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 پوست 3931

 کنگو مهیاز تب کر یریشگیدر مورد پ پرستاری – یبهداشت یمراقبت ها
 یالله تیآ یعل، یشاهچراغ نیحس دیس *,یالله تیآ دیجمشگان(: ) سندهینو

 رانیا زد،یعلوم پزشکی شهید صدوقی،  دانشگاهسازمان: 
 jamshidayatollahi@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
تغییرات آب و هوائی، اقتصادی و محیطی و نیز افزایش حجم جابجائی افراد در سراسر جهان فرصت های متعددی را برای پااتوژن : مقدمه

های خطرناک و با اهمیت بالقوه در حیوانات مثل تب کریمه کنگو، برای انتشار در کشورهائی که قبال دچار آن نبوده اند، بوجود مای آورد. 

مورد انساانی  0111درصد دارد. در هر سال بیش از  61خونریزی دهنده اغلب کشنده است که مرگ و میر باالی  تب کریمه کنگو یک تب

. این بیماری ویروسی در آفریقا و کشورهای آسیائی و خاور میانه آندمیک است. اکثار ماوارد آن در شودمیاز اروپای جنوب شرقی گزارش 

. در حال حاضر یک واکسن دهدمیدامپزشکان و پرستاران مراقبت کننده از بیماران مذکور رخ افراد ساکن در مناطق صنعتی، کشاورزان و 

 .استشدهو ایمن که به وفور در مورد انسان استفاده گردد، ساخته ن مؤثر

 قرار گرفت. مورداستفادهبه بعد در این مطالعه  8100و ... مقاالت سال  Pub Medعلمی از قبیل:  هایپایگاهبا مراجعه به روش تحقیق: 

بهداشتی برای کاهش خطر انتقال از کنه به انسان شامل موارد زیر است: الاف( پوشایدن لبااس محاافظ ب( پوشایدن  یهامراقبتنتایج: 

 لباس های روشن برای شناسائی راحت تر کنه عامل انتقال ج( استفاده از مواد شیمیائی کشنده کنه ها رو لباس.

انتقال حیوان به انسان بهترین روش پوشیدن دستکش ضخیم در هنگاام قصاابی کاردن اسات. در زماان مراقبات از در مورد کاهش خطر 

بیماران بویژه در بخش عفونی بیمارستان که پرستاران با این گونه بیماران در ارتباط نزدیک هستند نیز پوشیدن دستکش محاافظ الزامای 

 است.

تی توسط پرستاران و دیگر پرسنل بهداشتی و درمانی، باعث جلاوگیری از انتقاال تاب کریماه رعایت موازین بهداش: گیرینتیجهبحث و 

 کنگو و سالمت عملکرد در زمان اقدامات درمانی برای بیماران خواهد شد.

پرستاران ،یبهداشت یکنگو، مراقبت ها مهیتب کر کلمات کلیدی:
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