
  بیماری ماالریا: 

  ماالريا مھمترين بیماري انگلي است زيرا ساالنه پانصد میلیون مبتال و دومیلیون مرگ و میر دارد.

    تعريف بیماري  

  شود. دار عفوني است كه بوسیله پشه آنوفل ماده آلوده به انگل ماالريا از انسان بیمار به انسان سالم منتقل مي ماالريا يك بیماري تب

  انتقالنحوه 

  ھاي آنوفل ماده آلوده گزش توسط پشهمھمترین واصلی ترین انتقال ماالریا 

 

  

  كند ھرچند حجم آب خیلي كم باشد. ريزي مي آنوفل ماده فقط در آبھاي راكد، يا با حركت بسیار كند تخم

  ھاي بالیني نشانه

ممكن  پالسموديومساعته است. دوره تب بر اساس نوع  ٦تا  ٤اي و معموًال  تب، لرز و تعريق دوره  ھاي ماالريا، از جمله مھمترين نشانه

كند. در زنان  بروز مي ساعته (ماالرياي سه يك) يا ھفتاد و دو ساعته (ماالرياي چھار يك) باشد. سردرد، تھوع و تعريق ھم معموالً  ٤٨است 

  ھا شديدتر است. باردار و خردساالن نشانه

صبي ـ مغزي نیز وجود دارد كه در نھايت خوني شديد، سیاھي رنگ ادرار و عالئم ع در ماالرياي فالسیپارم (ماالرياي سه يك بدخیم) كم

  ر صورت بروز لرز، تب و تعشود. ممكن است به مرگ بیمار منجر شود در افراد بومي مناطق ماالرياخیز معموًال طحال بزرگ مي

  تشخیصر

باشند بايد  رتیكه تب داشتهكنند يا سابقه مسافرت و خوابیدن در اين مناطق را دارند در صو افرادي كه در مناطق ماالريا خیز زندگي مي

كنند بايد مورد  مراجعه مياني كه از مناطق ماالريا خیز مراجعه كنند. ھمچنین مھاجرين افغ مراکز بھداشتی ودرمانی وخانه ھای بھداشتبه 

گسترش خوني  ديدن انگل در آزمايش میكروسكوپي تھیه الم خون محیطی وآزمايش قرار گیرند. تشخیص قطعي بیماري ماالريا مبتني بر

  ده بیمار است.ش ضخیم و نازك رنگ

  



  رماند

) ٢- ٤-٤براساس دستورالعمل كشوري درمان ماالريا براساس نوع پالسموديوم انجام میگیرد.بطورمعمول ازدوداروي قرص كلروكین (بصورت 

  روز)استفاده میشود. ١٤وقرص پريمايكین (ازسومین روز درمان روزي يك عدد به مدت 

  پذير است. بیماران به سادگي ا مكاندرمان بیشتر  •

 درمان بايد زير نظر پزشك و يا بھورزان باشد. •

درمان بايد كامل باشد و بیماران بدحال و در حال اغماء (ماالرياي مغزي) بايد به منظور درمان ويژه ، در بیمارستان بستري  •

  شوند.

  رگشت بیماری ماالريا جلوگیری مي کنددرمان به موقع، کامل و پیگیری آن عالوه بر تضمین سالمتي، از ب

  كنترل

ھاي ماالريا و قطع انتقال بیماري در اكثر مناطق ماالرياخیز دنیا عملي  كني ماالريا، يعني از بین بردن كامل انگل با توجه به اينكه ريشه

  گیرد: . بدين منظور عملیات زير انجام مينیست، بايد بمنظور كاھش تعداد موارد بیماري و مرگ و میر ناشي از آن، ماالريا را كنترل كرد

  دار و مشكوك و درمان افرادي كه در آزمايش خون آنان انگل ماريا ديده شده است. بیماري با آزمايش خون افراد تب

جھت نتیجه عالوه بر تشخیص سريع موارد مثبت ماالريا بايد در اسرع وقت درمان شروع شود و دوره درمان نیز بايد كامل گردد و بیماران 

  درمان پیگیري شوند.

  ھاي آنوفل: . محافظت افراد سالم در برابر نیش پشه١

  ھا. كش ھاي ريز و آغشته به حشره بندھاي داراي روزنه خوابیدن در پشه •

  نصب توري به در و پنجره •

  ھاي نوري، الكتريكي يا شیمیايي. نصب تله •

  باردار و اطفالاستفاده از مواد دور كننده حشرات بويژه در مادران  •

  جلوگیري از انتقال بیماري شامل: •

  آموزش بھداشت و جلب ھمكاري ساكنان مناطق ماالريا خیز در پذيرش و اجراي عملیات مبارزه با ماالريا   .٢        

  ريزي پشه ھاست. ھا و آبگیرھا و جاري كردن آب آنھا كه محل اصلي تخم بھسازي محیط از طريق خشكاندن باتالق .٣

پاشیدن نفت، گازوئیل و روغن به سطح آب يا سمپاشي مردابھا و جاھايي كه آب راكد وجود دارد و محل زندگي الرو  .٤

  ھاست. پشه

  ھاي ضد اين الروھا خورند. (مانند ماھي گامبوزيا) و يا میكروب ھا را مي ھايي كه الر و پشه . مبارزه بیولوژيك با استفاده از ماھي٥

  ي استراحت پشه بالغ، مانند مكانھاي مسكوني انسان و حیوانات.ھا . سمپاشي مكان٦

مھمترين روش پیشگیري از ابتالء به بیماريھا شناخت بیماري و حفاظتھاي شخصي و ھمكاري با كارمندان بھداشتي  تذكر:

  باشد.  ي دارويي ميباشد. استفاده صحیح و مرتب دارو (برابر دستورالعمل) بھترين روش درماني و جلوگیري از مقاومتھا مي

  منبع:

  کتاب :

  مرکز مدیریت بیماریھا- معاونت سالمت )٩٣دستورالعمل کشوری نظام مراقبت ودرمان ماالریا(ویرایش فروردین-١

 دکتر ناھید نورجا کنترل ناقلین(روشھای فردی و جمعی)- ٢ 


