
ٞاري یه تیٕاري ٚیزٚسی سیستٓ اػصاب ٔرزورشي     

است. ایٗ تیٕاري وشٙذٜ تیٗ حیٛا٘ات )پسرترا٘رذاراٖ      

ٌزْ( ٚ ا٘ساٖ ٔشتزن تٛدٜ ٚ اغّة تٛسیّٝ ٌرش     خٖٛ

حیٛاٖ آِٛدٜ ٔا٘ٙذ سً، ٌزتٝ، خفا ، ٌراٚ ٚ.... ترٝ             

ا٘ساٖ ٔٙتمُ ٔی شٛد. در صٛرت تزٚس ػالئٓ ٞاري ایٗ  

ٔٙجز ٔی  ٔزيتیٕاري درٔاٖ ٘اپذیز تٛدٜ ٚ سزا٘جاْ تٝ 

شٛد اِثتٝ افزادي وٝ تٛسط حیٛا٘ات اّٞی ٚ ٚحشی ٌاس 

تٝ ٔزاوش پیشٍریرزي   دراسزع ٚلت ٌزفتٝ ٔی شٛ٘ذ اٌز 

 .ٔزاجؼٝ ٕ٘ایٙذ تٝ ایٗ تیٕاري ٔثتال ٘خٛاٞٙذ شذ

 تعریف 

اصّی تزیٗ راٜ سزایت تریرٕراري      ٌاس ٌزفتٗ:   - ١

ٌاسٌزفتٗ تٝ ٚسیّٝ حیٛاٖ ٞار است وٝ درٔٛرد ٌزتٝ 

ٌٚزتٝ سا٘اٖ اس طزیك وشیذٖ پٙجٝ آغشتٝ تٝ تشاق 

 ٘یشا٘تماَ تیٕاري صٛرت ٔیٍیزد.

تیٕاري ٞاري اس راٜ پٛست سآِ لاترُ  پٛست:   - ٢

تزیٗ خزا  یا سخٕی  سزایت ٘یست ِٚی اٌز وٛچه

درپٛست ٚجٛد داشتٝ تاشذ در تٕاس تا تزشحرات  

 آِٛدٜ ا٘تماَ صٛرت خٛاٞذ ٌزفت.

ا٘تماَ تیٕاري تٝ ٘ذرت اس طرزیرك       سایز راٟٞا:  - ٣

دستٍاٜ تٙفس، دستٍاٜ ٌٛار ، پیٛ٘ذاػضاء، جرفرت،   

پذیز  ٚسایُ آِٛدٜ، ٔخاطٟا ٚ اس ا٘ساٖ تٝ ا٘ساٖ أىاٖ

 تاشذ.  ٔی

 راُ ّای سرایت 

ٞاي حریرٛاٖ    رفتار ٚ ػادت  ػالٔت تیٕاري تغییز در  اِٚیٗ

شٛد یا ػصثا٘ی  است تٝ ٘حٛي وٝ ٌٛشٝ ٌیز ٚٔٙشٚي ٔی

ٚ تذخٛ شذٜ ٚ تٝ ٌاس ٌزفتٗ سًٙ، چرٛب ٚ اشریراي        

ٔختّف پزداختٝ ٚ تٝ ٞزوس ٚ حیٛاٖ سز راٜ خٛد حّٕرٝ  

ٕٞچٙیٗ تٝ ػّت ػذْ لذرت تّغ وف اس دٞا٘ش .  ٔی تزد

سزاسیز شذٜ ٚ صذاي حیٛاٖ ٘أٛسٖٚ ٔی شٛد، حیٛاٖ تٝ 

 .سٚدي در اثز فّج دستٍاٜ تٙفسی خٛاٞذ ٔزد

 عالئن بیواری در حیَاًات 

 ػالیٓ تیٕاري در ا٘ساٖ:

 * خستٍی، تی اشتٟایی           

 * افسزدٌی          

 * تیمزاري          

 * سٛس ، خار  ٚ درد ٔحُ ٌش           

 پذیزي ٚتزس اس فضاي تاس * تحزیه         

 * تزس اس ٘ٛر، تزس اس آب         

ٔررزي تیٕار ٔؼٕٛال تؼّت فّج ػضالت تٙررفسی     

 دٞذ. رخ ٔی

 بیواری
ّـــاری

 

RABIES 
بیواری ّاری چقذر بایذ ًگراى 

 باشین؟

 ادارُ کل داهپسشکی استاى سوٌاى

1401آرر   



 
 آیا می دانید؟

ًفر در اثر   در جْاى ّر                  دقیقِ یک

 جاى هی بازد. ّاری
15 

در جـْاى                 درصذ از هرگ ّای ًاشی 

 در بیي کَدکاى رخ هی دّذ.  ّاریاز بیواری 
50 

 در جـْاى                 درصذ از هَارد اًساًی 

 ًاشی از گسش سگ است.  ّاری       

99 

درصذ قابل پیشگیری                    ّاریٍ بیواری 

 است.
100 

تٌْا راُ ًجات فرد ّار گسیذُ، 

تسریق ٍاکسي ٍ سـرم بیواری 

 هی باشذ.

شستشَی خارج ساختي ٍیرٍس ازهحل زخن:  - ١

عوقی با آب ٍ صابَى حتی با استفادُ از برس بِ 

درصذ از  ٥1دقیقِ کِ هیتَاى ادعا کرد  ١1تا  ٥هذت 

 .پیشگیری هربَط بِ رعایت کاهل ّویي ًکتِ است

با الی زخن:  خارج کردى کف صابَى از البِ - ٢

استفادُ از شیلٌگ آب یا آبپاش بایذ کف صابًَْای 

 الی زخن کاهال شستِ شَد. باقیواًذُ در البِ

)هگر در هَرد شریاًْای ًبستي هحل زخن:  -٣

 خًَریسی دٌّذُ(

هراجعِ بِ هراکس بْذاشتی،درهاًی ٍ تسریق -٤

 ٍاکسي ٍ سرم ضذّاری

 اقذاهات اٍلیِ در برخَرد با حیَاى گسیذگی

بیي گاز گرفتگی از رٍی لباس یا بذٍى لباس 

تفاٍتی ٍجَد ًذارد ٍ بایستی فرد حیَاى 

 گسیذُ تحت درهاى پیشگیری قرار گیرد

تٝ حیٛا٘ات ٚحشی ٘شدیه ٘شٛیذ حتی اٌز راْ تٝ ٘ظرز   -

اس سٍٟا ٚ ٌزتٝ ٞاي ٍِٚزد فاصّٝ تٍریرزیرذ ٚ       -تزسٙذ 

حیٛا٘ات اّٞی خرٛد را       -سؼی ٘ىٙیذ آٟ٘ا را ِٕس وٙیذ 

اس ریختٗ ستاِٝ ٞا در ٔؼاتز ٚ اطزاف ٔٙرشَ   -ٚاوسیٙٝ وٙیذ

خٛد خٛدداري وٙیذ ٚ جٟت جٌّٛیزي اس تجٕغ حیرٛا٘رات   

اٌرز     -ٞاي درب دار تزیشیذ    ٍِٚزد، ستاِٝ ٞا را در سطُ

تٛسط حیٛا٘ات سخٕی یا ٌشیذٜ شذیذ تٝ ٔزاوش تٟذاشتی 

در صٛرتی وٝ در حیٛاٖ شرٕرا      -درٔا٘ی ٔزاجؼٝ ٕ٘اییذ 

سزیؼاً تٝ ادارات دأپششرىری ٚ      ػالئٓ ٞاري تزٚس وزد

ٔزوش تٟذاشتی یا خا٘ٝ تٟذاشت ٔحُ سىٛ٘ت خٛد اطالع 

اٌز حیٛاٖ خاٍ٘ی شٕا تٛسط حیٛاٖ دیٍز ٌشیرذٜ   -دٞیذ

 شذ حتٕاً تٝ ٘شدیه تزیٗ ادارٜ دأپششىی ٔزاجؼٝ ٕ٘اییذ.

جْت پیشگیری از ابتال بِ ّاری ًکات زیر را 

 هذ ًظر قرار دّیذ

پاسخگَی سَاالت شوا  1512شوارُ تلفي 

 در زهیٌِ داهپسشکی هی باشذ.

داهپسشکی در خذهت بْذاشت ٍ 

 سالهت جاهعِ


