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عالئم شدیدتر بيماري

عالئم اوليه بيماري

انتقال از خفاش به ميمون ها و ساير حيوانات
و سپس به انسان

خونریزي سرفه اسهال

استفراغ

خستگي سردرد

تهوع تب

بیماری ابوال بیماری ويروسي است كه هرچندوقت يكبار در برخي كشورهاي آفريقايي باعث همه گيري و مرگ تعدادي از انسانها مي شود.
مرگ و مير بااليي دارد و گاهي تا  %90منجر به مرگ مي شود

ویروس در اثر تماس با حیوانات وحشي آلوده (گوریل ها ،شمپانزه ها ،برخي جوندگان ،آهوی آفریقایي) به انسان منتقل مي شود (ذبح و خوردن گوشت حيوانات وحشي)

انتقال بیماری :لمس پوست بيماران ،خون یا ترشحات بدن آنها (ادرار ،مدفوع ،استفراغ ،اسهال ،بُزاق) یا لمساشیاء آلوده

انتقال انسان به
انسان

ویروس ابوال از راه پوست و مخاط (مخاط چشم ،بيني ،دهان )...،مي تواند وارد بدن شود( .باید در برخورد با بیماراني كه سرفه مي نمایند از ماسك استفاده شود)
همچنین انتقال بیماری از طریق تماس با پوست ،خون یا ترشحات بدن حیوانات آلوده (زنده یا مرده) رخ مي دهد.
بعد از  2روز از وارد شدن ويروس به بدن ،عالئم بيماري ممكن است شروع شود .در برخي افراد ممكن است عالئم بيماري كمي ديرتر و تا  3هفته بعد نمايان شود.
عالئم بیماری شامل:

تب ،ضعف ،سردرد ،بدن درد و گلودرد است ،كه به دنبال آن درد شكم ،استفراغ ،اسهال ،بثورات پوستي بر روي تنه ،و در برخي موارد پيشرفته خونريزي (خونريزي گوارشي ،خونريزي از محل تزريقات
بدن )... ،رخ مي دهد.

اخيراً تعداد زیادي از ساكنين غرب و مركز آفریقا (كشورهاي گينه ،ليبريا ،سيرالئون و نيجريه)

به ابوال مبتال شده اند.

از تماس با خون و سایر ترشحات بدن بيماران (و همچنين حيوانات آلوده ) پرهيز شود و از دست دادن و تماس پوستي با مسافرین تبدار بازگشته از این كشورها خودداري شود.

اگر به مناطقي سفر مي كنيد كه اخيرا بيماري ابوال در آنجا گزارش شده ،در صورت احساس بيماري بعد از سفر (تب ،سردرد ،اسهال ،درد شكم ،گلودرد ،راش یا قرمزي چشم) سریعآ به پزشک مراجعه كنيد و او را در در
جریان سابقه سفر خود به آفریقا قرار دهيد.
واكسن و درمان قطعي و موثري براي ابوال هنوز وجود ندارد
رعایت بهداشت فردي  :در هنگام سفر به كشورهاي الوده

رعایت موازین كنترل عفونت در برخورد با بيماران تبدار مشكوك به ابوال و مراسم غسل و تدفين فوت شدگان

عدم رعايت بهداشت و ايزوله نبودن بیماران مي تواند باعث ابتال ساير افراد خانواده و كاركنان بیمارستان شود.

