
  بیماري هاري و حیوان گزیدگی
  

  :مقدمه و اھمیت موضوع

انســان وســایر   .اســت اهلــی و وحشــی کشــنده مخصــوص گوشــتخواران    ویروســی هــاري یــک بیمــاري       
اهمیـت بیمـاري   .بـه آن مبـتال مـی شـوند     گـاز گـرفتن  حیوانات خـونگرم پسـتاندار بطـور تصـادفی و غالبـا از طریـق       

ــاال    ــندگی ب ــزان کش ــل می ــه دالی ــد در( ب ــد ص ــاد     ) ص ــا ایج ــاري در دام ه ــه بیم ــادي ک ــارت اقتص ــات و خس تلف
  .استهزینه باالي خرید سرم و واکسن ضد هاري ،میکند

  :راه ھای انتقال بیماری

  .گاز گرفتن وپنجه کشیدن حیوان هار  .1
  . از طریق لیسیدن لب و چشم و بینی صاحبان خود :ترشحات حیوان هار .2
  . آلوده زندگی می کندخصوصا در غارهایی که خفاش :راه تنفسی  .3
  .خوارتحیوانات گوشسایر توسط  هاراز طریق خوردن حیوانات تلف شده : راه گوارشی .4
 .انتقال از راه جفت و پیوند اعضا .5

  .از طریق آسیب ایجاد شده توسط انسان مبتال به هاري  .6

  :عالئم بیماری در حیوان

صاحب خود انس و الفت پیدا می کند یاعصبانی و  اولین عالمت تغییر رفتار و عادات حیوان است بطوریکه به    
به  ،  تندخو می شود و غذاي خود را به خوبی نمی خورد بدون مقصد به هرجائی رفته و به هرکسی حمله می کند

بلع کف از دهان حیوان سرازیر  در ناتوانی سنگ و اشیاء مختلف پرداخته پس از مدتی به علت,گاز گرفتن چوب 
در موارد کمی با پیشرفت بیماري ,صداي پارس حیوان خشن و ناموزون می شود ,مین می خوردشده و مرتبا به ز

  .ابتدا دست ها سپس پاها و سایر اندام ها فلج شده و دراثر فلج دستگاه تنفس می میرد,حیوان به گوشه اي پناه برده

  :عالئم بیماری در انسان

, خـارش و سـوزش در محـل گزیـدگی     . رما خـوردگی اسـت   در ابتدا عالیم بسیار عمومی وشبیه عالیم یـک سـ      
کـه در حلـق بـه دلیـل ایـن      ,گرفتگـی عضـالت   و توهم و هزیان گوئی,تب و تشنج ,سردرد,خستگی,احساس هراس

،هرگونه عامل تحریک مانند نور ،صداي بلند ،باد وجریان آب وي را به  گرفتگی فرد قادر به نوشیدن آب نمی باشد 



بـه کمـا رفتـه     به تدریج با افزایش و تشدید انقباضات شدید عضله قلب و دستگاه تنفسـی فـرد   .شدت عصبی کرده و
 .می میردو

اقدامات درمانی الزم در مورد افراد حیوان گزیده قبل از ارجاع به مراکز 
  :بھداشتی

       )دقیقه و با استفاده از برس 10تا  5حداقل به مدت (شستشوي کامل محل زخم با آب و صابون. 1

                      
  .یا بتادین الکلضد عفونی کردن محل زخم با.  2
 مراجعه فوري به نزدیکترین مرکزبهداشتی درمانی و یا خانه بهداشت. 3

  :درمان پیشگیری ھاری در افراد حیوان گزیده 

  .سرم هاري  تلقیح نوبت  و در صورت لزوم 5 ویا3تزریق واکسن هاري در .1
  .ث و سرم کزاز در صورت نیاز تزریق واکسن توام یا ثال .2
   .تجویز آنتی بیوتیک توسط پزشک .3
 . قطع کامل قسمت له شده و از بین رفته. .4

  .عدم انجام بخیه در ناحیه زخم .5
 .روز 10 مهاجم به مدتسگ ویا گربه  و تحت نظر داشتن  مراقبت .6

 .عدم انجام پانسمان محکم وچند الیه در صورت امکان .7

  :توصیه ھای الزم

  .ري سگ و گربه در منزل خودداري نمائیداز نگهدا*

  .از نزدیک شدن و تماس با سگ هاي ولگرد خودداري کنید*

حیوانات هرچند به صورت جزئی مجروح را سـریعتر بـه مرکـز بهداشـتی     و یا کشیدن پنجه  در صورت گازگرفتن *
  .ودرمانی ارجاع دهید

  .ومی و معابر و استفاده از کیسه هاي مخصوص زبالهخودداري از ریختن زباله و پسمانده هاي غذائی دراماکن عم*



  .حیوانات خانگی را واکسینه وقالده گذاري کنید*

  . واکسیناسیون علیه هاري را کامل کرده وتمامی نوبت هاي توصیه شده را انجام دهید*

 


