
  

 

 

تة کشیوِ کٌگَ یک تیواسی خًَشیضی دٌّذُ تة داس 

حاد است کِ اص جولِ تیواسی ّای هطتشک اًساى ٍ 

دام است کِ تِ ٍسیلِ ًَعی کٌِ هٌتقل هی ضَد ٍ دس 

 آسیا، اسٍپا ٍ آفشیقا دیذُ هی ضَد

 

دسد ضذیذ -سشدسد-ضعف-کَفتگی-دسد-تة ًاگْاًی 

-تَْع ٍ استفشاغ-تشس اص ًَس- تی اضتْایی-عضالت

عالین خًَشیضی اص سٍص سَم تا ضطن ضشٍع -گلَ دسد

هحلْای -خظ صیش تغل-خًَشیضی دس هخاط-هی ضَد

خًَشیضی اص اعضای هختلف تذى هثل -تضسیق

تیٌی،لثِ،هجاسی ادساسی،سٍدُ ٍ سحن دیذُ هی 

ضَک ٍ اغوا اص عالین ضذیذ ٍ ًْایی ایي تیواسی .ضَد

 .است

  

 

  آهَصش تِ هشدم دس هَسد حفاظت دس تشاتش

گضش کٌِ تخػَظ کَدکاى دس ٌّگام 

تواس تا دام کِ تا دست تذٍى حفاػ اقذام 

تِ جذا کشدى کٌَْ حتی لِ کشدى آى ًکٌٌذ 

 .تسیاس هْن است

  تِ داهذاساى آهَصش تایذ داد کِ دس ٌّگام

تواس تا دام اص لثاس پَضیذُ تا سًگ سٍضي 

استفادُ کٌٌذ ٍ تعذ اص خشٍج اص داهذاسی 

 .لثاس خَد سا تعَیض کٌٌذ

  استفادُ اص دٍس کٌٌذُ حطشات تش سٍی

پَست یا استفادُ اص پشهتذیي تش سٍی لثاس 

 .ٍ کفص تَغیِ هی ضَد

  

 

  

 

تطخیع ایي تیواسی اص عشیق آصهایص ًوًَِ ّای 

 .خَى ٍ یا تافت تیواس هطکَک غَست هی پزیشد

 

ایي تیواسی دسهاى ضذ ٍیشٍسی اختػاغی داسد 

داسٍی سیثاٍیشیي دس دسهاى ایي تیواسی اثشات قاتل 

 .تَجْی داسد

 

تشای کٌتشل تیواسی هْوتشیي اقذام هثاسصُ تا کٌِ ّا 

است تخػَظ دس فػَل گشم سال کِ سضذ ٍ تکثیش 

 .آًْا دس تاالتشیي حذ هی تاضذ

دس حال حاضش ٍاکسي ضٌاختِ ضذُ ای تشای تیواسی 

ٍجَد ًذاسد لزا پیطگیشی عوذتا ضاهل سعایت ًکات 

 .تْذاضتی ٍ فشدی است

 

 

 :تب خونریسی دهنذه کریمه کنگو

 

 :عالیم بیماری

 

 :تشخیص

 

 :درمان

 

 :کنترل و پیشگیری

 

 :آموزش 

 



 

  ٍ رتح حیَاًات دس کطتاسگاّْا اًجام ضَد

 ساعت پس اص 24الضِ حیَاًات تِ هذت 

رتح دس یخچال ًگْذاسی ضَد ٍ سپس تا 

پَضیذى دستکص آى سا قغعِ قغعِ کشدُ ٍ 

 .هػشف ًوایٌذ

  َهَاسد هطکَک تیواسی تة کشیوِ کٌگ

داسای خًَشیضی فعال هی تاضذ تایذ دس 

ضشایظ کاهال ایضٍلِ دس تیواسستاى تستشی 

ضًَذ ٍ احتیاط ّوِ جاًثِ تشای آى سعایت 

 .ضَد

  اص کطتاس دام دس هعاتش عوَهی،اًظاس هشدم ٍ دس

 هشاسن ّا جذا خَدداسی کٌیذ

  افشادی کِ تا کطتاس دام دس تواس ّستٌذ تایذ

اص ٍسایل حفاظت فشدی هثل پَتیي 

اص ًگِ داضتي .،دستکص،عیٌک استفادُ کٌٌذ

کاسد قػاتی تا دّاى ٍ دًذاى اکیذا خَدداسی 

 .کٌیذ

   اجتٌاب اص خَسدى گَضت ، جگش خام ، ًین

 ساعت دس 48پختِ ٍ ًگْذاسی جگش تِ هذت 

 آىیخچال ٍ سپس استفادُ 

   

 بسمه تعالی

 

 بیمارستان شيید انصاری رًدسر

 :عنٌان

 تب کریمو کنگٌ

 

 :تيیو کننده

 حدیثو پناىی

 سٌپرًایسر آمٌزش سالمت

 1397پاییس 

 

دس غَست داضتي عالین خًَشیضی ،تة،دسد عضالًی تِ 

ّوشاُ ساتقِ گضش تا کٌِ ٍ یا لِ کشدى کٌِ تا دست 

،تواس هستقین تا خَى تاصُ یا سایش تافت ّای دام 

تخػَظ ٌّگام رتح دام سشیعا تِ ًضدیکتشیي هشکض 

 .تْذاضتی دسهاًی هحل صًذگی خَد هشاجعِ فشهاییذ
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