
Farsi - Number 36 
September 2016 

 سندروم ریوی هانتاویروس
Hantavirus Pulmonary Syndrome

 هانتاویروس چیست؟ سندروم ریوی

که ( بیماری شدیدی است HPSسندروم ریوی هانتاویروس )

این بیماری  شود. توسط ویروسی به نام هانتاویروس ایجاد می

در جنوب غربی ایاالت متحده و  1993نادر نخستین بار در سال 

در غرب کانادا کشف شد. هر ساله در بریتیش  1994در سال 

 شوند. کلمبیا فقط چند نفر آلوده به هانتاویروس گزارش می

 عالئم آن چیست؟

ی  است. در مرحله« شبیه به آنفوالنزا» HPSشروع بیماری 

 اولیه بیماری ممکن است عالئم زیر را داشته باشید:

 تب؛ 

 درد عضالنی؛ 

 سردرد؛ 

 حالت تهوع؛ 

 استفراغ؛ و 

 .تنگی نفس 

 

شود و  های شما جمع می تر شود، مایع در ریه اگر بیماری وخیم

نفر  3نفر از هر  1. در امریکای شمالی کند تر می تنفس را سخت

 فوت شده است. HPSمبتال به 

 آیا درمانی وجود دارد؟

ی خاصی وجود ندارد، اما  گونه درمان، دارو یا روش معالجه هیچ

قابل درمان هستند. اکثر  HPSبسیاری از عالئم و عوارض 

های ویژه در بیمارستان بستری  بیماران در بخش مراقبت

ای . ممکن است برای برخی از بیماران داروهشوند می

 ضدویروس تجویز شود.

 این بیماری چیست؟ گسترشی  نحوه

های وحشی مشاهده شده  در کانادا، این ویروس فقط در موش

 وجوداست، به ویژه موش آهویی که در سراسر امریکای شمالی 

دارد. سایر جوندگان مانند موش خانگی، موش صحرایی سیاه و 

ای به عنوان حامل این ویروس شناخته  موش صحرایی قهوه

 شوند. نمی

 

ها، ادرار،  شود که فضله هانتاویروس معموالً زمانی منتشر می

خورد و ذرات  هم می ی موش آهویی به اق، یا محتویات النهزب

وارد  تنفساز راه ه ممکن است شود ک ویروسی در هوا منتشر می

. در موارد نادر ممکن است ویروس از طریق شوند بدن

های ایجاد شده روی پوست به هنگام حمل یک موش  خراش

وحشی، یا از طریق گازگرفتگی موش منتقل شود. احتمال انتقال 

بیماری از حیوان خانگی به شما وجود ندارد. در امریکای 

بر انتقال بیماری از انسان به انسان شمالی، هیچگونه مدرکی دال 

 یافت نشده است.

 هانتاویروس قرار دارند؟ ابتال به چه کسانی در معرض خطر

کنند و در تماس  کسانی که در مناطق حضور ویروس زندگی می

های موش آهویی هستند  نزدیک با بزاق، ادرار، فضوالت یا النه

البته احتمال  ممکن است در معرض آلودگی به این ویروس باشند.

این اتفاق بسیار اندک است. حضور پرتعداد جوندگان داخل و 

 باشد. ترین خطر تماس با هانتاویروس می اطراف خانه مهم

 کند؟ هایی م را با خطر مواجه می چه فعالیت

های خاصی ممکن است شما را بیشتر در معرض آلودگی  فعالیت

های  قرار دهد، اموری مانند تمیزکاری ساختمان HPSبا 

 بالاستفاده و کار در امور ساخت و ساز، تأسیسات و کنترل آفات.

 

روها، فضاهای  ها ممکن است در گربه کارگران و مالکان خانه

های خالی یا به ندرت مورد استفاده مانند  زیر خانه، یا ساختمان

که ممکن است موش داشته های باغی  ها و انباری کاروانها،  کلبه

 باشند در معرض این ویروس قرار بگیرند.

 

نیز ممکن  پردازند می گردی روی و طبیعت پیاده ه افرادی که ب

در محل  های آلوده یا چادر زدن سرپناهاست به هنگام استفاده از 

 .در معرض این ویروس قرار بگیرند سکونت موش آهویی

 

ای کار، بازی، یا زندگی  بستهدر صورتی که شما در فضاهای 

، احتمال آلودگی با کنید که محل زندگی موش آهویی است

. در موارد نادر، افرادی که مبتال به هانتاویروس بیشتر خواهد شد

HPS که قبل از بیماری، موش یا فضوالتش را  گفته انداند  شده

کنید  را مشاهده نمی اند. حتی اگر موش آهویی یا فضوالتش ندیده

 .احتیاطی را در پیش بگیرید  هایباید اقدام

 توانم از خودم محافظت کنم؟ چگونه می

بهترین روش برای پیشگیری از آلودگی با هانتاویروس پرهیز از 

شما تماس با موش آهویی، فضوالت، ادرار، یا بزاق آن است. 

ف خانه انجام توانید این کار را با کنترل جوندگان داخل و اطرا می

ها را از خانه بیرون کنید و روش تمیزکاری ایمن را  دهید. موش

 فرا بگیرید.

 

ی خود را از وجود موش پاک  با پیروی از دستورالعمل زیر خانه

اند به طور ایمن تمیز کنید. قبل از  هایی را که آنها بوده کنید و محل



، یا واحد بهداشت همگانی محل www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیرای دیگر پروندهب
دیدن کنید یا  www.HealthLinkBC.caهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت  زندگی خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات  7-1-1شنوایان، با  اس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم)به رایگان( تم  8-1-1با شماره 
 .گرددزبان ارائه می 130ترجمه به بیش از 

 

بهداشت  مرکزاست، با  HPSی کسی که مبتال به  تمیز کردن خانه

 همگانی محل خود تماس بگیرید.

 

 ها از خانه موش بیرون کردن

ها استفاده کنید.  های فنری برای حذف جوندگان از ساختمان از تله

ی پالستیکی زباله گذاشته و پس از  ها را داخل دوالیه کیسه آن

محکم بستن درب کیسه آن را بیرون بیندازید. برای اطالع از 

نامه یا مسئوالن محلی رجوع کنید.  ترین روش دفع به آیین مناسب

ی زباله در گودالی به  امکان دفن کیسهبرای مثال ممکن است شما 

متر، سوزاندن آن، یا انداختن آن داخل سطل زباله  1تا  0.5عمق 

پس از  ها استفاده کنید خواهید دوباره از تله را داشته باشید. اگر می

واحد  9واحد آب ژاول و  1، آنها را با محلول برداشتن جسد موش

 آب ضدعفونی کنید.

 

 به خانه جلوگیری از ورود موش

های  های انبوه یا هیزم های جوندگان، مانند بوته حجم پناهگاه

 ی خود متری خانه 35و خوراکی یا زباله را تا شعاع انباشته، 

ها، درها  های موجود در دیوارها، پنجره . تمام سوراخکاهش دهید

 ی خود را مسدود کنید. و سقف خانه

 

 تمیز کنیدها را به شکلی ایمن  های حضور موش مکان

در زمان تمیزکاری یک ماسک فیلتردار مناسب و اندازه، 

ها دارای  ها و عینک الستیکی بپوشید. این ماسک دستکش

، N100از قبیل  NIOSHمورد تأیید  100فیلترهای سری 

P100 و ،R100  که قبالً به آنها فیلتر(HEPA یا  گفته می )شد

توان  هستند. همچنین می P100دارای ماسک تنفسی با کارتریج 

استفاده کرد. ماسک مخصوص گرد و غبار یا  N95از ماسک 

های  . ماسکباشد های تخصصی نمی نقاشی مشابه این ماسک

های لوازم ایمنی یا برخی  توان از فروشگاه تخصصی را می

سازی تهیه کرد. واحد  های لوازم و ابزار ساختمان فروشگاه

تواند  سی می سیف بی رکبهداشت همگانی محلی شما یا و

های  ی عملکرد، کاربرد و محدودیت اطالعات بیشتری درباره

 وبسایتبیشتر به  برای آگاهیها به شما بدهد.  ماسک

www.worksafebc.com .مراجعه کنید 

 

به هنگام تمیز کردن محلی که موش در آن زندگی کرده است، از 

قبل از شروع، هوای تمامی گرد و خاک به پا کردن پرهیز کنید. 

دقیقه تهویه کنید. یک محلول  30های اطراف را به مدت  محل

های  ضدعفونی کننده آماده داشته باشید. اکثر ضدعفونی کننده

 1باشند. آب ژاول رقیق ) یهای خانگی مناسب م معمولی و شوینده

 تواند استفاده شود. واحد آب( هم می 9واحد آب ژاول و 

 

 

 

 

ها و عینک الستیکی، مراحل  وقتی که با پوشیدن ماسک، دستکش

 مقدماتی گفته شده را انجام دادید، این مراحل را به انجام برسانید:

ها بریزید تا  زبالهروی  به دقت محلول ضدعفونی کننده را .1

پاش  از آب –از انتشار هرگونه ویروسی جلوگیری شود 

 دقیقه خیس بخورد. 10استفاده نکنید. اجازه دهید به مدت 

ی  ها را با یک حوله فضوالت، مواد داخل النه و سایر زباله .2

ی پالستیکی بگذارید.  کاغذی بردارید و داخل کیسه زباله

 جاروبرقی استفاده نکنید.زمین خشک را جارو نکشید. از 

ای دیگر قرار داده، درب آن را  ی زباله را داخل کیسه کیسه .3

های محلی دفن کنید،  نامه محکم بسته و با توجه به آیین

 بسوزانید یا در سطل زباله بگذارید.

ها و  ها را با شامپو فرش یا بخار بشویید، لباس فرش .4

ها،  د و زمینها را با آب داغ و مواد شوینده بشویی روتختی

ها و کشوهایی را که در تماس با موش  ها، کابینت پیشخان

 اند ضدعفونی کنید. بوده

ی  های الستیکی را قبل از در آوردن با ماده دستکش .5

ضدعفونی کننده یا آب و صابون بشویید. پس از خارج 

 های خود را با آب و صابون بشویید. ها، دست کردن دستکش

 

 ها دوری کنید یا چادر زدن از موشگردی  به هنگام طبیعت

هایی که در آن  هم نزنید. از کلبه بههای زیرزمینی جوندگان را  النه

فضوالت موش یا موش صحرایی وجود دارد استفاده نکنید. غذای 

 خود را در ظروف ضدجونده نگه دارید.

 بیشتر برای آگاهی

ی چگونگی کنترل موش و موش  بیشتر درباره برای آگاهی

خالصی از شر   HealthLinkBC File #37صحرایی به 

 رجوع کنید. جوندگان )موش های صحرایی و خانگی(

ها به  دست شستن صحیحپیرامون روش  راهنماییبرای 

HealthLinkBC File #85  ها برای والدین و  شستن دست

 رجوع کنید. کودکان
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