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پیام دبیر همایش
حمــد و ســپاس خــدای یکتــا را سزاســت کــه بــه لطــف بخشــایندگیش و بــه مــدد همــت واالی دلســوزان عرصــه
بهداشــت و ســامت کشــور توانســتیم اولیــن ســمینار بیــن المللــی روز جهانــی هــاری را برگــزار نماییــم.
بیمــاری هــاری ســاالنه درجهــان ســبب مــرگ بیــش از  60000انســان و صدمــات مالــی قابــل توجهــی مــی
شــود .علیرغــم ایــن موضــوع ،در جهــان توجــه کافــی بــه آن نمــی شــود لکــن در ایــران تــاش هــای مهمــی
بــرای مهــار آن صــورت مــی گیــرد .هزینــه ایــن مبــارزه عمدتــا در بخــش درمــان پــس از مواجهــه بــا هــاری
( )PEPدر انســان بــه مصــرف میرســد .ســاالنه بالــغ بــر 130هــزار نفــر در ایــران مــورد مواجهــه بــا حیوانــات
مشــکوک بــه هــاری قــرار مــی گیرنــد و نیــاز بــه درمــان پــس از مواجهــه بــا واکســن و ســرم ضــد هــاری دارنــد.
درمــان پــس از مواجهــه بــا هــاری از چندیــن دهــه قبــل در کشــور مــا آغــاز شــده اســت و امــروزه ســازمان هــا
و مراکــز متعــددی در کشــور دســت انــدر کار مهــار ایــن بیمــاری مهلــک هســتند .مجمــوع ایــن تــاش هــا تــا
بــه امــروز توانســته اســت بــروز هــاری انســانی را در ایــران بــه نحــو چشــمگیری پاییــن نگهــدارد .انســان خــارج
از چرخــه طبیعــی انتقــال ویــروس هــاری قــرار دارد و عمدتـاً از طریــق گزیــده شــدن توســط حیــوان هــار بــه
ایــن بیمــاری مبتــا مــی شــود.
در حــال حاضــر هــاری یــک بیمــاری بومــی در کشــور اســت .هــر جــا کــه هــاری بصــورت بومــی وجــود
داشــته باشــد هــر گــزش حیــوان مــی توانــد تهدیــدی بالقــوه بــرای ابتــا بــه ایــن بیمــاری کشــنده باشــد.
پایــش پیوســته و گســترده بــرای جلوگیــری از ظهــور و هجــوم هــاری در مناطــق مختلــف کشــور الزامــی
اســت چــرا کــه گســیختگی افســار آن مــی توانــد بــا از دســت رفتــن جــان شــماری از هموطنــان مــا نمایــان
شــود .پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری هــاری از ســطح جامعــه شــروع مــی شــود ،جاییکــه مــردم مــی تواننــد
بــا آمــوزش الزمــه گام هــای موثــری در جهــت محافظــت خــود ،خانــواده ،و حیوانــات خانگــی شــان در مقابــل
هــاری بردارنــد.
همــه ســاله در مراســم روز جهانــی هــاری تــاش مــی شــود تــا بــا رویــداد هــای مختلــف آگاهــی نســبت بــه
هــاری افزایــش داده شــود و فعالیــت هــای پیشــگیری و کنتــرل تقویــت گــردد .روز جهانــی هــاری امســال
مناســبتی اســت بــرای توجــه بیشــتر کــه آگاه باشــیم و آگاهــی دهیــم کــه چگونــه مــی تــوان هــاری را در کشــور
مبیــن ایــن
پیشــگیری کــرد و بــه کنتــرل درآورد .شــعار امســال روز جهانــی هــاری (همــه بــا هــم علیــه هــاری) ّ
حقیقــت اســت کــه هــاری تنهــا بــا مشــارکت همگانــی قابــل مهــار شــدن اســت .لــذا همــکاری یکپارچــه بــر
پایــه دانــش ،تجربــه ،تعهــد و تــاش کلیــه دســت انــدرکاران مدیریــت و کنتــرل هــاری کشــور مــی توانــد بــه
کاهــش خطــر بــروز ایــن بیمــاری در ایــران و بیــرون رانــدن آن از مــرز هــای کشــور بیانجامــد .امیــدوار هســتیم
کــه مراســم روز جهانــی هــاری امســال نقطــه عطفــی در میــان برنامــه هــای پیشــین و آغــازی بــرای رســیدن
بــه ایــن هــدف بــزرگ باشــد.
در پایــان از حمایــت هــای انســتیتو پاســتور ایــران ،مرکــز مدیریــت بیمــاری هــای واگیــر و ســایر ســازمان هــای
شــرکت کننــده در ایــن مراســم و همچنیــن کلیــه عزیزانــی کــه بــا مشــارکت و تــاش خــود مــا را در برگــزاری
ایــن رویــداد یــاری نمودنــد قدردانــی مــی نمایــم.
دکتر علیرضا غالمی
رئیس بخش تحقیقات و مرکز رفرانس هاری ( )WHOانستیتو پاستور ایران

مقدمه دبیر علمی همایش
بیمــاری هــای گرمســیری فرامــوش شــده ( )neglected tropical diseasesگروهــی از بیمــاری هــای عفونــی ناتــوان
کننــده هســتند و بیشــتر از  1میلیــارد نفــر در دنیــا در معــرض خطــر ابتــا بــه آن هــا مــی باشــند .اکثــر ایــن
بیمــاری هــا در مناطــق روســتایی دور دســت ،حاشــیه شــهر هــا ،یــا مناطــق دور از دســترس اتفــاق مــی افتــد.
مخصوصــا ایــن بیمــاری هــا در مناطــق فقیــر نشــین دنیــا بومــی اســت و کــودکان بیشــتر در معــرض خطــر ابتــا
هســتند .برخــی از ایــن بیمــاری هــا قابــل پیشــگیری و قابــل درمــان در کشــورهای پیشــرفته مــی باشــد و علــی
رقــم اینکــه در برخــی مــوارد درمــان بســیار ارزان اســت در بســیاری از کشــورهای فقیــر در دســترس نیســت.
و بــرای کنتــرل ایــن بیمــاری هــا نیــاز بــه بودجــه  2تــا  3میلیــارد دالر در طــی  5ســال آینــده مــی باشــد.
قســمت مهمــی از بیمــاری هــای فرامــوش شــده را بیمــاری هــای زئونــوز تشــکیل مــی دهنــد.
مهمتریــن بیمــاری هــای زئونــوز کــه در گــروه بیمــاری هــای فرامــوش شــده قــرار دارد شــامل هــاری،
اکینوکوکوزیــس ،تنیازیس/سیســتی ســرکوزیس ،ترماتدهــای منتقلــه تویــط غــذا ،تریپانــوزم افریقایــی،
لیشــمانیوز و شیســتوزومیازیس هســتند.
کنتــرل ایــن گــروه از بیمــاری هــا نیــاز بــه همــکاری بیــن بخشــی بخصــوص بیــن بخــش نظــام ســامت
انســان و حیــوان و ســایر ارگان هــای دســت انــدرکار دارد و نیازمنــد یــک پیگیــری همــه جانبــه در اکوسیســتم
حیوانــات و انســان مــی باشــد .اصــول کنتــرل ایــن بیمــاری هــا در انســان شــامل حــذف آن هــا در مخــزن
حیوانــی اســت .در بیــن ایــن بیمــاری هــا ،در صــورت بــروز هــاری %100 ،موجــب مــرگ بیمــار مــی گــردد.
مهمترین اقدامات کنترل بیماری های فراموش شده بخصوص هاری شامل موارد زیر هستند:
1 .1مشــخص کــردن ضــرر و زیــان اجتماعــی و اقتصــادی محلــی ،منطقــه ای و کشــوری ،و مزایــای مالــی
و مقــرون بــه صرفــه بــودن انجــام اقدامــات کنترلــی.
2 .2ارتقــا هماهنگــی بیــن بخشــی و آگاهــی در بیــن مســئولین ،ســازمان هــا و ســایر گــروه هــا در ســطح
جامــه کــه در اکوسیســتم حیــوان و انســان نقــش دارنــد.
3 .3جمــع آوری شــواهد یــه منظــور در دســترس قــرار دادن امکانــات و ارتقــا دســتورالعمل هــای
مراقبــت ،پیشــگیری ،کنتــرل و درمــان بیمــاری.
4 .4توجیــه مقامــات سیاســی بــه منظــور کســب امکانــات و تقویــت توانایــی هــا بــه منظــور اســتفاده
بهیتــه از امکانــات و انجـــام اقدامـــات ادقــام یافتــه مقــرون بــه صرفـــه بــه منظــور پیشــگیری ،کنترل
و درمــان
5 .5راه انــدازی یــا تقویــت روش هــای تبــادل اطالعــات و برنامــه هــای بیــن بخشــی بخصــوص بیــن
بخــش دامپزشــکی و بهداشــت.
6 .6بــه کار بــردن حمایتهــای مبتنــی بــر شــواهد بــه منظــور جلــب حمایــت و ســرمایه گــذاری در
ارتقــا اقدامــات پیشــگیری و کنترلــی ،تقویــت زیرســاختها و انجــام تحقیقــات.
اگرچــه بــا اقدامــات صــورت گرفتــه در کشــور بخصــوص هماهنگــی هــای انجــام شــده بــا ســازمان شــهرداری
هــا و ده یــاری هــای کشــور  ،ســازمان دامپزشــکی و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و بخصــوص راه انــدازی

و تجهیــز مراکــز درمــان پیشــگیری هــاری ،و تبــادل اطالعــات بیــن بخــش دامپزشــکی و بهداشــت یــه منظــور
پیگیــری مــوارد در معــرض خطــر انســانی و دامــی مــا شــاهد تــداوم کاهــش مــوارد انســانی مبتــا بــه هــاری
مــی باشــیم و علــی رغــم انجــام اقدامــات موثــر کاهــش جمعیــت حیوانــات زیانــکار و اقدامــات کنترلــی توســط
ســازمان دامپزشــکی در خصــوص کنتــرل ایــن بیمــاری در حیوانــات ،کنتــرل ایــن بیمــاری هنــوز نیازمنــد انجــام
اقدامــات موثــر بخصــوص در حیوانــات وحشــی و ســگ هــا مــی باشــد.
امیــدوارم برگــزاری ســمینار بیــن المللــی هــاری موجــب کســب اطالعــات جدیــد کنترلــی از ســایر کشــورها و
تقویــت هماهنگــی بیــن بخشــی گــردد .جــا دارد از اســاتید محتــرم انســتیتو پاســتور ایــران و همــکاران مرکــز
مدیریــت بیمــاری هــای واگیــر کــه در برگــزاری ایــن ســمینار تــاش نمــوده انــد تشــکر و قدردانــی نمایــم.

دکتر محمد رضا شیرزادی
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در سال  2007به پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی ( )WHOتوسط دو سازمان
اتحاد برای کنترل هاری (Alliance for Rabies Control (ARC
و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری امریکا (Centers for Disease Control and Prevention (CDC
روز جهانی هاری در  28سپتامبر مصادف با سالروز مرگ لویی پاستور سازماندهی گردید.
لویـی پاسـتور دانشـمند فرانسـوی بـرای اولین بار واکسـن هـاری را سـاخته و به جامعه بشـریت اهدا نمـود .برای
بزرگداشـت زحمـات ایـن دانشـمند برجسـته ،سـال روز مرگ او بـه عنـوان روز جهانی هـاری انتخـاب گردید .در
ایـن روز فرصتـی در اختیـار سـازمان هـا و افراد فعـال برای آگاه سـازی در جهت مقابله با بیمـاری هاری ،کاهش
تلفـات و پایـان دادن بـه رنـج ناشـی از ایـن بیماری قـرار گرفت .عالوه بـر این ،ماه سـپتامبر مصادف با بازگشـایی
مـدارس در اروپـا و امریـکا اسـت و بـا توجـه بـه جمعیت هدف کـه کـودکان و نوجوانان هسـتند برگزاری مراسـم
مختلـف در قالـب مسـابقه هـا ،شـعر و نقاشـی ،آموزش هـای الزم در رابطه با کنترل و پیشـگیری هاری  ،شـرایط
برخـورد و نگهـداری حیوانـات و مـوارد مرتبط را بـه کودکان ارایـه می دهند.
در ایـران نیـز روز جهانـی هـاری هرسـاله توسـط سـازمانهای ذیربـط کـه سـعی درافزایـش آگاهـی افـراد جامعه
درمـورد بیمـاری هـاری دارنـد برگزار مـی گردد .نهـاد هایی که درکشـور ما در رابطه بـا بیماری هاری مسـئولیت
دارنـد شـامل :مرکـز همکاری با سـازمان بهداشـت جهانی بـرای رفرانس و تحقیقات هاری انسـتیتو پاسـتور ایران،
سـازمان دامپزشـکی کشـور ،مرکـز مدیریـت بیماریهای واگیـر و اداره بیمـاری های قابـل انتقال بین انسـان و دام
وزارت بهداشـت ودرمـان ، ،وزارت آمـوزش و پـرورش ،سـازمان حفاظـت محیط زیسـت ،سـازمان شـهرداری ها و
دهیـاری هـای کشـور .... ،کـه همـواره در راسـتای مهار ایـن بیماری در تالش هسـتند.

همه با هم علیه هاری
هـر سـال بـرای این روز شـعاری در نظر گرفته می شـود .شـعار سـال  2014بـرای روز جهانی هـاری "همه با هم
علیـه هـاری" ( )Together Against Rabiesانتخـاب شـده اسـت .هـدف ،جلب حمایت سـازمانها و موسسـات ذیربط
در ارایـه خدمـات و افزایـش آگاهـی مـردم و کـودکان در جهـت کاهش و کنترل موارد هاری در کشـور می باشـد.
همچنیـن در ایـن روز در رابطـه بـا بیمـاری هاری ،چگونگـی کنترل و پیشـگیری آن ،مدیرت موارد هـار گزیدگی،
هـاری در حیوانـات اهلی ،وحشـی و خانگی و واکسیناسـیون حیوانـات آموزشـهایی ارایه میگردد.

تاریخچه بیماری هاری
از هـزاران سـال پیـش ،بیمـاری هـاری را در جهـان می شـناختند تا آنجا کـه در متون باسـتانی نیز به آن اشـاره
شـده اسـت .ایـن بیمـاری در ایران نیز سـابقه طوالنـی دارد و از دیرباز میان روسـتائیان و عشـایر بـا نامهای گرگ
دیوانـه ،کفتـار آدمخـوار ،سـگ دیوانـه و ...معروف بوده اسـت .هـاری از دیرباز در خاورمیانه شـناخته شـده بوده و
درمتـون علمـی کهـن کشـور ایران ،اسـناد علمی از تعریف و درمان بیماری توسـط دانشـمندان و اطبای برجسـته
ای چـون بوعلـی سـینا وجـود دارد .در تاریـخ طبری و متون اوسـتا بـه این بیماری اشـاره و توضیحاتی ارائه شـده
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اسـت .پس از تاسـیس و راه اندازی بخش هاری انسـتیتو پاسـتور ایران ،از سـال  1301مبارزه با بیماری در ایران
آغـاز شـده اسـت .علاوه بر تهیه سـرم و واکسـن جهـت کنترل هـاری در کشـور مطالعـات متعدد و ارزشـمندی
روی بیمـاری هـاری در این انسـتیتو انجـام میگردد.

بیماری هاری
هــاری درواقــع نوعــی عفونــت ویروســی دســتگاه اعصــاب مرکــزی و قابــل انتقــال میــان حیــوان و انســان اســت
کــه معمــوال بــه واســطه گــزش حیــوان هــار بــه انســان منتقــل مــی شــود و کشــندگی آن  %100اســت  .نــام
دیگــر بیمــاری هــاری نیــز تــرس از آب ( )Hydrophobiaاســت .ایــن بیمــاری در سراســر جهــان ،بجــز اقیانــوس
اطلــس و اقیانــوس هنــد  ،و کشــورهای اســترالیا  ،نیوزیلنــد  ،انگلســتان و ژاپــن وجــود دارد.
علیرغــم کشــندگی ایــن بیمــاری ،بــروز آن قابــل پيشــگيري اســت .ايــن بيمــاري بــه دليــل احتمــال بــروز
همهگيــري در دامهــا و كشــندگي صــد در صــد در انســان ،از رعــب و وحشــت خاصــي در جوامــع برخــوردار
اســت .از طــرف ديگــر بــر اســاس گزارشهــاي ســازمان جهانــي بهداشــت ( )WHOســاالنه پانــزده ميليــون نفــر
بــر اثــر حيــوان گزيدگــي تحــت درمانهــاي پيشــگيري از هــاري قــرار ميگيرنــد .حــدود  60هــزار مــورد تلفــات
ایــن بیمــاری در دنیــا مشــاهده شــده اســت کــه بیشــتر ایــن مــوارد در قــاره آســیا و آفریقــا بــوده اســت .بــه مــدد
تــاش شــبانه روزی مراکــز درمــان پیشــگیری هــاری در سراســر کشــور و ارائــه درمــان ســریع پــس از حیــوان
گزیدگــی ،ایــن بیمــاری در ایــران بــه میــزان باالیــی کنتــرل مــی شــود بــه نحــوی کــه درســال  1392تنهــا
چهــار مــورد تلفــات هــاری در ایــران گــزارش شــده اســت .کشــورهای همســایه ،منطقــه خاورمیانــه و کشــورهای
شــرق آســیا از جملــه کشــورهایی هســتند کــه حجــم ابتــا بــه ایــن بیمــاری در آن بســیار زیــاد اســت و ایــن
مســاله وظیفــه ســازمان هــای مربوطــه را در مقابلــه و کنتــرل ایــن بیمــاری ســنگین تــر مــی کنــد .از  60هــزار
مــورد تلفــات ســاالنه ناشــی از ایــن بیمــاری کــه در دنیــا اتفــاق مــی افتــد 31 ،هــزار مــورد آن در آســیا و 24
هــزار مــورد از افریقــا گــزارش شــده اســت و کشــورهای پاکســتان  ،افغانســتان و هنــد از جملــه کشــورهایی
هســتند کــه مــوارد تلفــات بیمــاری هــاری در آنجــا بســیار زیــاد گــزار ش شــده اســت.
بيمــاري هــاري در بيشــتر كشــورهاي آســيا و آفريقــا بومــي اســت و بيشــترين خســارات و تلفــات در اثــر بيمــاري
در ايــن دو قــاره مشــاهده ميشــود و حــدود  56درصــد از تلفــات انســاني در اثــر هــاري در قــاره آســيا و 44
درصــد در قــاره آفريقــا رخ ميدهــد .از طــرف ديگــر حــدود  99درصــد از ايــن تلفــات در كشــورهاي در حــال
توســعه و بيــش از  99درصــد در اثــر گــزش ســگ هــار پيــش ميآيــد .در قــاره آفريقــا و آســيا خســارات ســاالنه
بيمــاري هــاري بــه دامهــا حــدود  12/3ميليــون راس دام تخميــن زده ميشــود .بيشــتر خســاراتي كــه بيمــاري
در کشــورهای توســعه یافتــه وارد ميكنــد شــامل هزينههــاي پيشــگيري در افــراد حيــوان گزيــده اســت .در
ايــران تلفــات انســاني هــاري ســاالنه حــدود  2الــي ده نفــر اســت ،امــا خســارات و تلفــات دامــي نوســان زيــادي
دارد و ممكــن اســت  200راس گاو و گوســاله را شــامل شــود.
همــه پســتانداران نســبت بــه هــاري حساســند و ممكــن اســت بــه آن مبتــا شــوند .ایــران بــا موقعیــت
جغرافیایــی وتنــوع زیســتی منحصــر بــه فــرد و بــا داشــتن بیــش از هــزار و  100گونــه جانــوری بایــد بــرای
محافظــت از گونــه هــای جانــوری در حیــات وحــش برنامــه ریــزی موثــری داشــته باشــد .در بســیاری از مــوارد
مــی توانیــم بــا پیــش بینــی وپیــش گیــری از بیمــاری هــا جلــوی تنــش هــای محیطــی را بگیریــم وحفاظــت از
تنــوع زیســتی درمقابــل بیمــاری هــا وبهــره بــرداری پایــدار واصولــی از طبیعــت وظیفــه ای اســت کــه بــر عهــده
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همــه نهادهــا گذاشــته شــده اســت .مهمتريــن علــت ابتــا بــه هــاري در کشــور مواجهــه بــا گــزش س ـگها
اســت .هرچنــد اکثرمــوارد منجــر بــه هــاري مربــوط بــه ســگ گزيدگــي اســت ،ايــن بيمــاري بــا گربــه گزيدگــي
يــا از طریــق تمــاس بــزاق حیــوان هــار بــا خــراش هــم ميتوانــد منتقــل شــود .در برخــی از کشــور هــای
توســعه یافتــه همچــون فرانســه و آلمــان هــاری در حیــات وحــش کنتــرل شــده اســت ،ولــی اکثــر کشــورهای
در حــال توســعه هنــوز موفــق بــه كنتــرل آن در حیــات وحــش نشــدهاند.

مدیریت مواجهه با هارگزیدگی
در صــورت انتقــال هــاري بــه انســان و عــدم انجــام بموقــع درمــان ضــد هــاري ،فــرد مبتــا صــد در صــد
محكــوم بــه مــرگ اســت .بــر ايــن اســاس اهميــت ايــن بيمــاري در آن اســت كــه بالفاصلــه پــس از گزيدگــي
بوســيله حيــوان مشــكوك بــه هــاري ،جهــت درمــان ضــد هــاري اقــدام و بــه مراکــز و درمانــگاه هــای هــاری
مراجعــه شــود .نخســتين اقــدام پــس از گــزش بــه وســيله حيــوان مبتــا بــه هــاري شستوشــوي محــل
گــزش بــا آب و صابــون اســت .شستوشــو تــا  50درصــد ويــروس هــاري را در ناحيــه گــزش از بيــن ميبــرد.
طبــق توصيــه ســازمان جهانــي بهداشــت ايــن شستوشــو بايــد  15تــا  20دقيقــه بــه طــول بيانجامــد و الزم
اســت ذرات صابــون بــا آب فــراوان از محــل گزيدگــي خــارج شــوند .همچنيــن ميتــوان بــا اســتفاده از الــكل
 70درصــد يــا بتاديــن محــل گــزش را ضــد عفونــي كــرده و ســپس بــراي دريافــت درمانهــاي ضــد هــاري بــه
مراكــز درمــان ضدهــاري مســتقر در مراكــز بهداشــتي مراجعــه شــود.

پیشگیری پس ازمواجهه
تزريــق ســرم و واكســن ضــد هــاري درمــان موثــر «هــاري» بــوده و واكســن ضدهــاري در پنــج نوبــت تزريــق
ميشــود .بــه ايــن ترتيــب کــه فــرد هارگزیــده درروز اولیــن مراجعــه (روز صفــر) و روزهــاي ســوم ،هفتــم،
چهاردهــم و بيســت و هشــتم ،واكســن ضــد هــاري دريافــت ميكنــد .فــرد گزيــده شــده توســط حيــوان هــار،
در صــورت نيــاز ســرم نيــز دريافــت ميكنــد .همچنيــن محــل گــزش هرگــز نبايــد بخيــه شــود؛ چــرا كــه
ممكــن اســت بخيــه زدن ورود آلودگــي بــه محــل جراحــت را بيشــتر كــرده و در عمــل درمــان ضــد هــاري
اختــال ايجــاد كنــد.
ســگ و گربــه مبتــا بــه هــاري حداكثــر ده روز پــس از بــروز عالئــم بیمــاری جــان خــود را از دســت ميدهنــد.
بــه ايــن ترتيــب زنــده مانــدن ســگ يــا گربــه ده روز پــس از گــزش ،بــه آن معناســت كــه حيــوان مذکــور در
هنــگام گــزش بــه هــاري مبتــا نبــوده اســت .مــع ذلــک ،در صــورت تلــف شــدن حیــوان ،نمونــه مغــز آن بــه
منظــور تشــخيص ،بــه انســتيتو پاســتور ایــران منتقــل ميشــود .در كشــورهايي كــه هــاري اندمیــک اســت از
جملــه ايــران ،بالفاصلــه پــس از گــزش انســان بوســيله حيــوان مشــكوك بــه هــاري ،اقدامــات درمانــي در فــرد
گزيــده شــده نيــز آغــاز ميشــود .در صورتــی کــه حیــوان مهاجــم ســگ یــا گربــه باشــد و زنــده مانــدن حيــوان
ن نيــز قطــع ميشــود .در صــورت عــدم درمــان بموقــع ،ظهــور عاليــم
پــس از ده روز مشــاهده شــود ،درمــا 
بيمــاري از زمــان گــزش 15 ،روز تــا  3مــاه بــه طــول ميانجامــد .همچنيــن گاهــي بــر اســاس محــل گــزش،
نــوع ويــروس ،شــدت جراحــت و ســن فــرد گزيــده شــده ،ايــن مــدت طوالنيتــر نيــز ميشــود .پــس از طــي
ايــن دوره ،عاليــم بيمــاري ظاهــر ميشــود.
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عاليم بالینی بيماري هاري در انسان
عاليــم بالینــی بيمــاري هــاري از مراحــل مختلفــي برخــوردار اســت .مرحلــه مقدماتــي آن خســتگي ،كوفتگــي
بــدن ،بياشــتهايي و بيحالــي را بــه دنبــال دارد كــه دو تــا ســه روز زمــان ميبــرد .پــس از آن مرحلــه ظهــور
عاليــم اختصاصــي اســت .مهمتريــن عالمــت اختصاصــي هــاري ،تــرس از آب اســت؛ طــوري كــه بيمــار حتــي
بــا ديــدن يــا شــنيدن صــداي آب ممكــن اســت دچــار تحريــكات عصبــي شــود .احســاس ســوزش و خــارش در
محــل جراحــت اوليــه نيــز از ديگــر عاليمــي اســت كــه پزشــك را در تشــخيص ايــن بيمــاري كمــك ميكنــد.
افزايــش ترشــح بــزاق دهــان از ديگــر عاليــم هــاري اســت؛ بــه طــوري كــه دهــان بيمــار كــف آلــوده ميشــود و
بيمــار دائــم بــه تخليــه بــزاق دهــان خــود اقــدام ميكنــد .از طــرف ديگــر بــزاق فــرد مبتــا ،مملــو از ويــروس
هــاري اســت كــه خطــر انتقــال بــه ديگــران را بــه دنبــال دارد .بيقــراري و حالــت تهاجــم نيــز از ديگــر عاليــم
بيمــاري هــاري اســت .در مجمــوع پــس از ظهــور عاليــم هــاري ،معمــوال فــرد مبتــا بــه فاصلــه  2تــا  3روز و
يــا حداكثــر  7تــا  8روز جــان خــود را از دســت ميدهــد.

عالئم بیماریهاری در حیوان
دوره نهفتگی در سـگ و گربــه معموالً  ۲تــا  ۳هفتــه و گاهی چنــد مــاه اسـت .درخصوص بروز عالئم هاری
در حیـوان بایـد بـه ایـن نکتـه مهـم توجه داشـت کـه در برخی مـوارد ۳ ،تـا ۱۰روز قبل از بـروز عالئـم بالینی در
سـگ و گربـه ،ویـروس موجـود در بزاق حیـوان میتــواند بیماری را منتقلکنــد .بـه عبارت دیگر اگر بزاق سـگ
و گربــه در زمـان گازگرفتـن بـه ویــروس هاری آلوده باشــد ،عالئم بــالینی حداکثر تـا  ۱۰روز بعد در حیــوان
ظاهرشــده و خواهدمرد .بههمین دلیل ،پس از هــر گازگرفتن تــوسط این دو حیــوان ،بایــد آنها را تــا  ۱۰روز
در قــرنطینه نگهداشـت .پـس از طـی دوره نهفتگـی ،اولیـن عالمت بیمـاری ،تغییـر در رفتار و عادتهـای حیوان
اسـت؛ بهنحویکـه یـا بیـش از انـدازه بـه صاحـب خــود انـس و الفـت پیدامیکنـد و مثـل اینکـه از او کمـک
میطلبـد یـا عصبانـی و بدخـو شــده ،غذای خــود را بـه دلیــل اختالل در بلـع بهخوبـی نمیخورد.
پیشـرفت بیمـاری در برخـی مـوارد بهصـورت فلجی(هـاری سـاکت) بوده ،حیـوان بهگوشـهای پناه میبـرد و ابتدا
دستهــا ،سـپس پاهــا و بعد ســایر انـدامهــا فلجشــده و درنهایت بــهعلت فلج دستگاه تنفسـی میمیرد؛ ولی
در بیشـتر مــوارد ،پـس از دوره تغییـر رفتــار ،حیــوان پریشـان و مــضطرب و کمکـم وحشـی و درنـده(هــاری
خشـمگین) میشــود و بــه گازگرفتـن سـنگ و چـوب و اشـیای مختلـف پرداختـه و محـل زندگـی خــود را
ترکمیکنـد و بــدون هــدف بههــر جایـی مـیرود و بـ ه هــرکس و هــر حیـوان سـر راه خـود حملهمیبــرد.
درنهایت ،پس از مدتی در اثــر دونــدگی زیــاد و گرسـنگی و تشـنگی بهعلت عدم قــدرت بلع ،کف از دهــانش
سرازیرشــده و پیدرپی زمین میخــورد .صدای پــارس حیــوان خشن ،نــاموزون و بریـدهبــوده و درندگی در
چهـرهاش هویـدا اسـت .در اغلـب موارد ،مردم سـگها را میکشـند و اگـر فرارکنند ،بـهزودی در اثر فلج دسـتگاه
تنفسـی خــواهند مـرد .گربـه پس از طـی دوره نهفتگی به محـل تاریکی میرود و ازطریق پنجهکشـیدن ،مشـابه
گازگرفتن سگ یــا گــرگ ،هــاری را انتقالمیدهــد .درواقع ،از آنجا که ازطریق لیسیدن دائم ،پنجههــای خود
را بـه بــزاق خـود آغشــتهمیکند ،بـا پنجهکشـیدن بر دسـت و پـا یا صورت انسـان یا حیـوان دیگر هـم میتواند
بـا ایجـاد خـراش ،ویـروس هـاری را منتقلکند.
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هاری در ایران
احتمال آلودگي مربوط به بيماري هاري در همه استانهاي كشور وجود دارد .بر اساس آمار موجود در مرکز
همکاری با سازمان بهداشت جهانی برای رفرانس و تحقیقات هاری انستیتو پاستور ایران ،طي سال گذشته
استانهاي آذربایجان شرقی ،گلستان و خراسان رضوي به ترتيب بيشترين موارد آلودگي به هاري در حیوانات را
گزارش کرده اند.
طي سال  1392جمعا  132هزار و  216نفر به دنبال حيوان گزيدگي به منظور پيشگيري از ابتال به هاري به
مراكز درماني ضد هاري در كشور مراجعه و واكسن و یا سرم ضد هاري را دريافت كردهاند .در سال %.32 ، 2012
هارگزیدهها سن زیر 20سال داشته اند .شایان ذکر است حدود نیمی از موارد هار گزیدگی انسانی سال 2012
ناشی از گزش سگ می باشد .ميزان بروز هاري در ايران نسبت به ديگر كشورهاي منطقه ،به میزان قابل مالحظه
ای کمتر است .این مهم به لطف حضور دائم کارشناسان بهداشتی برای رسیدگی به موارد حیوان گزیدگی میسر
شده است .همچنين ساالنه بودجهای بالغ بر بیش از 20میلیارد تومان در كشور صرف خريد واكسن و سرم ضد
هاري ميشود و درمان ضد هاري به صورت رايگان ارايه ميشود .شایان ذکر است در هر شهرستان حداقل يك
مركز بهداشتي  -درماني به واكسن و سرم ضد هاري مجهز است.

افراد در معرض خطر هاری
كودكان بيشترين گروه در معرض خطر حيوان گزيدگي و ابتال به هاري بوده و آموزش جامعه به منظور چگونگي
برخورد با حيوان گزيدگي ،چه حيوان وحشي و چه حيوان اهلي ،الزم می باشد .بچه ها عالوه بر این که قادر به
دفاع از خود نمی باشند مواجهه زیادی نیز با حیوانات خانگی دارند .الزم است همه افراد كشور از بيماري «هاري»
آگاهي و اطالع كافي داشته باشند تا بدانند در صورت گزش بوسيله حيوان مشكوك به هاري چه اقداماتي بايد
انجام شود .با این حال کودکان زیر  15سال قربانیان عمده هاری در جهان بوده و تالش سازمانهای زیربط روی
این گروه از جامعه هدف بیشترو متمرکز تر میباشد .اطالع رسانی به کودکان از دوره های قبل از مدرسه آغاز و در
طول دبستان و پس از دبستان نیز به طور سازمان یافته باید ادامه یابد .بدین ترتیب نه تنها کودک بلکه خانواده و
اطرافیان او نیز از اطالع رسانی انجام شده بهره خواهند برد .عالوه بر کودکان ،دام داران ،دامپزشک ها ،کوه نوردها
و غارنوردها از گروهایی هستند که شانس تماس بیشتری با حیوان هار را دارنند.بر اساس گزارشها 96 ،درصد
از هزينههايي كه صرف درمان پيشگيري بعد از حيوان گزيدگي ميشود در كشورهاي آسيايي است كه هزينهاي
معادل  650ميليون دالر را شامل ميشود .در مجموع بيشترين هزينه پرداخت براي بيماريهاي قابل پيشگيري با
واكسن ،صرف پيشگيري از هاري ميشود .از اينجاست كه اهميت پيشگيري از بروز «هاري» و همچنين درمان به
موقع آن پس از گزش حيوان مشكوك به هاري ،مشخص ميشود.
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پیام های بهداشتی جهت مهار بیماری هاری:
1 .1از آزار واذیـت و نزدیـک شـدن بـه حیوانـات پرهیزکنیـد چراکـه درصـورت گـزش احتمـال ابتلأ بـه
هـاری وجـود دارد.
2 .2بـرای پیشـگیری از ابتلاء بـه هـاری بالفاصلـه پـس از مجروح شـدن توسـط حیوانـات بـه نزدیکترین
مرکـز بهداشـتی درمانـی مراجعـه کنید.
3 .3درصـورت گـزش توسـط هـر حیوانـی احتمـال خطر ابتلاء به بیمـاری هـاری را فراموش نکنیـد و آن
را جـدی بگیرید.
4 .4شستشوی محل حیوان گزیدگی اولین قدم جهت پیشگیری از ابتالءبه بیماری هاری است.
5 .5از نزدیـک شـدن بـه سـگ هـای ولگـرد و بـدون صاحـب بپرهیزیـد چراکـه بیشـترین مـوارد حیـوان
گزیدگـی در ایـران توسـط سـگ مـی باشـد.
6 .6در صورت نگهداری سگ وگربه  ،نسبت به واکسینه نمودن ساالنه آنها اقدام نمایید.
7 .7بیشـترین مـوارد گـزش درمناطـق روسـتایی اتفـاق می افتـد لذا بـا قالده گـذاری ومهار سـگ ها می
تـوان از صدمـه بـه مردم پیشـگیری کرد.
8 .8پنجـه کشـیدن گربـه (بـه علـت لیسـیدن پنجـه) هماننـد گازگرفتگـی محسـوب مـی شـود ونیازمند
درمـان پیشـگیری هاری اسـت.
9 .9ازمصـرف کورتـون و داروهـای تضعیـف کننـده سیسـتم ایمنـی تا یک ماه پـس از اخرین دوز واکسـن
خودداری شـود.
1010با دفع بهداشتی زباله ها از جذب گوشتخواران به مناطق مسکونی جلوگیری می شود.
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واکسیناسیون رایگان حیوانات خانگی علیه هاری در سطح تهران
 انســتیتو پاســتور ایــران بــا همــکاری،بــه مناســبت روز جهانــی هــاری و برگــزاری ســمینارروز جهانــی هــاری
 ســازمان
 کلینیــک هــای تخصصــی زیــر را جهــت واکسیناســیون رایــگان حیوانــات خانگــی،دامپزشــکی کشــور
. علیــه هــاری مــی نمایــد، مــاه اقــدام بــه واکسیناســیون رایــگان حیوانــات خانگــی20 در تاریــخ یــک شــنبه

. بــه محــل مراجعــه نماینــد۲۱  الــی۱۶  و۱۳  صبــح الــی۹ عالقمنــدان مــی تواننــد طــی ایــن روزهــا از ســاعت
دارای حیــوان خانگــی
از خانــواده هــای گرامــی تقاضــا مــی شــود بــا آوردن کــودکان و نوجوانــان خــود کــه

 جهــت کســب. در ایــن مراکــز فراهــم نماینــد، زمینــه را بــرای آمــوزش کــودکان در زمینــه هــاری،مــی باشــند
.شــود
ـاس گرفتــه
کلینیــک تمـ
اطالعــات بیشــتر بــا
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History of the World Rabies Day 2014
The first World Rabies Day (WRD) was organized by the two founding partners Alliance for
Rabies Control (ARC) and Centre for Disease Control and Prevention, Atlanta (CDC), on 8
September 2007 with the cosponsorship of the World Health Organization (WHO), the World
Organisation for Animal Health (OIE) and the Pan American Health Organization (PAHO/
AMRO). Activities organized by WHO Headquarters (HQ), Regional Offices and its many
rabies Collaborating Centres (CCs) were contributing to the overall aim of the WRD: raising
awareness about the impact of human and animal rabies, it is easy prevention, and how to
control and to eliminate the disease in animals and humans. During a WRD event organized
around the world by the WHO Collaborating Centre for Rabies Epidemiology.
The WHO/CC for reference and research on rabies in Tehran, Pasteur Institute Iran (IPI), was
involved directly in all World Rabies Day (WRD) related activities on 8 September 2007. A
symposium on WRD was held in Moddares Hall of the IPI, additionally to a lunch banquet
(for 500 participants) was held in IPI (Moddares) on WRD, whereby different representatives
from WR in Iran, Iran Veterinary Council, Tehran University, Wildlife Protection Agency,
Centre for Disease Control of Iran, Education & Development organization, and others gave
oral presentations on rabies and its importance in Iran. This event was covered in the news of
the regional TV channels. Distribution of mugs, bags, pens with WRD logo to all participants
of the WRD in IPI. Rabies is a deadly virus that can kill anyone who gets it. Every year, an
estimated 132,216 people in Iran receive a series of shots known as post-exposure prophylaxis
(PEP) due to potential exposure to rabies.
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Together against Rabies
World Rabies Day is designed to raise awareness about both human and animal rabies. The
theme this year is ‘Together against Rabies’. The day is also about teaching everyone about the
impact of rabies, how to prevent it and how to eradicate sources of the disease across the world.
Since it started the day has educated over 100 million people and vaccinated over 3 million
animals against the disease. One person every ten minutes dies from rabies every year. Yet
human rabies is completely preventable if adequate rabies treatment is given. The majority of
rabies related deaths is in Africa and Asia. Children are particularly vulnerable because they
are most likely to be bitten by dogs with uncontrolled rabies. This major source of rabies can be
avoided through pet vaccination, education of children and ensuring proper access to medical
resources. In 2006 when researchers and professionals formed the Alliance for Rabies Control
the goal was to generate awareness and resources to contribute to rabies prevention and control. Furthermore, the Global Alliance for Rabies Control now has every major national and
international animal health partner on board. The first World Rabies Day in 2007 exceeded
expectations with 400,000 people taking part across 74 countries. That has now spread across
125 countries.

Raising Rabies Awareness
September 28 is World Rabies Day, a global health observance that seeks to raise awareness
about rabies and enhance prevention and control efforts. Co-sponsored by CDC and the Alliance for Rabies Control (ARC) since 2007, World Rabies Day has been celebrated in countries
throughout the world, including the U.S. World Rabies Day is an excellent time to take steps
that can help prevent and control rabies, such as vaccinating pets including dogs and cats and
providing education on how to avoid the animals that typically transmit rabies: raccoons, bats,
skunks, and foxes.
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Children are most at risk of rabies
Each year around the world, rabies results in more than 600,000 deaths approximately one
death every 10 minutes. Most deaths are reported from Africa and Asia with almost 50% of
the victims being children under the age of 15. Nearly all deaths from rabies are in Africa and
Asia, and most of the people who die are children. Beyond the deaths, rabies also causes intense anxiety and entrenches poverty in the world’s poorest communities. A complete course
of post-exposure treatment will save their child. But, in the world’s poorest communities, this
can cost many times the monthly household income.

The Challenge of Rabies
Rabies is present on every inhabited continent. People usually get rabies when they are bitten
by an animal that has the virus. In Iran, the animals that most often get rabies are dog. Iran
has not been successful in eliminating a particular kind of rabies – known as canine rabies –
that is responsible for rabies spreading from dog-to-dog. However, canine rabies has not been
controlled in many regions of the world, further threatening the health of humans and animals
in these areas. In addition, some areas of the world have problems with large numbers of stray
dogs, which can often come in contact with wild animals that have rabies. This often causes
an increased number of rabid animals that have the potential to transmit the virus to humans.
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Keep Away From Wildlife and Unfamiliar Animals
The main animals that get rabies include wolf and dog. One of the best ways to protect yourself and
your family is to avoid contact with wild animals. Do not feed or handle them, even if they seem friendly. Unfamiliar animals that are often thought of as pets, such as dogs and cats, should also be avoided.
These animals are often in contact with wildlife and can also transmit rabies to humans. If you see an
animal acting strangely, report it to animal control. Some things to look for are; general sickness, problems swallowing, lots of drool or saliva, an animal that appears more tame than you would expect, an
animal that bites at everything, an animal that’s having trouble moving or may even be paralyzed. Take
Pets to a Veterinarian for Their Rabies Shot. Make sure to take your pets, such as dogs and cats, to the
veterinarian each year. A veterinarian can make sure your pets are up to date on their rabies shot, which
can protect them from getting rabies. This in important, since animals that have not received a rabies
shot and are exposed to rabies must be quarantined for six months, or put down. No matter where you
live, rabies can threaten your family’s health. Fortunately, there are things you can do around the home
to help reduce the risk of getting rabies. Keep your pets indoors. When a dog goes outside, make sure
an adult is there to watch it and keep it safe. Do not feed or put water for your pets outside and keep
garbage securely covered. These items may attract wild animals or stray animals to your yard. Teach
children never to handle wild animals or unfamiliar domestic animals.
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