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متن پيوست بر اساس سند معتبر  WHO / PAHOجهت کنترل ناقلين در بالياي طبيعي و شرايط
اضطراري براي کشور آمريکا تنظيم شده است .با اين حال ،اصول و اقدامات اساسي آن (به عنوان مثال آمادگي
بالياي طبيعي و اقدامات پس از فاجعه) ممکن است به عنوان راهنمايي براي تهيه يک دستورالعمل خاص
براي کشورهايي مانند ايران نيز مفيد بوده و باعث روشن شدن چالش ها و منابع ويژه کشور گردد.
البته در مرحله بعد الزم است براي هر يک از ناقلين دستورالعمل کاربردي توسط اساتيد متخصص همان
گرايش نوشته تا مورد استفاده نيروهاي عملياتي مداخله گر قرار گيرد.
مسلم است که بالفاصله پس از سيل ،خطر ابتال به بيماري هاي منتقله از طريق ناقلين ممکن است به
علت تخريب محل هاي زيست ناقلين محلي کاهش يابد .و وضعيت اپيدميولوژيک ناقلين تاچند هفته بعد از
وقوع بالياي طبيعي به ويژه سيل تغيير کند .لذا برنامه ريزي خوب ،همراه با نظارت يکپارچه مي تواند از بروز
مشکالت عمده جلوگيري کند.

سواالت متداول
سوال :1آيا توصيه مي شود بر اساس دريافت اولين اخبار مربوط به بروز فاجعه در منطقه آسيب
ديده ،مداخله شود؟
نه .اطالعات ممکن است اغراق آميز ،غلط و غيرقابل اعتبار باشد.
سوال :2آيا الزم است شروع عمليات کنترل ناقلين بالفاصله پس از بروز يک فاجعه صورت
گيرد؟
نه .معموال زمان براي ارزيابي وضعيت و برنامه ريزي عمليات الزم وجود دارد.
سوال :3تعريف شما از منطقه عملياتي چيست؟
منطقه عملياتي شامل منطقه اي است که بالفاصله تحت تاثير فاجعه قرار گرفته و منطقه اي که جمعيت
آسيب ديده در آنجا اسکان يافتند.
سوال :4آيا امکان دارد بيماري هاي جديد در طي يک فاجعه ظاهر شوند؟
نه .يک فاجعه تنها مي تواند انتقال بيماري هايي را تسريع کرده و توسعه دهد که عامل ايجاد کننده آن
در محيط زيست باشد.

با توجه به وجود انواع مختلفي از بالياي طبيعي ،چارچوب اين دستورالعمل محدود به سيل طوفان،
تندباد ،زلزله و فوران هاي آتشفشاني مي شود .در هر يک از اين باليا ،تغييرات سريع محيطي يک اختالل کلي
در الگوي زندگي انسان ها ايجاد مي کند که منجر به ايجاد استرس در افراد و تضعيف سالمتي کل جمعيت

مي شود .در بسياري از اين شرايط ،افراد در ازدحام و شلوغي و شرايط غير بهداشتي زندگي مي کنند که مي
تواند منجر به شيوع بيماري هاي اپيدميک شود.
مرکزمديريت بيماري هاي کشور موظف به برنامه ريزي دقيق توسط مديران و کارشناسان بهداشت
عمومي ،متخصصين بهداشت ،حشره شناس ها ،اپيدميولوژيست ها و کارشناسان کنترل ناقلين مي باشد .اطالع
رساني ،آگاه سازي و بيان هشدارهاي صادره در هنگام وقوع بالياي طبيعي ممکن است منجر به کاهش عواقب
باليا شود ،با اين حال برنامه ريزي هاي پيش از وقوع باليا ،شامل ايجاد آمادگي کميته هاي باليا و طرح ريزي
برنامه هاي احتمالي مي تواند از وقوع خطر هاي احتمالي بکاهد .اين مهم از طريق آمادگي سازمان يافته که
شامل تقسيم مسئوليت براي افراد خاص و ايجاد روابط درون بخشي توسط دولت ايجاد مي شود و از طريق
آن امکان استفاده بهتر از منابع موجود را فراهم مي کند ،امکان پذير است .برنامه ريزي هاي احتمالي در اين
حوزه بايد به حدي جامع و کامل باشد تا اجازه دهد نتايج قابل تغيير و انعطاف پذير باشند .بسياري از جزئيات
اين برنامه ممکن است غيرسازنده باشد و نتيجه عکس دهد .برخي دستورالعمل هاي خاصي که در فهرست
ذکر شده اند شامل ارائه راهکارهاي اداري براي برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت هاي بهداشت عمومي در
حين و پس از وقوع بالياي طبيعي است.
بيشتر برنامه هاي کنترل ناقلين مراحل اداري استاتيک و ثابت و تغييرناپذيري دارند در نتيجه تمايل به
واکنش معمول و روتين به وضعيت باليا وجود دارد ،درست همان موقع که نياز به نوع آوري و تغيير ضروري
است .با توجه به اينکه برنامه هاي احتمالي باليا ممکن است بعضي از مشکالت را بکاهد( نه همه آنها را) .
علي رغم اينکه برنامه تا چه حدي خوب و سازمان يافته و مناسب است ولي ممکن است در نتيجه بعضي
راهنمايي هاي اشتباه ،سردرگمي ها و تلفات نابسماني هايي به وجود آيد .همچنين به علت ناتواني اجتناب
ناپذير در پيش بيني نيازهاي واقعي در آينده ممکن است واکنش افراطي به خطرات واقعي و احتمالي بيماري
هاي منتقله از ناقلين به وجود بيايد که اين ضرورت بايد در تعيين دسترسي به منابع و استفاده موثري که
ممکن است از آنها بشود حتما شناخته شود .در بسياري از موارد ناهماهنگي و واکنش افراطي که پس از وقوع

بالياي طبيعي اتفاق مي افتد ،تا حدي از جانب تيم هاي کنترل و ارزيابي جوندگان و حشره شناسي که حضور
آنها از لحاظ روانشناسي براي جمعيت آسيب ديده مثمر ثمراست جبران خواهد شد.
همانگونه که اشاره شد در وقوع باليا ،بيماري جديدي به وجود نمي آيد بلکه با تغيير محيط خطر انتقال
بيماري هايي که قبال در منطقه بوده از طريق موارد اشاره شده ذيل ممکن است افزايش يابد:
.1تاثير مستقيم يک پيامد توسط خود فرد ،مثل آلودگي از طريق مدفوع
.2تاثيرات غيرمستقيم حاصل از شرايطي مانند شلوغي  ،ازدحام و ضعف بهداشت
.3عمليات امداد وکمک رساني و افزايش حرکت هاي جمعيت
.4مختل شدن برنامه هاي روتين کنترل ناقلين
.5تغيير انتشار گونه هاي ناقلين
بعد از هرگونه بالياي طبيعي بايد خطر افزايش انتقال بيماري هاي منتقله از ناقلين را بسيار جدي در
نظر گرفت .با توجه به اهميت موضوع قابليت انتقال بيماري هاي منتقله از ناقلين در ابتدا و بعد از وقوع باليا
بايد ارزيابي شود.
شايان ذکر است که بالياي طبيعي لزوما منجر به شيوع بيماري هاي عفوني نمي شود به ويژه اين
موضوع در مورد بيماري هاي منتقله از پشه ها صدق مي کند چون زيستگاه هاي الروي و مکان هاي تجمع
پشه هاي بالغ با وجود باد و باران آسيب مي بيند .درنتيجه اين بيماري ها مثل ماالريا ،دنگ ،آنسفاليت ظاهر
نمي شوند تا اينکه چندين هفته بعد از باليا ممکن است پديدار شوند.

آمادگي در باليا( اقدامات قبل يا حين بروز باليا)
ستاد بحران که مسئول حفظ وضعيت آمادگي در بالياي طبيعي است حتما بايد ايجاد شود .چنين کميته
اي شامل نمايندگان سازمان هاي دولتي و خصوصي مي شود که با مشکالت معمول روبرو هستند که اين
مشکالت در زمان وقوع باليا تشديد مي شود .همچنين کميته فرعي کنترل ناقلين بايد در بخش سالمت
تاسيس شود و مسئوليت به روز رساني اطالعات در رابطه با وضعيت و توزيع بيماري هاي منتقله از ناقلين که
در کشور و مناطق اطراف آندميک هستند را بر عهده بگيرد .اطالعات بايد به صورت مداوم با نظارت هاي
حشره شناسي روي جمعيت ناقلين و محل ها و وضعيت نيروي انساني و حشره کش ها و کاربرد تجهيزات به
روز رساني شود .کميته هاي فرعي بايد مسئول اجراي عمليات اضطراري کنترل ناقلين باشد و براي انجام اين
کار بايد توانايي اجرا بدون محدوديت هاي اداري که در شرايط عادي معمول است را داشته باشد .اين کميته
مي تواند شامل افرادي از بخش هاي مختلف وزارت بهداشت و افرادي از ساير وزارتخانه ها و بخش هاي
خصوصي باشد .در مناطق پر خطر که بالياي طبيعي مکررا اتفاق مي افتد  ،کارکنان بخش کنترل ناقلين بايد
تالش هاي مستمري را به منظور پايش مراحل و توسعه تخصص و دستيابي به حالت کارآمدتري از آگاهي
هاي الزم براي عمليات اضطراري کنترل ناقلين در باليا انجام دهند حتي بدون کميته هاي فرعي کنترل
ناقلين ،پرسنل کنترل حشرات و جوندگان مي توانند يک سيستم اطالع رساني براي عمليات در طول باليا و
بعد از آن ايجاد کنند .آموزش مداوم و ضمن خدمت همه کارکنان بايد در تمام برنامه هاي کنترل انجام گيرد.
آموزش و برنامه هاي ارزيابي توسط مرکز مديريت بيماري هاي وزارت بهداشت مي تواند به مديران اين حوزه
در شناسايي و حل مشکالت برنامه هاي کنترل کمک کند.
کميته کنترل ناقلين بايد اطالعات موجود را به شرح زير نگهداري کند:
.1وضعيت تمام ابزارها و تجهيزات و کمک ها و فعاليت هاي الزم براي نظارت ،ارزيابي و فعاليت هاي
کنترلي شامل:

الف .توزيع نقشه هاي مناطق پرخطر از لحاظ انتقال بيماري که اندازه جمعيت ناقلين آن مشخص شده
که خطر انتقال در زيستگاه الروها و محل هاي مخازن بالقوه بيماري بيشتر مي شود.
ب .توزيع همه موارد ماالريا در مناطق داخلي و خارجي
ج .نقشه مناطق درگير در کنترل ماالريا و آئدس اجيپتي
ح .شاخص هاي جمعيتي براي آئدس اجيپتي ،ناقلين ماالريا و ديگر گونه هاي مهم
د .تغييرات نمودار ماهانه در تراکم ناقلين ساالنه مطابق تغييرات بارندگي و دما
ر .نمودارهايي که تغييرات بروز بيماري هاي منتقله از ناقلين و جوندگان را نشان دهد.
ه .وضعيت بنادر و فرودگاه ها از لحاظ آئدس آجيپتي و برنامه هاي نظارت و کنترل جوندگان
 .2موجودي حشره کش ها و وسايل نقليه و ساير تجهيزات و ليستي از پرسنل و منابع متغير شامل:
الف .شکست در هر يک ازبرنامه هاي کنترل ناقلين و جوندگان
ب .تهيه ليستي از برنامه هاي مرتبط و مشابه که در ساير وزارتخانه ها مثل وزارت دفاع و کشاورزي و
موجودي تجهيزات و حشره کش ها که مي توانند به نفع سالمت عموم استفاده شوند.
ج .تهيه ليستي از ضدعفوني کننده ها و سموم و شرکت هاي تهيه و توزيع کننده سموم کشاورزي که
داراي خطرات کمتري هستند و ساير تجهيزات کاربردي استراحتگاه ها و شهرها در مناطق توريستي.
د.تهيه ليستي از اسم ها و شماره تماس ها و آدرسهاي موجود در وزارت بهداشت و ساير وزارتخانه ها ،و
شرکت هاي توليد و عرضه کننده حشره کش ها و تجهيزات مرتبط و ليست نمايندگان بين المللي آن ها.
ر .تهيه ليستي از ساير منابع محلي و شناخته شده از کارشناسان ،تدارکات و مواد
 .3بررسي وضعيت حمل و نقل  ،ارتباطات و اطالعات و ساير نقشه ها و گزارش هايي که ممکن است در
شناسايي و ساير عمليات امداد کمک کننده باشند شامل:

الف .نقشه راه هاي تقسيمات کشوري مثل استان ها و نقشه خيابان هاي شهرها و شهرستان ها و حومه
ب .نقشه هاي جغرافيايي و توپوگرافي
ج.عکس هاي هوايي از مناطق پرخطر بيماري هاي منتقله از ناقلين
د .توزيع نقشه هاي محصوالت کشاورزي
ر .راهنماهاي تلفن ،فهرست خطوط هوايي و اپراتورهاي راديويي ،سرويس هاي روزنامه و تلويزيون
.4راهنما و دستورالعمل هايي براي درخواست هاي روتين براي کمک هاي داخلي و بين المللي و ليست
آژانس ها
 .5طرح هاي عملياتي احتمالي

اقدامات بعد از بروز بالياي طبيعي
يکي از اقدامات اوليه کميته فرعي بايد ارزشيابي مشکالت مربوط به جوندگان و ناقلين و جمع آوري
اطالعات پايه باشد .پرسنل کنترل کننده جونده گان و ناقلين بايد در مورد مکان هاي اسکان موقت مشاوره
کنند تا در نتيجه اين امر تماس انسان با اين موجودات به حداقل مي سد .در اين زمان وجود حشره کش و
تجهيزات به مقدار کافي ضروري است .در صورت عدم وجود اين تجهيزات تصميمات مناسب ديگري بايد اتخاذ
شود.
ارزشيابي محيط
يکي از مشکالت عمده که سرپرست هاي بخش کنترل ناقلين بعد از بروز بالياي طبيعي با آن مواجه مي
شوند ،ارزشيابي صحيح مشکالت مربوط به پتانسيل ناقلين و جوندهگان و همچنين مشخص کردن اين که چه
منابعي مورد نياز است .بخش قابل مالحظه اي از اطالعات غيرقابل اطمينان در رابطه با مشکالت ناقلين ممکن
است از منابع غير رسمي جمع آوري گردد .در اکثر موارد ،اين اطالعات اغراق آميز بوده و ممکن است منجر

به وحشت انداختن مردم درگير در باليا شود .اطالعات به روز و صحيحي که قبل از بروز باليا جمع آوري مي
شوند به ارزشيابي صحيح اين مناطق و اتخاذ تصميمات منطقي به منظور ايجاد يک برنامه عملياتي بعد از
بروز بالياي طبيعي کمک خواهد کرد .اين امر به افراد کمک مي کند تصوير روشني از نقش خود در صورت
کمبود حشره کش ،جونده کش و تجهيزات برسند .داشتن اطالعات کافي از وضعيت مناطق قبل از بروز باليا
ميزان صحت اطالعاتي که به سرويس هاي دولتي و افراد محلي داده مي شود مي تواند وضعيت موجود را
بهبود بخشد.
هر يک از بالياي طبيعي باعث بروز مشکالت جونده و ناقل مربوط به خود مي شود .اين امر به خصوص
در مورد بالياي مربوط به آب صحيت بيشتري خواهد داشت زيرا باعث ايجاد زيستگاه هاي الروي مي شود .در
هر صورت بعد از بروز هر باليي ،انجام موارد زير ضروري است:
 .1تعيين منطقه جغرافيايي و اندازه و توزيع جمعيت تحت تاثير و زون هاي پزشکي و سياسي درگير.
 .2ارزيابي وضعيت آسيب به سيستم حمل و نقل و ارتباطات.
 .3تعيين تعداد کارکنان موجود ،وجود و شرايط تجهيزات و منابع در منطقه تحت تاثير و موجوديت
منابع مازاد در مناطق فارغ از آسيب.
 .4مرور اطالعات موجود روي وضعيت ناقل و جونده شامل فراواني جمعيت در مناطق آسيب ديده و
شيوع بيماري هاي منتلقه توسط ناقلين و جونده گان در اين مناطق و مناطق مجاور.
بعد از رخداد بالياي مرتبط با آب مثل طوفان ،گردباد و سيل اقدامات زير بايد انجام شود:
 .1تعيين مهاجرت ها و توزيع مجدد افراد در اين مناطق و مناطق مجاور.
 .2ارزيابي ميزان آسيب به سيستم هاي منابع آبي و امکانات بهداشتي ،و همچنين تخمين زمان مورد
نياز براي ترميم اين سرويس ها.
 .3ارزيابي جمعيت و تماس با پشه ها و ساير ناقلين و اکتوپارازيت هاي جوندگان بعد از بروز باليا .

 .4تعيين وضعيت زيستگاه هاي الروي (تازه ايجاد شده اند؟)
 .5همکاري با اپيدميولوژيست ها و مقامات بهداشتي به منظور ايجاد مجدد شبکه بررسي بيماري و نقش
برنامه هاي کنترل ناقلين در اين شبکه.
در زمان بروز زلزله و فوران آتشفشان اين اقدامات بايد انجام شود:
تعيين جمعيت و نياز به پناهگاه ،آب و بهداشت.
ارزشيابي خطر بيماري هاي منتقله توسط جوندگان و ناقلين.
تعيين نياز به کنترل ناقلين در شرايطي که تدارک آب و بهداشت در منطقه ضروري است.
مشاهدات هوايي ،در جايي که موجود است ،يکي از آسانترين روش ها براي به دست آوردن اطالعات در
مورد آسيب به مراکز جمعيت و سيستم هاي حمل ونقل و ارتباطات مي باشد.
اطالعات اضافي ممکن است از طريق کارمندان بخش کنترل ناقلين که در آن منطقه کار يا زندگي مي
کنند يا بازرسين بهداشت ،فيزيکدانان ،مديران و اساتيد کسب شود.
تعيين اولويت بندي اقدامات
اطالع از بيولوژي و اکولوژي موجودات آفت و ارتباط آنها با شرايط موجود مورد نياز مي باشد .براي مثال
سيل معموال زيستگاه هاي الروي را خراب مي کند و متعاقبا زيستگاه هاي جديدي را ايجاد مي کند که حتي
مي تواند باعث افزايش جمعيت پشه ها شوند.
زماني که سيستم آب رساني و فاضالب شهري آسيب مي بيند ،افزايش ذخيره آب مي تواند زيستگاه
هاي الروي جديدي را براي آئدس اجيپتي ايجاد نمايد در صورتي که چاه توالت ها مي تواند زيستگاه هايي
را براي دوباالن سينانتروپيک و کولکس کوئينفاسياتوس ايجاد کند.

عدم ذخيره کافي غذا ،بهداشت ضعيف ،و آلودگي بوسيله آشغال ها ،اجساد حيوانات و  ...ممکن است
منجر به ظهور دوباالن آلوده و افزايش جمعيت جوندگان شود.
مشکالت مربوط به ناقلين و جوندگان ممکن است محدود به منطقه آسيب ديده نشود .مهاجرت افراد از
منطقه ممکن است منجر به ازدحام در مناطق حاشيه و در نتيجه باعث تکثير و افزايش بيماري هاي مرتبط
با جونگان و ناقلين شود.
زماني که اسکان جمعيت در اولويت قرار گرفت انواع بيماري هاي منتقله توسط ناقلين در منطقه و
جمعيت افراد فاکتورهايي هستند که بايد مدنظر قرار گيرند.
زماني که موارد فوق انجام گرفت ،اقدامات بايد فورا به منطقه اي با حداکثر جمعيت هدايت شود خصوصا
مناطق زاغه نشين و کمپ هايي که افراد مهاجر دريافت کرده اند .هر تالشي بايد به منظور اصالح و تقويت
اقدامات برنامه هاي روتين کنترل ناقلين در منطقه انجام گيرد.
در شرايط خاص ،ممکن است نيروهاي نظامي پس از يک بالياي طبيعي کمک هاي خود را ارائه دهد.
اولويت بندي مناطق شهري ،نيمه شهري و روستايي براي دريافت اقدامات کنترلي مطابق خصوصيات
زير بايد تعيين شود:
.1جمعيت در معرض خطر
 .2تعداد شيوع بيماري هاي تاييد شده يا مشکوک
 .3تاريخچه اخير يا انتقال بيماري
 .4فراواني نسبي پتانسيل بيماريزايي ناقلين
 .5افزايش قابل توجه در تعداد زيستگاه هاي الروي
 .6آسيب قابل توجه باد و افزايش تماس افراد بي خانمان با پشه ها

 .7وجود مخازن بيماري
 .8دسترسي فصلي به وسيله حمل ونقل زميني
 .9تعداد و انواع تماس هاي دريافتي در مورد در مرود شکايت از فعاليت پشه ها.
مراقبت و کنترل
اقدامات اصلي در مورد کنترل ناقل و جونده در زمان بعد از بروز بالياي طبيعي رخ مي دهد .تاخير
اقدامات تا بروز يک اپيدمي از نظر پزشکي و اقتصادي مي تواند فاجعه بار باشد.
به روز کردن و ايجاد مجدد اقدامات روتين کنترل ،فعاليت هاي مراقبتي و آموزش پرسنل مي تواند
شانس و يا اثر يک اپيدمي منتقله توسط بندپايان را کاهش دهد .دستورالعمل هاي اقداماتي براي کنترل ماالريا
و آئدس اجيپتي توسط سازمان جهاني بهداشت ايجاد مي شود و وزارت بهداشت کشور مي تواند در برنامه
ريزي اين اقدامات همکاري نمايد.
اقدامات قابل انجام در شرايط اضطراري در زمان رخداد شيوع بيماري هاي منتقله توسط بندپايان
بايد اقدام فوري جهت پايين آوردن جمعيت ناقلين به زير سطح کنترل انجام شود .تمامي تالش ها بايد
به منظور کاهش جمعيت پشه هاي آلوده بالغ با روش سمپاشي فضايي مثل  ،ULVترمال فاگ ،ژنراتورهاي
آئروسل و  ...انجام شود .جزييات در مورد اين روش ها در بخش  2آورده مي شود.
فصل چهارم
ناقلين و جوندگان مرتبط به بيماري ها
پشه هاي ناقل بيماري به خصوص ناقلين بيمار هايي مانند ماالريا ،دنگي و انسفاليت هاي ويروسي رابطه
ي معني داري با زمان پس از وقوع بالياي طبيعي و به ويژه بارندگي شديد يا سيل دارند که از اثرات جانبي
آن مي توان به انهدام احتمالي زيستگاه هاي الروي و گاها کاهش جمعيت ناقلين در وحله اول و به عنوان

عامل کمک کننده در ايجاد زيستگاه هاي جديد الروي در مراحل بعدي اشاره کرد .تعيين وفور بالغين توليد
شده در زيستگاه هاي جديد الرو مشکل بوده و لذا متعاقب با افزايش انتقال بيماري روبرو خواهيم بود.
وجود ناقلين بيماري هايي همچون تيفوس اندميک و ريکتزيا در شرايطي که بيماري در منطقه ي آسيب
ديده و يا اطراف آن هنوز به حالت اندميک است ،مي تواند بسيار نگران کننده باشد .به عالوه مگس ،سوسري،
ساس تختخواب ،شپش انساني و هجوم جوندگان منجر به مشکالتي بيش از پيش خواهند بود .بالفاصله پس
از رخداد بالياي طبيعي ،ممکن است مواجهه با حجم عظيمي ،از مگس ها و جوندگان روبرو شويم که علت
آن ظهور ناگهاني آنها از پناهگاه ها به علت شرايط محيطي و در نتيجه قابل رويت شدن آنها مي باشد و يا
اينکه اين افزايش صعودي ناگهاني حقيقتا رخ داده و جمعيت به سرعت افزايش يافته است  .اين وقايع گاهي
مي توانند به سبب قطع شدن خدمات بهداشتي همچون عدم جمع آوري زباله ها و ازدحام جمعيت انساني
باشند ،که در نهايت منجر به افزايش تراکم جوندگان و ساير حشرات موذي که از منابع يکسان غذايي استفاده
مي کنند ،شود.
در برخي از نقاط جهان ،تراکم باالي پناهگاه هاي موقت و عدم سهولت کافي در ذخيره سازي مواد
غذايي ،شرايط بسيار مناسبي براي ساس هاي تختخواب ،شپش ،کک ،مايت ،پشه و جوندگان به وجود مي
اورد .در اين شرايط امکان انتقال بيماري هايي همچون تيفوس اپيدميک شپش ،طاعون و ماالريا افزايش مي
يابد.
عامل بالقوه در افزايش بيماري ها با منشا ناقلين و مشکالت وابسته به آن در مدت زماني پس از حوادث
طبيعي ،در دو دسته بندي آني و تاخيري ،که در دسته اول بين يک تا هفت روز و در دسته ي دوم تا روز سي
ام و پس از آن مي باشد ،شکل گرفته که در جدول بعدي آورده شده اند.
واحد کنترل کننده مرکز مديريت بيماري ها ،امور مربوط به ارزيابي و کنترل مشکالت را پوشش داده،
ولي خوانندگان مشتاق به کسب اطالعات بيشتر در رابطه با نحوه اداره و کنترل بيماري ها ،بهتر است از کتب
و مقاالت مرتبط ا در جهت آگاه سازي بهتر خود ،استفاده نمايند.

ناقل

فوري

تاخيري

مگس ها

آزار و اذيت

اسهال ،اسهال خوني ،التهاب،
حصبه ،تشنج ،هجوم الروي و آزار
و اذيت

پشه ها

گزش و آزار و اذيت

ماالريا ،تب زرد ،انسفاليت ،دنگي،
فيالريازيس ،گزش و آزار و اذيت

جوندگان

گاز گرفتن جوندگان

تب ناشي از گاز گرفتن جونده،
بيماري ويل ،بيماري سالمونال ،گاز
گرفتن جونده و آزار و اذيت

شپش ها

گزش و آزار و اذيت

تيفوس اپيدميک ،تب راجعه ي
شپشي ،تب خندق ،آزار و اذيت
ناشي از گزش

کک ها

گزش و آزار و اذيت

طاعون ،تيفوس اندميک ،گزش و
آزار و اذيت

مايت ها

گزش و آزار و اذيت

خارش ،آبله ريکتزيايي ،خراش
تيفوسي ،گزش ،گزش و آزار و
اذيت

کنه ها

گزش و آزار و اذيت

فلج کنه اي ،تب راجعه ي کنه اي،
تب کوه هاي راکي ،توالرمي ،گزش
و آزار و اذيت

ساس هاي تختخواب

گزش و آزار و اذيت

بيماري شاگاس ،گزش و آزار و
اذيت

نيش
و
گزش
زهراگين  ،آزار و اذيت

زهر آلود سازي ،مشکل گزش و
نيش و آزار و اذيت

از يک تا هفت روز

تا  30روز و بيش از آن

(ساس هاي بوسه زن)
مورچه ها ،عنکبوت ها ،عقرب ها،
مارها

