  ها وضع كه جايي•
.مي كند تهديد را مردم و دامداران ،دام ها به شدت 
كنه ضد حمام يا پاشي سم براي منظمي برنامه ي•
  .ندارد وجود روستا در حتي يا دامداري اين در 
رعايت كه مهمي بهداشتي نكته ي تصويرها اين در•
  اين لباس حتماً .است دستكش از استفاده نشده، 

نيستند ما كشور به مربوط تصاوير اين                                .نيست كار لباس ،هم افراد

....دادداددادداد    نخواهدنخواهدنخواهدنخواهد    اهميتاهميتاهميتاهميت    مي داردمي داردمي داردمي دارد    نگهنگهنگهنگه    كهكهكهكه    حيواناتيحيواناتيحيواناتيحيواناتي    بهداشتبهداشتبهداشتبهداشت    بهبهبهبه    هرگزهرگزهرگزهرگز    ندهد،ندهد،ندهد،ندهد،    اهميتاهميتاهميتاهميت    خودخودخودخود    بهداشتبهداشتبهداشتبهداشت    بهبهبهبه    كهكهكهكه    انسانيانسانيانسانيانساني



.استنعمت بزرگي سالمتي براي همه ي موجودات، 

همواره سالم باشيد


