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ادارٌ فىايری اطالعات، ارتباطات          

 ي تحًل اداری

 

 کىترل مخسن بیماری -2 

     هثارسُ تا جًَذگاى اس جولِ هَش صحزایی تاا

ّای  کص ٍ تخزیة الًِ استفادُ اس سوَم جًَذُ

 هتزی هٌاسل 555جًَذگاى تا ضعاع 

 ّای ٍلگزد کٌتزل جوعیت سگ 

        در صَرت اتتال، پَضاًذى سخن سالک تاا گااس

استزیل در طَل درهاى جْت پیطاگایازی اس      

 اًتقال تیواری

 

 

 

 

 

  درهاى صحیح ٍ سزیع تیواری 

رٍس طَل کطیذُ تاضاذ   44ّز ضایعِ ای کِ تیص اس 

تایست در اسزع ٍقات     هطکَک تِ سالک است ٍ هی

جْت تطخیص قطعی ٍ درهاى اقذام ًوَد. در اتتذای 

یاتذ  تیواری ضایعِ کَچکتز تَدُ ٍ سزیع تز تْثَد هی

ٍ اس اًتقال تیواری تِ سایز اعضاءخاًَادُ جلَگایازی   

 ضَد. هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهذاشت محیط ي  رعایترعایت

حفاظت فردی وقش مهمی در 

پیشگیری از ابتال بٍ بیماری 

 سالک دارد.
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 سالک  چیست؟ 

کِ اس  طزیق استسالک یک تیواری عفًَی اًگلی

ساالان      گشش پطِ خاکی اس فزد آلَدُ تِ افازاد   

 . ضَد هٌتقل هی

سالک اس جولِ تیواری ّای هطتزک یاا قااتال      

 اًتقال اس حیَاى تِ اًساى است.

 عامل بیماری سالک  

 یک اًگل تک یاختِ تِ ًام لیطواًیا  است. 

 واقل بیماری

تاضذ کِ اس طازیاق      ًاقل سالک پطِ خاکی )فلثَتَهَس( هی

 دّذ. گشش ٍ خًَخَاری، اًگل تیواری را اًتقال هی

  پطِ خاکی در توام طَل سال فعال تَدُ ٍلی تیطتزیي

 فعالیت آًْا اس اردیثْطت تا ضْزیَر هاُ است.

 ُّای تاریک، گزم ٍ  پطِ خاکی در ٌّگام رٍس در پٌاّگا

ّای عوقی  ًسثتاً هزطَب هاًٌذ سیزسهیي هٌشل ٍ ضکاف

ّا، اطزاف  دیَارّا، داخل درسّای سقفی چَتی، اصطثل

تَدُ ستالِ، کَدّای حیَاًی، اهااکاي هاتازٍکاِ ٍ ...              

 کٌٌذ.   استزاحت هی

            فعالیت پطِ خاکی )گشش ٍ خاًَاخاَاری( اس بازٍب

 آفتاب آباس ضذُ ٍ تا صثح اداهِ دارد.

  

 پراکىذگی جغرافیایی سالک در ایران 

لیطواًیَس جلذی در ایزاى تِ ضکل رٍستایی )هازطاَب( ٍ         

ضَد. ًَع رٍستاایای در اکا از           ضْزی)خطک( هطاّذُ هی  

استاى کطَر ضایع است ٍ ًَع ضاْازی    45هٌاطق رٍستایی 

در تسیاری اس ًقاط ضْزی تِ صَرت اًذهیک)تَهی( اس جولِ   

 ضْز تن ٍجَد دارد.  

 

 اوًاع سالک 

 سالک ضْزی )خطک( -4

ایي تیواری اس فزد هثتال تِ ٍسیلِ پطِ خاکی تاِ فازد ساالان         

ضَد ، اًساى هخشى اصلی ٍ سگ هاثاتاال هاخاشى           هٌتقل هی

 تصادفی تیواری است.

 سالک رٍستایی )هزطَب( -2

ایي تیواری را تِ دلیل ٍجَد تزضحات در ضایعِ، سالک هزطَب 

گَیٌذ. در ایي ًَع تیواری جًَذگاى ه ل هَش صحزایی هخشى  

 تاضذ. اصلی تیواری است ٍ پطِ خاکی ًاقل تیواری هی

 عالئم سالک جلذی

هاُ ٍ در  8تا  2پس اس گشش پطِ )در سالک ًَع ضْزی پس اس  

ّفتِ( تزجستگی قازهاش رًاگ        4سالک رٍستایی پس اس حذٍد 

کَچک در هحل گشش پطِ ظاّز ضذُ کِ تذٍى درد است کِ تِ 

آیذ کاِ     تذریج ضایعِ تشرگتز ضذُ ٍ تِ صَرت سخوی تاس در هی

در ًَع ضْزی تذٍى تزضح ٍ در ًَع رٍستایی ّوزاُ تا تازضاح     

است. هحل سخن پس اس تْثَدی تِ صَرت جَضگااُ )اساکاار(        

 هاًذ. حتی تا درهاى استاًذارد تا آخز عوز تاقی هی

 

 درمان 

ضاَد، در       تِ  دٍ ضیَُ  هَضعی ٍ سیستویک  اًجام هی

اًاجاام   درهاى هَضعی  تشریق اطزاف سخن ٍ کزایَتزاپی   

ضَد ٍ در درهاى سیستویک دارٍ تِ صاَرت تاشریاق       هی

 ضَد. ّفتِ  تجَیش هی 3تا  2عضالًی تِ هذت 

 

 پیشگیری از ابتال بٍ بیماری سالک

 مبارزٌ ي ازبیه بردن واقل بیماری  -1

ّای هٌااساة    تایست هحل جْت هثارسُ تا پطِ خاکی هی

 رضذ ٍ تک یز آًْا را ًاهساعذ ٍ حذف ًوَد. 

 عًامل محیطی

   جوع آٍری ٍ دفي تْذاضتی ٍ هستوز ستالِ اس هحال

 سًذگی

 آٍری ٍ دفي فضَالت ٍ کَدّای حایاَاًای اس       جوع

 هحل سًذگی اًساى ٍ دام

 ِّای ساختواى سااسی ٍ     جلَگیزی اس اًثاضتي ًخال

 ّا آٍری سزیع آى جوع

 ِّای خاکی ّا ٍ خیاتاى تْساسی کَچ 

 

 عًامل حفاظت فردی

 ّای ریش یا پطِ تاٌاذ      استفادُ اس  پطِ تٌذ تا سَراخ

 آبطتِ تِ سن ّوشهاى تا بزٍب آفتاب

  ِدٍری اس هحل سًذگی پطِ خاکی ٍ هٌاطق آلَدُ ت

 سالک تِ ٍیژُ ٌّگام بزٍب آفتاب تِ تعذ

 ّای پَضیذُ در ٌّگام ضة استفادُ اس لثاس 

 ًُصة تَری فلشی تا هٌافذ ریش تِ درب ٍ پٌجز 
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