
 بسمه تعالي

 بيماري هاري را بشناسيم

:مقدمه   

هاري يك بيماري حاد و كشنده ويروسي سيستم مركزي است كه مخصوص گوشتخواران اهلي و و حشي بوده كه انسان و ساير حيوان 
.تصادفي و اغلب از طريق حيوان گزيدگي به آن مبتال مي شوندهاي خونگرم پستاندار ،به طور   

 

 

، افزايش روند موارد حيوان گزيدگي در انسان و در نتيجه افزايش ساالنه مبالغ ) صد در صد ( به دليل ميزان كشندگي باال اين بيماري 
خريد سرم و واكسن ضد هاري جهت درمان و پيشگيري در آسيب ديدگان، تلفات دام و خسارت هاي اقتصادي ناشي از اين بيماري كه در 

.ميتمي باشد دام هاايجاد مي شود ، حائز اه  

:عامل بيماري   

درجه  ۵۶، خشكي و حرارت % ٧٠تا  ۴٠مي باشد آه توسط حالل هاي چربي ،اشعه فرابنفش ،فرمالين و اتانول  ويروس هاري

. غير فعال مي شود   

:راه هاي انتقال به انسان و حيوان   

. ـ گاز گرفتن اصلي ترين راه انتقال مي باشد   

 ـ پنچه آشيدن 

 ـ پوست آسيب ديده 

 ـ نسوج مخاطي 

 ـ تنفس 

 ـ دستگاه گوارش 

 ـ جفت 

 ـ وسايل آلوده 

) مخاط آلوده  –پيوند اعضاء (ـ انسان به انسان   

 

 

 



: عالئم بيماري در انسان   

اين مرحله بستگي به شدت زخم ،تعداد جراحات و محل آنها ، . ماه است  ٢تا  ١روز به طور متوسط  ٩٠تا  ١۵به طور معمول 

: عالئم اين بيماري شامل مراحل زير مي باشد . سوش ويروس و سن دارد   

ي ، اشكال در بلع ، تهوع و استفراغ ، در ابتدا بيمار دچار تب ، لرز ، خستگي ، سر درد ، ضعف ، درد عضالني ، بي اشتهاي

روز طول مي  ١٠روز حد اآثر تا  ۴-١مي شود آه ... سرگيچه ، درد شكمي ، اسهال ، گلو درد ،تنگي نفس ،عصبي بودن و 

.آشد   

 

 

 

در مرحله بعد عالئم موضعي در محل گاز گرفتن شامل سوزش ، گز گز و مور مور در مسير عصب حسي عضو گاز گرفته 

بعد از اين مرحله فعاليت حرآتي شديد ،تحريك پذيري ،توهم ،ترس از آب و نور شديد ، حالت تهاجمي ، تشنج .خ مي دهد شده ر

درجه ، ضعف در اندام گاز گرفته شده ، آاهش هوشياري و اختالل حس ، فلج پايين  ۴٠، حرارت بدن به طور احتمال بيش از 

روز  ٧تا  ۴مرحله آم و مرگ آه از شروع عالئم باليني تا مرگ به طور متوسط رونده و سندرم مننژ ايجاد شده ، و در آخر 

. طول مي آشد   

 اقدام هاي درمانپيشگيري در خصوص افراد حيوان گزيده 

ـ زودودن و خارج آردن ويروس هاري از محل زخم١  

ـ  خارج آردن آف صابون از ال به ال ي زخم ٢  

  ـ قطع آامل قسمت هاي له شده و نكروزه٣

%٧٠تا  ۴٠ـ ضد عفوني آردن زخم با محلول بتادين يا الكل اتيليك ۴  

.ـ خوداري از بخيه زدن زخم فرد حيوان گزيده ۵  

اين سرم فقط به افرادي تزريق مي شود آه داراي يك يا چند گزيدگي يا خراش هاي عميق جلدي يا : ـ تزريق سرم ضد هاري ۶

.هاي سر و صورت باشند آلوده شدن غشاي مخاطي با بزاق و يا خراش   

به صورت عضالني و حتما در  ٣٠، ١۴، ٧، ٣نوبت ،روز هاي صفر ،  ۵واآسن ضد هاري در : ـ تزريق واآسن ضد هاري ٧

.عضله دلتوئيد بازو تزريق مي شود   

ـ آنتي بيوتيك تراپي ٨  

اسيون تا آخر ادامه مي يابد ،و اگر سالم روز ، اگر حيوان تلف شد واآسين ١٠به مدت : ـ تحت مراقبت قرار دادن حيوان مهاجم ٩

.بود حيوان مسلما هار نيست و ادامه واآسيناسيون الزم نيست   

 



:   انجام اقدامات زير مي تواند درآنترل بيماري هاري موثر باشد   

 ـ خوداري از نگهداري سگ و گربه در منزل

 مگر در موارد استثنايي و در صورت نگهداري ،قالده زدن و واآسيناسيون آنها عليه بيماري هاري 

دار در معابر عمومي و پارك ها ـ خوداري از ترددسگ هاي خانگي و صاحب   

 ـ جلو گيري از نزديك شدن آودآان به سگ ها ي ولگرد 

رت خراش باشد ،و مراجعه فوري فرد مجروح به مرآز بهداشت ـ توجه خاص به گاز گرفتگي حيوان ها هر چند جزيي و به صو  

 ـ خوداري از ريختن زباله و پس ماندهاي غذايي در اطراف منازل و گذرگاه ها 

 ـ همكاري با ماموران شهرداري و اداره حفاظت محيط زيست در نابودي سگ هاي ولگرد 

 ـ جلو گيري از تماس سگ هاي خانگي با سگ هاي ولگرد 

.ورت بروز هر گونه تغيير رفتار در حيوانات ،بايد فوري به دامپزشكي اطالع داده شود ـ در ص  

 

 

 

 

) ص(آنترل عفونت بيمارستان خاتم االنبياء  مسئولمه پاره حقي مقدم : تهيه و تنظيم   


