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بیماری تب دنگ یك بیماری مهم و ویروسی و خطر انتقال آن به داخل كشور
توسط كاركنان و مسافرین كشتیها وجود دارد
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پوستر

مقدمه :با توجه به عزیمت كاركنان كشتیها به اقصی نقاط دنیا و

است توسط اثاثیه و بار و اجزا خود كشتی منتقل شود.

خطر وجود بسیاری از بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان

بحث و نتیجهگیری :این بیماری از گروه بیماریهایی است كه در

از نقاط دنیا رعایت احتیاطات و بهداشت شخصی در پیشگیری از

ده سال اخیر به طور گسترده در دنیا منتشر شده است و متاسفانه

انتقال این بیماریها كه ممكن است در بعضی موارد با مرگ و میر

بیماری از بنادری كه كشتیهای بینالمللی در آن توقف دارند به

قابل توجه همواره باشد الزم است.

این بیماری وجود دارد و از طرف دیگر عدم آگاهی گروه پزشكی

یكی از بیماریهای مهم منطقه توسط ناقلین كه دارای مخزن حیوانی

با عالئم این بیماری سیر بیماری را وخیمتر مینماید ضمنا انتقال

در مناطق روستایی میباشد بیماری تب دنگ است .تب دنگ یك

بیماری از طریق مسافرین یا محیط كشتیها به داخل كشور وجود

بیماری ویروسی است و ناقل این بیماری عمدا پشه Aedes aegypti

دارد كه یا به صورت انتقال تخم پشه ناقل بیماری و یا انتقال فرد

میباشد كه به طور وسیع در دنیا گسترش یافته است.

بیمار به كشور میباشد مناطقی كه آلودگی به این بیماری را دارند

عالئم بالینی این بیماری شامل :شروع ناگهانی تب ،درد شدید

شامل :مناطق شهری و حاشیه شهرها در آمریكا ،جنوب شرقی آسیا،

عضالنی مشابه آنفلونزا و تظاهرات خونریزی دهنده میباشد،

منطقه شرق مدیترانه و غرب اقیانوس آرام و در بسیاری از مناطق

پشههای ناقل بیماری تمایل دارند در منابع نگهداری آب و ظروف

روستایی آفریقا میباشد.
واژگان کلیدی :بیماریهای مشترك بین انسان و حیوان ،تب دانگ،

كه آب در آن جمع میشود (حتی آب جمع شده در بطریهای

كشتی ،بیماری منتقله از راه ناقلین

مستعمل و جلد شكالت) تخمگذاری كرده و این تخمها ممكن
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