
  

 مهر  روز جهاني مبارزه با هاري 6سپتامبر مصادف با  28

  چيست؟بيماري هاري   

سگ وحيوانات  يا خراش هاري يك بيماري عفوني حاد و كشنده ويروسي است كه معموال از طريق گازگرفتن 
كودكان ونوجوانان . به انسان منتقل مي شود) 000االغ،گاو( و حيوانات اهلي ) 000سانان يا گوشتخواران و  سگ(وحشي

هيچگونه درماني نداشته در صورت ايتال انسان به اين بيماري، . بيشترين گروه در معرض خطرابتال به بيماري هاري ميباشند
  .فرد محكوم به مرگ مي باشد ولي در صورت انجام پيشگيري هاي الزم ميتوان جان فردرا از مرگ حتمي نجات داد و

  چيست؟ بيماري به انسانراههاي انتقال مهمترين 

 .فتن به وسيله حيوان هاراصلي ترين راه سرايت بيماري هاري ميباشدگاز گر -1
 چنگ زدن حيوان و ايجاد خراش در پوست -2
  .تنفس در محيط غار هايي كه محل زندگي خفاش هاي آلوده ميباشد -3

  ؟چيست عالئم بيماري هاري در انسان

لرز،خستگي، سردرد،  ،تب.توسط حيوان، عالئم بيماري هاري در انسان شروع ميشود ماه بعد از گزش  3تقريباً چند روز تا  
ضعف عضالني، بي اشتهايي، تهوع، استفراغ، سرگيجه، درد هاي شكمي، اسهال، تنگي نفس،  سرفه خشك، نگراني و ترس 

محل گزش و بعد از آن عالئم از عالئم اوليه بيماري ميباشدسپس عالئمي از قبيل احساس سوزش، گزگز و مور مور شدن در 
.                             فعاليتهاي شديد همانند دست و پا زدن، توهم، تحريك پذيري، افزايش بزاق و احساس خفگي به بيمار دست ميدهد

  .شود مي روز 7تا  4در عرض  در نهايت منجر به مرگ بيمار به كما رفته و تشديد انقباضات عضالني

  :پيشگيري از بيماريراههاي 

  موارد حيوان گزيدگي به مركز درمان پيشگيري هاري  مراجعه فوري -1
  دقيقه15-20شستشوي كامل زخم با آب و صابون به مدت  - 2
  در اسرع وقت بصورت كامل و تزريق سرم ضد هاريوواكسيناسيون  -3
 خودداري كنيم حيواناتتماس و تحريك را كنترل نموده و از حيوانات ولگرد -4

  گزش توسط حيوان، شهروندان به كجا بايد مراجعه نمايند؟ در صورت

خميني با شماره  امام خيابان	به مركز خدمات جامع سالمت واقع در ميتوانند كاشانشهرستان دركليه شهروندان 
ميدان امام واقع در ) ره(به مركز اورژانس امام خميني  شهرستان آران وبيدگل و شهروندانمراجعه   55443939تلفن

  .مراجعه نمايند  54737766:تلفن 	با شمارهخميني 

  گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير

 ؟؟گروه


