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نظـر نفـوذ ناپذیـری کنه هـا و دوم سم پاشـی 
منظـم اسـت کـه در ایـن رابطـه انتظـار مـی رود 
سـازمان جهاد کشـاورزی ایفای نقش مناسـبی 

باشد.« داشـته 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اکثـر اسـتان های کشـور 
مـواردی از ابتـا بـه تـب کریمـه کنگو را گزارش 
کرده انـد، بیـان کـرد: »امـا بیشـترین مـوارد ابتـا 
در اسـتان کرمـان بـوده اسـت کـه  بخـش عمـده 
ایـن مـوارد هـم در تمـاس بـا دام آلـوده بیمـار 
کنتـرل  می رسـد  نظـر  بـه  بنابرایـن  شـده اند. 
دام  گـزش  از  پیشـگیری  و  کنه هـا  جمعیـت 
توسـط کنـه در ایـن منطقـه بـه درسـتی اجرایـی 
نمی شـود و تعـداد دام هـای آلـوده بـه ویـروس 
CCHF بیشـتر از سـایر نقـاط بـوده اسـت. از 
سـوی دیگـر عـدم توجـه کافـی بـه پروتکل های 
بهداشـتی در مشـاغل مرتبـط بـا دام می توانـد 
عامـل دیگـری بـرای افزایـش مـوارد در منطقـه 

مـورد نظـر باشـد.«
قابـل  بیماری هـای  مدیریـت  گـروه  رییـس 
انتقـال بیـن انسـان و حیـوان وزارت بهداشـت 
در خصـوص افزایـش مـوارد ابتـا بـه تب کریمه 
کنگـو طـی سـال جـاری )تاکنـون( در مقایسـه بـا 
کل سـال قبل گفت: »حدوداً ۲۴ سـال اسـت که 
نظام پایش و مراقبت این بیماری شـکل گرفته 
اسـت؛ در سـال هایی تعداد موارد افزایشـی و در 
سـال هایی کاهشـی بوده اسـت. قبا موضوعی 
تحـت عنـوان قاچـاق دام وجـود داشـت کـه 
ایـن امـر سـبب می شـد بیشـترین مـوارد ابتـا 
در اسـتان های شـرقی کشـور بویژه سیسـتان و 
بلوچسـتان باشـد. در آن زمان به علت ارزان تر 
بودن قیمت دام در پاکستان و افغانستان دام های 
آلـوده بـه شـکل قاچـاق وارد ایـران می شـد و 
ایـن یـک معضـل بـرای مـا بـود امـا از زمانـی 
کـه قیمـت دالر نسـبت بـه ریـال افزایـش داشـته 
اسـت، دیگـر قاچـاق دام شـکل نگرفتـه اسـت 
کـه بـه دنبـال آن طـی سـال های اخیـر تعـداد 
مـوارد تـب کریمـه کنگـو ناشـی از قاچـاق دام 

کاهـش یافته اسـت.«
وی افـزود: »سـال هایی در کشـور داشـتیم کـه 

بیـش از ۱۵۰ مـورد ابتـا بـه تـب کریمـه کنگـو 
در کشـور شناسـایی می کردیـم. خوشـبختانه 
هنـوز بـه ایـن پیـک از بیمـاری نرسـیده ایم امـا 
اینکـه چـرا سـال قبـل تعـداد مـوارد شناسـایی 
شـده نسـبت بـه امسـال کمتـر بـود را بیشـتر 
بـه ایـن علـت می دانیـم کـه مواجهـه انسـان بـا 
آلودگـی کـم شـده بـود و نکتـه دوم ایـن اسـت 
که شـاید در آن بازه زمانی اقدامات پیشـگیری 
و کنترل کننده تشـدید شـده بود. هر زمانی که 
بـه پروتکل هـای بهداشـتی، سـم پاشـی منظـم، 
کنتـرل جمعیـت کنه هـا و... کمتـر توجـه شـود، 

آمار ممکن اسـت افزایشـی شـود.«
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وی افـزود: »بـر اسـاس بررسـی های صـورت 
گرفتـه، آمـار نشـان می دهـد پـس از شـکل گیری 
نظـام مراقبـت بیمـاری تـب کریمـه کنگو، تنها در 
سـال ۱3۸۹ تعداد موارد فوتی ناشـی از بیماری 
۲۸ مورد بوده اسـت که بیشـترین تعداد موارد 
مـرگ و میـر بـر اثـر ایـن بیمـاری طـی سـال های 
۱3۷۸ تا ۱۴۰۰ بوده اسـت. پس از آن بیشـترین 
میـزان مـرگ و میـر بیمـاری در سـال ۱3۸۷ بـا 

۲۱ مرگ گزارش شـده اسـت.«
رییـس گـروه مدیریـت بیماری هـای قابـل انتقال 
بین انسـان و حیوان وزارت بهداشـت با اشـاره 
بـه اینکـه یـک کنـه ۸۰۰ روز عمـر می کنـد، 
 CCHF توضیـح داد: »مخـزن و ناقـل ویـروس
در طبیعـت، کنه هـای سـخت و عمدتـا گونـه ای 
بـه نـام هیالومـا اسـت. یـک کنـه مـاده آلـوده بـه 
ویـروس می توانـد هنـگام تخم گـذاری ویروس 
را بـه نسـل بعـد هـم انتقـال دهـد؛ از طرفـی 
اگـر از دام آلـوده بـه ویـروس خون خـواری کنـد 
می توانـد ویـروس را بـه بـدن خـود انتقـال دهـد. 
راه سـوم انتقـال ویـروس بیـن کنه هـای آلـوده 
از طریـق جفت گیـری اسـت. ایـن مـوارد نشـان 
می دهـد راه هـای زیـادی بـرای آلودگـی کنه هـا 
وجـود دارد و ایـن درحالـی اسـت کـه کنتـرل 
جمعیـت کل کنه هـا در طبیعـت هـم امکان پذیـر 
نیسـت پـس می بایسـت از تمـاس کنـه بـا دام هـا 

جلوگیـری کنیم.«
وی افـزود: »زمانـی کـه ایـن کنه هـا، دام را مـورد 

گـزش قـرار می دهنـد، ویـروس را بـه بـدن دام 
منتقـل می کننـد و دام در طـی مـدت دو هفتـه 
درحالـی کـه ممکـن اسـت از خـود عائمـی 
هـم بـروز ندهـد، ناقـل ویـروس باشـد. چنانچـه 
در طـی ایـن مـدت، دام توسـط انسـان بـدون 
رعایـت نـکات بهداشـتی و بـدون اسـتفاده از 
وسائل حفاظت فردی، ذبح شود و یا انسان در 
معرض خون و ترشـحات دام آلوده قرار گیرد، 
احتمـال انتقـال بیمـاری بـه انسـان وجـود دارد.«
رییـس گـروه مدیریـت بیماری هـای قابـل انتقال 
بین انسـان و حیوان وزارت بهداشـت ادامه داد: 
»کنـه  آلـوده می توانـد انسـان را مـورد گـزش قرار 
داده و او را آلوده کند، پس اگر انسـان نادانسـته 
کنـه آلـوده بـه ویـروس را بـا دسـت لـه کنـد و 
همچنیـن اگـر فـرد بـا یـک بیمـار مبتـا بـه تـب 
کریمـه کنگـو در تمـاس باشـد، در صورتـی کـه 
اصول بهداشـتی و اسـتفاده از وسـائل حفاظت 
فردی را به درسـتی رعایت نکند، ممکن اسـت 
ویروس از طریق ترشـحات آلوده و خون بدن 

بیمـار، بـه فـرد دیگـری سـرایت کند.«
وی بـا بیـان اینکـه ایـن بیمـاری دارای قابلیـت 
انتقال انسـان به انسـان نیز اسـت، توضیح داد: 
»همچنیـن بـه عنـوان یکـی از مـوارد عفونت های 
بیمارسـتانی، مطـرح و همه گیری هـای داخـل 
بیمـاری  اسـت.  شـایع  نیـز  آن  بیمارسـتانی 
یـک  کنگـو  کریمـه  تـب  خونریـزی  دهنـده 
مراقبت هـای  کارکنـان  بـرای  جـدی  تهدیـد 
بهداشـتی اسـت و باعـث شـیوع بیمـاری در 
بیمارسـتان ها می شـود که ممکن اسـت با میزان 
مـرگ و میـر بـاال همـراه باشـد. در حـال حاضـر 
هیـچ گونـه واکسـن انسـانی یـا حیوانـی مـورد 
تاییـد علیـه ایـن بیمـاری در دسـترس نیسـت.«
امیـری بـا اشـاره بـه اینکـه تعـداد زیـادی از افراد 
مبتـا، بـدون عائـم هسـتند، گفـت: »امـا افرادی 
کـه دچـار عائـم می شـوند در فـاز اولیـه دچـار 
تـب ناگهانـی، لـرز، سـردرد، درد عضانـی، 
درد عضـات شـکم و کمـر، گیجـی، حالـت 
تهـوع، اسـتفراغ و پرخونـی مخـاط می شـوند. 
اگـر بیمـاری وارد فـاز حـاد شـود، خونریـزی 
زیـر پوسـتی، کبـودی بـدن، خونریـزی داخـل 

ملتحمـه چشـم، خونریـزی مخـاط، خونریزی 
از مجـاری بـدن و در نهایـت درگیـری چندیـن 
ارگان بـدن مثـل سیسـتم گوارشـی، ادراری و 
تنفسـی بـروز می کنـد کـه اگـر درمـان مناسـب 
انجـام نشـود، ممکـن اسـت منجـر بـه مـرگ 

بیمار شـود.«
امیـری بـا بیـان اینکـه اکیـدا توصیـه می کنیـم 
مـردم از خریـد گوشـتی کـه خـارج از شـبکه 
دامپزشـکی ذبح شـده اسـت، خودداری کنند، 
تصریـح کـرد: »نکتـه مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه 
اگـر قـرار اسـت خودشـان دامـی را ذبـح کننـد 
حتمـا ایـن دام را از میادیـن مجـاز عرضـه دام 
تهیـه کننـد کـه تحـت نظـر سـازمان دامپزشـکی 
باشـد و بـه هیـچ وجـه دام را در منـازل، معابـر 
و خیابان هـا ذبـح نکننـد؛ زیـرا ایـن موضـوع در 
زمینه گسـترش بیماری بسـیار خطرناک اسـت. 
از مـردم می خواهیـم دام را بـه کشـتارگاه ببرنـد 
تـا تحـت نظـارت کامـل ذبـح صـورت گیـرد.«

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اگـر افـراد گوشـت و 
احشـاء دام را بـه شـکل خـام یـا درسـت پختـه 
نشـده مصـرف کننـد، احتمـال ابتـا بـه بیمـاری 
تـب کریمـه کنگـو وجـود دارد، بیـان کـرد: 
»گوشـت دام ذبـح شـده بایـد قبـل از مصـرف 
بـه مـدت حداقـل ۲۴ سـاعت در دمـای ۴ درجـه 
سـانتی گراد در یخچال قرار داده شـود و جگر 
و سـایر امعاء و احشـاء دام، پس از ۴۸ سـاعت 
نگهـداری در دمـای چهـار درجـه سـانتی  گـراد، 

مصرف شـوند.«
رییـس گـروه مدیریـت بیماری هـای قابـل انتقـال 
بیـن انسـان و حیـوان وزارت بهداشـت در پایـان 
اظهـار کـرد: »تـب خونریـزی  دهنـده کریمه کنگو 
مهم ترین و گسترده ترین بیماری ویروسی منتقل 
شـونده از طریق کنه اسـت. این بیماری در بیش 
از 3۰ کشـور دنیـا وجـود دارد و در قاره هـای 
آفریقا، اروپا و آسـیا اندمیک اسـت. میزان مرگ 
و میـر ایـن بیمـاری می توانـد قابـل توجه باشـد؛ به 
طـوری کـه متوسـط میـزان کشـندگی آن بیـن 3۰ 
تـا ۵۰ درصـد تخمیـن زده شـده اسـت و برخـی 
منابـع حتـی میـزان آن را تـا ۸۰ درصـد در زمـان 

طغیان هـا گـزارش کرده انـد.«
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