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و این افراد هر سه سال باید یک نوبت واکسن بهه          

 عنوان به عنوان یاد آوری تزریق کنند.

 درمان: 

کسی که توسط حیوان مشکوک به ههاری اها            

ارفته شود باید فورًا محل اا  ارفتی را با آب و            

دقیقه شهسهتهشهوی      52صابون به مدت حداقل     

بدهند و سریعًا به مرکز درمانی مقابله بها ههاری            

مراجعه کنند. تا با واکسیناسیون ههاری درمهان      

 شود. 

شستشوی  خم مربوط به اا  ارفتگی حیوان و         

بخیه نکردن و  با  بودن  خم بسیار مهم اسهت             

سپس می توان ا  مواد ضد عفونی کننده مهلهل            

بتادین استفاده کرد. چون ویروس هاری به نور و           

جریان هوا حساس است و در نتیجه نباید  خهم           

 بخیه شود حتی االمکان روی  خم با  باشد 

به صورت رایج واکسیناسیون تا شش رو  پس ا        

اا  ارفتگی و قبل ا  برو  عالیم هاری می توانند          

صد در صد بیماری را ا  بین ببرد اما پس ا  بهرو              

عالئم درمان دیگر امکان پذیر نیست و بیمار بها           

وجود مراقبتهای کامل طی یک یا دو هفته جهان          

 خود را ا  دست خواهد داد  
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 حیوان گزیدگی

 

 تهیه کننده:

 دلنیا هاشمی

بگیرد در ادامه باید ا  ضد عفونی کننده هایی 

مانند الکل یا ید یا کلر هگزیدین استفاده کنید 

بعد هر چه سریع تر به نزدیدک ترین درمانگاه 

 یا بیمارستان بروید. 

کسانی که هیچ وقت واکسن های هاری  -5

نزده اند در صورت اا  ارفته شدن توسط 

ساعت آینده  24ساعت یا  52سگ ها باید در 

 این واکسن را تزریق کنند. 

 مانی که محل اا  ارفته خون ریزی فعال  -3

 دارد ا  بستن محل  خم خودداری شود 

 پیشگیری از هاری:

ا سگ ها و اربه های واایر دار  فاصله  -1

حیوانات اهلی خود را به موقع  -5بگیرید 

کسانی که با حیوانات در  -3واکسینه کنید 

تماس هستند )دامپزشکان  شکارچیان  

دامپروران  جنگلبانان و....( باید علیه بیماری 

هاری واکسینه شوند . برای پیشگیری در 

هاری درا ین افراد واکسن در چهار نوبت 

تزریق می اردد.  که در نوبت دو   سه   چهار 

به ترتیب هفت رو  بیست و هشت رو  و یک 

 سال یعد ا  نوبت اول تزریق می اردد 
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 نور حساس شوند.   

 عالئم بیماری هاری در انسان:

 -3تب   -5سرفه  -1عالئم اولیه: 

سو ش در  -2بدن درد  -2سردرد 

کاهش اشتها  -6محل اا  ارفتگی 

درد عضالنی  -4احساس تهوع  -7

 الوه درد  -9

عالئم نهایی هاری : اضطراب  

رفتارهای خشونت آمیز  توهم و 

افسردای  ترس ا  آب   مشکل در 

جهت اردن و تکلم  ناتوانی در بلع   

فلج شدن فک  حرکت غیر طبیعی 

عضله  دیافراام   دو بینی   ایست 

 قلبی  مشکالت تنفسی در بیمار 

اقدام اولیه او در هنگام حیوان 

 گزیدگی

 خم باید با کمک آب و صابون  -1

و یا مواد شوینده دیگر کامالً 

دقیقه  2پاکسا ی شود و حداقل 

در معرض تماس با آب روان قرار 

 تعریف:

هاری یک بیماری ویروسی سیستم 

اعصاب مرکزی است این بیماری 

کشنده بین حیوانات )پستانداران 

خون ارم( و انسان مشترک بوده و 

اغلب به وسیله ازش حیوان آلوده 

مانند سگ  اربه  خفاش  ااو و ... به 

انسان منتقل می شود. در صورت برو  

عالیم هاری این بیماری درمان ناپذیر 

بوده و سرانجام باعث مرگ می شود. 

البته افرادی که توسط حیوانات اهلی 

و وحشی اا  ارفته می شوند اار در 

اسرع وقت به مراکز پیشگیری مراجعه 

 کنند به این بیماری مبتال نمی شوند .

 راه های سرایت بیماری 

اصلی ترین راه سرایت بیماری  -1

اا  ارفتن به وسیله حیوان هار است . 

که در مورد اربه و اربه سانان ا  

طریق کشیدن پنجه آغشته به بزاق 

 نیز انتقال بیماری صورت می ایرد.

پوست: بیماری هاری ا  راه پوست  -5

سالم قابل سرایت نیست و اار کوچک 

خراش یا  خمی در پوست وجود داشته 

باشد. در تماس با ترشحات آلوده انتقال 

 صورت خواهد ارفت. 

سایر راه ها: انتقال بیماری به ندرت  -3

ا  طریق دستگاه تنفس  دستگاه 

اوارش  پیوند اعضا  جفت   وسایل 

آلوده  مخاطت ها و ا  انسان به انسان 

 امکان پذیر است .

 عالیم بیماری هاری در حیوانات:

 مانی که ویروس به بدن وارد می شود 

ا  طریق اعصاب به مغز وارد منتقل  می 

 شود.

عالیم هاری در سگ ها  اربه ها و 

راسوها ممکن است متفاوت باشد که 

شامل ترس حالت تهاجمی  ریزش بزاق 

ا  دهان   بلع سخت  ایچ بودن  تلو تلو 

خوردن و تشنج و غیره در حیوانات 

وحشی مبتال ممکن است تنها شامل 

اختالالت رفتاری باشد عالو بر این 

عالئم هاری در سگ و اربه   اسب و ااو 

  اوسفند و بز ممکن است اوشه ایر 

شوند و به خود آسیب برسانند و یا به 
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