
 ( CCHFکنگو )بیواری  خونریزی دهنده کریوه تب   

خًَریسی دٌّذُ کریوِ کٌگَ  یک تیواری ٍیرٍسی حاد تة دار هطترک تیي اًساى ٍحیَاى است تا ٍجَدی کِ تیواری  تةتیواری 

هخسى تیواری  ٍ . ایي تیواری در اًساًْا ًیس اتفاق هی افتذ هخصَظ حیَاًات است ٍلی هَارد تک گیر ٍ ّوِ گیری ّای ًاگْاًی

عوذتا  . ی تاضٌذه     . .  .َسفٌذ ، تس ، سگ ، زرافِ ، کرگذى، جَجِ تیغی ٍگَاًات اّلی ٍ ٍحطی از جولِ گاٍ،طیف ٍسیعی از حی

در اثر گسش کٌِ ٍ ّوچٌیي دستکاری ٍ  لِ کردى آى ، تواس تا دام آلَدُ ٍ یا تواس تا خَى ٍترضحات الضِ دام آلَدُ در زهاى رتح  

داهذاراى ، کارکٌاى کطتارگاُ ّا ، ف گَضت ٍ جگر خام یا  ًین پختِ ٍ تواس تا خَى ٍ ترضحات تیوار آلَدُ اًتقال هی یاتذ ٍ ، هصر

 .کارکٌاى ضاغل در هراکس تْذاضتی ٍ درهاًی تیطتر در هعرض خطر ّستٌذ خاًن ّای خاًِ دار ، داهپسضکاى ،قصاب ّا ، 

 تیوارتیي اًساى ترضحا ت دام آلَدُ یا تواس تا خَى ٍ یا در رٍز ٍ 9حذاکثر  رٍز 1ٍ-3گسش کٌِ حذاقل  پس از : ئن بیواریعال

هوکي  درد عضالًی هی ضَد ٍ سردرد ٍ ًاگْاًی دچار تة ، ّفتِ عالئن ضرٍع هی ضَد. تیوار تطَر 2رٍز ٍ حذاکثر  7-5

 رٍز پس از 4هعوَالً د ضکن ًیس ایجاد ضَد . در استفراغ ٍ ، اسْال ، سفتی گردى ، گلَدرد درد ٍ پطت چطن ، عالئن درد است

ضایعات جلذی تسرگ  ًْایت تِ تر رٍی پَست تذى ظاّر هی گردد کِ در دّاى ، گلَ ٍ داًِ ّای قرهس رًگ در ضرٍع ایي عالئن  

رحن هی  هثاًِ ٍ هلتحوِ چطن ، تیٌی ،گَش، لثِ ، رٍدُ ، هعذُ ،تثذیل ضذُ ٍفرد دچار خًَریسی ازقسوت ّای هختلف تذى هاًٌذ 

 گردد.

هلتحوِ  تیٌی ،گَش، لثِ ، رٍدُ ، خًَریسی ازقسوت ّای هختلف تذى هاًٌذ هعذُ ، فرد دچار ضایعات جلذی تسرگ تثذیل ضذُ ٍ

 یوار تْثَد هی یاتذ.تٍ رٍز تِ تذریج ضایعات پَستی ترطرف ضذ11ُ، پس از  فَت ًکٌذ رحن هی گردد. اگر تیوار هثاًِ ٍ چطن ،

  یا قصاتی حیي آلَدُ دام گَضت تا تواس ، دست تا کٌِ کردى لِ ، آلَدُ کٌِ تَسط اًساى گسش قال بیواری :راههای انت

 صَرت هی گیرد.تواس تا خَى ٍ ترضحات تیوار هثتال ٍ هٌسل در گَضت کردى ردخ

 :راههای پیشگیری 

 .خَدداری ًوایین  "جذا سًین پیا جگر خام ، خَردى گَضت  زا 

 است ، استفادُ  ًوایین .  تْذاضتی کِ دارای هْر داهپسضکی  ٍسالن  گَضتز ا 

 خَدداری ًوایین ."کطتار غیر تْذاضتی دام جذا از

 ر ٌّگام خرد کردى گَضت قرهس در هٌازل از دستکص استفادُ ًوایین .د

 . ًوایینهسافرت غیر ضرٍری تِ هراتع ٍ اهاکي داهذاری خَدداری از

 تیوار حتوا تا پسضک هطَرت ًوایین . ر ترضحات ٍ هَاد دفعیر صَرت تواس تا تیوار یا ساید

 ر صَرت داضتي عالئن تة ٍ خًَریسی ٍ  ساتقِ تواس تا دام ٍ یا گسش کٌِ حتوا تِ پسضک هراجعِ ًوایین .د

 خَدداری ًوایین. "ر صَرت ٍجَد زخن در تذى از تواس آى تا الضِ ٍ ترضحات ٍ خَى دام جذاد

 خَدداری ًوایین . "ِ جذادست زدى ٍ لِ کردى کٌاز

 حتوا از ٍسایل حفاظتی هاًٌذ دستکص ، هاسک ، CCHFکلیِ کارکٌاى پسضکی ٍ تْذاضتی ٌّگام ارائِ خذهات تِ تیواراى 

                                     . عیٌک ، گاى استفادُ ًوایٌذ  

 گیالى  دانشگاه علوم پزشکی عاونت بهداشتیه


