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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 

 1۹/۰۸/۲۰1۸           صحت عامهارت وز
 

 میشناستب خون دهنده را ب ایتب کشنده کنگو 
 !میخود باش یهایو متوجه ذبح قربان

 

 .شد تحلیالت نیز نشرقسمت  دربرای هموطنان عزیز صحی آن ، این مطلب بنابر اهمیت پورتال افغان جرمن آنالین گرانقدرخوانندگان 
 

 
 

با  ،یو هفتم سال جار ستیتب کنگو، به روز شنبه ب ۀاز گسترش مرض کشند یریعامه جهت جلو گصحت وزارت
مال امان و خبرنگاران  ن،ید یاز علما یشمار یرا برا ییها یاطالعات و آگاه یآموزش ناریسم کی یراه اندار

 .ارائه داشت
قربان  دیع یتب کنگو در روز ها مریضیشده بود تا خطر گسترش  یهدف راه انداز نیبه ا یآموزش ناریسم نیا

 .گرفته شود
 وهیخود ش یهایسازند تا در قربان کیرا که به دست آورده اند با مردم شر یمال امامان خواسته شده تا اطالعات از
 .را در نظر داشته باشند واناتیسالم ذبح ح یها
را از خطر  هموطنانبه دست آورده اند  ناریسم نیکه از ا یهاناریخواسته شد تا بانشر سم یها از رسانه نچناهم

 .دهند یآن آگاه یۀوقا وهیگسترش تب کنگو و ش
:»  گفت نیبه تب کنگو چن وندیو پالن وزارت صحت عامه در سخنان خود در پ یپالس نیمع میجان نع احمد داکتر

کشف شد. پس از  ۀمیدر کر 1۹44بار در سال  نینخست مریضی نیاست. ا یروسیو ۀشندک مریضی کیتب کنگو 
 1۹6۹به سال  یطب یهاژوهشپ ۀجی. در نتدیکنگو کشف گرد یدر جمهور 1۹56در سال  مریضی نیچن کیآن 

 یسینام نهادند. در انگل« کانگو  – مهیکر» سبب آن را تب  نیگون اند. به همباهم، هم یمریضدو  نیروشن شد که ا
 به نام

Crinean Cogo Haemorrhagic (CCHF) 
  .شودیم ادی

است که به نام « کنه» از  ییاست. عامل انتقال آن گونه یو انسان یوانیمشترک ح یمریضی«  کنگو – مهیکر»  تب
 الومایه
 Hyalommaکنه در بدن گاو، گوسفند، بز و حتا نیا .شودیم ادی

 «.کنندیم یگزنده یلیطف ای تیپراز ۀبه گون خرگوش
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 یویاطب وق یعموم سییر یدیحم راحمدیدکتر  بش ابد،ی یبه انسان انتقال م وانیچگونه از انسان ح مریضی نیا اما
با  گزد،یآن را م ای مکدیمصاب را م وانیکه کنه خون ح یزمان» را ارائه کرد او گفت:  یارتباط اطالعات نیدر ا

 :دهدیانتقال م نیریز یهاوهیرا به انسان.به ش روسیکنه و ی. در گام بعدشودیتب کنگو آلوده م روسیو
 یب که جلد انسان را  کندیاز خود افراز م ۀماد رساند،یخود را به بدن انسان م وان،یکه کنه از بدن ح یوقت -

  کند و سبب یم تیاز کنه به انسان سرا روسیو لهیوس نیمکد و بد یسازد و ان گاه خون انسان را م یم حس
 .شودیتب کنگو م مریضی 

ه تا انسان ب شودیذبح، سبب م انیتب کنگو در جر روسیمصاب به و وانیتماس با خون، افرازات و انساج ح -
 .آلوده شود روسیو نیا 

 سازد، یاب مرا مص گریانسان د زیمصاب است ن روسیو نیتماس با خون و افرازات بدن شخص که به ا -
 را دارد، مریضی نیا وعیخطر ش زیمصون، ن رینامناسب و غ یهاگاهیدر جا واناتیکشتار ح -
 دهد،یرا انتقال م روسیکه و ۀذبح شده با خون کن وانیآلوده شدن خون ح -
 « .را دارد روسیو نیخطر مصاب شدن با ا زیپخته ن میپخته و جگر ن میاستفاده از کوشت ن -

 کرده بود، به اشتراک یگوناگون تب کنگو گرد آور یهاجنبه وندیرا که در پ یاز اطالعات ییسها مجموعه میسل داکتر
تب کنگو گرفتار شود؛ اما  یمریضکشور به  کیامکان وجود دارد که هر شهروند  نیداد که هر چند ا حیکننده توض

 .دهندیم لیتشک یاجتماع طبقهٔ  نیا شتریب را مریضی نیا انیقربان
 

 سرو کار دارند، یکه با تجارت مواش یمالداران، شبانان و آنان -
 ها سروکار دارند، وانیح یۀو ترب هاوانیبا ح ۀکه به گون یدهقانان و همه آنان -
 دهند،یکه کار و بار گوشت را انجام م یقصابان و سالخان و آنان -
 ،یوانیبخش ح یکارمندان صح -
 پردازند،یتب کنگو م مارانیکه به درمان ب یداکتران و کارمندان صح -
 حالل گوشت سروکار دارند،  یهاوانیزنان خانه که با ح -
 .پزند یکنند و م یزنان و دختران خانه که گوشت آلوده را پارچه م -
 

و  میعال یهااما در انسان دهد؛یرا نشان نم یمشخص یهاها و نشانهعالمه واناتیتب کنگو هر چند در ح یمریض
 یها روز نشانه ۹-۲ تب کنگو گرفتار شد، پس از روسیبه و یکه کس نیمشخص است. هم اریآن بس یهانشانه

 :شودیم داریپد  یدر و نیریز
 

خون، ضربان آهسته قلب، تنفس شتابناک،  نیئفشار پا ،ییترس از روشنا د،یشد یدرجه، سردرد 4۰-3۹  دیتب شد
 .است مریضی   نیا نینخست یها بر جلد و... از نشانه یئدانه ها یئدایپ ،یبطن یدردها یبددل
 ،یدستگاه تناسل ،یدستگاه تنفس یزیرخون ها،رهیب یزیر. خوندهدیرخ م یزیرخون یمریضدر اندام  یگام بعد در

»  مریضیاست که  یزیرخون نیدر امعا و مغز. به سبب هم یداخل یزیرگونه خون نیبه هم ،یجلد یزیخون ر
 .کنندیم ادی زیدهنده ن یزیبه نام تب خون ر را« کنگو  – مهیتب کر

ها، . بر اساس گزارشگرددیو اگر به موقع درمان نشود سبب مرگ م ابدییاز دو تا سه روز ادامه م یزیرخون نیا
 .هندیتب کنگو جان م روسیبه و انیدرصد از مبتال یس

. گوشت کنندیم یرا قربان واناتیگسترده ح ۀقربان مردم به گون دیصحت عامه نگران آن است که در ع وزارت
ر هم  د ایتب کنگو را در خود داشته باشند،  روسیو وناتیح نیاز ا ین وجود دارد که شمارامکا نیا کنند،یپارچه م

دارند با خون  سهم واناتیکه در کشتار ح یآنان و ابانهم قص ای. زدیامیب واناتیها با خون حذبح خون کنه انیجر
 .کنگو، آلوده شوند روسیآلوده به و واناتیح
 نیا یپارچه کردن و آشپز خطر وجود دارد که در هنگام شستن، نیباشد، ا روسیچنان اگر گوشت آلوده با و هم
 .ابدیشپزان انتقال آ ایبه بدن زنان  روسیو
 

در  ریتمام تداب دی. پس باشودیم شتریدر فصل گرما نسب به فصل سرما ب مریضی نیا تیاست که سرا یدر حال نیا
 .ذبج شوند یصح ۀبه گون واناتینظر گرفته شود که ح

 روسیآن را مهار ساخت و از انتقال و توانیوجود دارد م یها کشنده است؛ اما راه اریبس یمریضتب کنگو  هرچند
  .به مردم است یده یگاهبه آ ازیامر ن نیکرد. ا یریبه انسان جلو گ

به راه انداخته  ییگشترده یتالش ها یو جهان یدولت ریغ ،یسبب وزارت صحت عامه با شانزده نهاد دولت نیهم از
 .کاهش دهد مریضی نیخطر گسترش ا زانیاست تا م

نکات  نیمردم و قصان ا دیتب کنگو با مریضیاز کشترش  یریجلو گ یشده که برا دیتا ک یاموزش ناریسم نیا در
 :را در نظر داشته باشند
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کس، ماسک، چون دست یمحافطت یو افزارها لیاز وسا دیو پارچه کردن گوشت با واناتیهنگام ذبح ح  -
 .استفاده شود نگ،یع بند،شیپ 

 د،ریصورت گ زهیپاک یدرجاها دیشود و  ذبج با یرینامناسب و آلوده جلو گ یدر جاها واناتیاز ذبح ح دیبا -
 گذاشته شود، چالخیساعت در  ۲4 یگوشت برا دیتب کنگو با روسیاز انتشار و یریجلو گ یبرا -
 را با دستان برهنه واناتیح« کنه» دی، گوسفند و بز دارند نباچون گاو یواناتیخود ح یهاکه در خانه یآنان -

 .کش استفاده کننداز دست دیر سازند؛ بلکه باواز بدن آنان د 
 

دارد   شود، استفراغ یگرفتار م دیشد یو دردها دیباتب شد یشد که اگر در خانواده کس دیتاک  ناریسم نیچنان در ا هم
 .هرچه زودتر به شفاخانه رسانده شود دیکند با یم دایخود پ یاز دهان و بن یزیو خون ر

خوردن گوشت سروکار دارند،  گوشت و  میتقس وانات،یبا ذبح ح یگریاز هر زمان د شتریمردم ب دیع یروزها در
 دیای شیتواند افزا یم مریضی نیاگر مراتب که گفته شد در نظر گرفته نشود، خطر مبتال شدن به ا

پرسش که تا کنون  نیوزارت صحت عامه در ارتباط به ا یسار یها مریضیامر کنترول  یمعروف یشاه ول داکتر
 شده است، گفت:  دهیچند مورد از تب کنگو در افغاستان د

 .تن آنان جان دادند 5۰که  دیواقعه رس ۲45تب کنگو به  یهاواقعه  ۲۰1۷در سال  
 .تن آنان جان دادند 3۲واقعه وجود داشت که  ۲4۸به تعداد  ۲۰1۸گونه در سال  نیهم به
 

 ینادر پرتو
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