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هب انم هستی بخش
گاز گرفتگي باعث تخريب پوست و بافت هاي عمقي
انسان شده و معموال توسط سگ  ،گربه ،موش ،خرگوش ،
حيوانات وحشي و يا انسان رخ مي دهد که در اثر آن ،عوامل
ميکروبي و بيماري زا از محل صدمه ديده وارد بدن مي
شوند.
گاز گرفتگی توسط انساى:
برخالف تصور مردم ،زماني که گاز گرفتگي توسط انسان
صورت گرفته باشد ،بيشترين احتمال عفونت وجود دارد .علت
اين امر ،تنوع ميکروب هاي ساکن در دهان انسان مي
باشد.بنابراين الزم است اقدامات درماني مربوط به گاز
گرفتگي انسان بسيار دقيق و حتما ًا زير نظر پزشک صورت
گيرد .
گاز گرفتگی توسط گربه:
دندانهاي گربه باريک و تيز هستند که سبب انتقال ميکروبهاي
عفونت زا به سطوح عمقي پوست ،استخوان و مفاصل ميشوند.
گاز گرفتگی توسط سگ:
گازگرفتگي ناشي از سگ ،بيشتر در آقايان و در اندام
تحتاني اتفاق مي افتد و به علت عضالت قوی در آرواره سگها
زخم عمقي است و بايد به دقت و سرعت اقدامات الزم در مورد
آن انجام گردد.

عوارض گاز گرفتگی:
هاري يک بيماري ويروسي کشنده است و اصلي ترين راه
انتقال آن از طريق گاز گرفتن است که ويروس هاري
مستقر در بزاق دهان وارد بدن انسان مي شود .هنگامي
که ويروس وارد بدن ميشود ،از طريق اعصاب به مغز
مهاجرت نموده و باعث التهاب مغزي ومننژيت مي شود.
عالئن هاری :
عاليم اوليه هاري شامل سرفه ،خستگي ،تب ،سردرد ،درد
و ضعف عضالني ،سوزش در محل گاز گرفتگي ،کاهش
اشتها ،احساس تهوع  ،درد عضالني  ،گلو درد و حساس
شدن فرد به نور و صدا مي باشد.
اقداهات درهانی اولیه در فرد دچار گاز گرفتگی:
 -1شست و شوي محل زخم با آب و صابون :محل
زخم با آب و صابون به طور کامل و عميق به مدت10
تا 15دقيقه شست و شو داده شود بايد توجه داشت که با
فشار آب ،کف مايع صابون کامل از زخم شسته شود زيرا
صابون مي تواند اثر ضد عفوني کننده ها را کم کند .اين
عمل مهم ترين روش پيشگيري از هاري محسوب مي
شود.
بهترين زمان اثر بخشي شست و شوي زخم ،در  3ساعت
اول پس از گاز گرفتگي است.

 -2ضد عفوني کردن زخم :زخم را بعد از شست و شو بايد با
عوامل ضد عفوني کننده مثل بتادين ،ضد عفوني و سپس
پانسمان نمود.
 -3پرهيز از بخيه زدن زخم :به علت بي هوازي بودن ويروس
هاري ،محل زخم نبايد بخيه شود زيرا محيط مناسبي جهت رشد
ويروس ايجاد مي گردد .در پاره اي از موارد که جراحت در
صورت بوده و بخيه نزدن زخم باعث باقی ماندن جای زخم شديد
شود يا مواردي که جراحت بسيار وسيع باشد به شرط انجام کليه
اقدامات درماني اوليه ،مي توان محل جراحت راطبق دستور
پزشک بخيه نمود.
اقداهات درهانی پیشرفته:
در مرکزدرمانی حتما پزشک وپرستار بايد با مرکز مبارزه با
بيماری های واگير دار جهت تزريق واکسن هاری
وکزازهماهنگی نمايد.
در فردی که توسط حيوان اهلی و حيوانی که متواری شده
است گزيده شده است  :واکسن هاري بايد در  4نوبت در
 2صفرسپس روز  7و21در
روز اول دو عددبه صورت
مراکز بهداشتی و توسط کارشناس مربوطه تزريق گردد.
تزريق واکسن هاری وواکسن کزاز طبق نظر مسئول بيماری
های واگير مرکز بهداشتی شهرستان می باشد.
با آرزوی بهبودی بيمار دلبندتان

