وﯾﺮوس زﯾﮑﺎ
وﯾﺮوس زﯾﮑﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ زﯾﮑﺎ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ در اﺻﻞ از طﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺸﮫ ای از ﻧﻮع ) Aedesآﯾﺪﯾﺲ( ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ آﻟﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫ وﺟﻮد وﯾﺮوس زﯾﮑﺎ ،ﺗﺐ ،ﺟﻮش ﭘﻮﺳﺘﯽ ،درد ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ ھﺎ)آﻣﺎس ﭼﺸﻢ( اﺳﺖ .ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ
اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺮاد در ﺳﻄﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﮫ ﻧﺪرت ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ زﯾﮑﺎ از ﻓﻮت ﻛﻨﻨﺪ.
وﯾﺮوس زﯾﮑﺎ ﭼﻄﻮر ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس زﯾﮑﺎ از طﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس در اﺻﻞ از طﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺸﮫ ای از ﻧﻮع ) Aedesآﯾﺪﯾﺲ( ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ آﻟﻮده ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﮭﺎ در طﻮل روز ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﮫ ﮔﺰﯾﺪن اﻓﺮاد دارﻧﺪ و در ﻓﻀﺎھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺮاد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺸﮫ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﮫ از ﻓﺮدی ﮐﮫ ﻗﺒﻼً ﺑﮫ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﮫ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﭘﺸﮫ ھﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ
اﯾﻦ وﯾﺮوس ،از طﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﺪن ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد اﯾﻦ وﯾﺮوس را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ زن ﺑﺎرداری در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دوران زاﯾﻤﺎن دﭼﺎر وﯾﺮوس زﯾﮑﺎ ﺷﻮد ،اﯾﻦ وﯾﺮوس
در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﺑﮫ ﻧﻮزادش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ وﯾﺮوس زﯾﮑﺎ در دوران ﺑﺎرداری از ﻣﺎدر ﺑﮫ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﻋﻼﺋﻢ وﯾﺮوس زﯾﮑﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﺮ  1ﻧﻔﺮ از  5ﻧﻔﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾﺮوس زﯾﮑﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ زﯾﮑﺎ در آﻧﮭﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ( .ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫ وﺟﻮد وﯾﺮوس زﯾﮑﺎ ،ﺗﺐ ،ﺟﻮش ﭘﻮﺳﺘﯽ ،درد ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ ھﺎ)آﻣﺎس ﭼﺸﻢ( اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺎﻣﻞ درد در
ﻣﺎھﯿﭽﮫ ھﺎ و ﺳﺮدرد اﺳﺖ .ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻮارد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎدر اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻼﺋﻤﯽ را در ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ رﻓﺘﮫ اﯾﺪ ﮐﮫ وﯾﺮوس زﯾﮑﺎ در آﻧﮭﺎ
وﺟﻮد دارد ،ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﺧﯿﺮاً ﺑﮫ ﺳﻔﺮ رﻓﺘﮫ اﯾﺪ ،درﺑﺎره زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺳﻔﺮﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ اطﻼع دھﯿﺪ.
وﯾﺮوس زﯾﮑﺎ ﭼﻄﻮر درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ زﯾﮑﺎ ﯾﺎ درﻣﺎن آن ھﯿﭻ دارو و واﮐﺴﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .درﻣﺎن ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری:
• ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
• ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آب ﺑﺪﻧﺘﺎن از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود.
• ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺗﺐ و درد ،داروھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ و ﭘﺎراﺳﺘﺎﻣﻮل ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺐ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮐﻢ ﺷﻮد ،آﺳﭙﺮﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ داروھﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی ﺿﺪ ﺗﻮرم ) (NSAIDﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﺒﺮوﻓﻦ و ﻧﺎﭘﺮوﮐﺴﻦ را ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارﯾﺪ دارو ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف داروھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ دﭼﺎر وﯾﺮوس زﯾﮑﺎ ﺷﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟ اﮔﺮ ﺑﮫ وﯾﺮوس زﯾﮑﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﯾﺪ ،در ھﻔﺘﮫ اول ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭘﺸﮫ ای ﺷﻤﺎ را ﻧﮕﺰد .در طﻮل ھﻔﺘﮫ اول
ﻋﻔﻮﻧﺖ ،وﯾﺮوس زﯾﮑﺎ در ﺧﻮن ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و از طﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺸﮫ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﭘﺸﮫ ھﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اﯾﻦ وﯾﺮوس
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ وﯾﺮوس را ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دھﻢ؟ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  4ﻣﻮرد زﯾﺮ از ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ھﺮ روز از  DEETاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ :ھﺮﮔﺎه ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ ھﺴﺘﯿﺪ ،از ﺿﺪﺣﺸﺮات ﺣﺎوی  DEETﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺿﺪﺣﺸﺮات ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ  EPAاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.
ﻟﺒﺎس :در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﮫ ﻟﺒﺎس ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ،ﮔﺸﺎد و رﻧﮓ روﺷﻦ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ .ﻟﺒﺎس ھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ ﭘﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ از اﻗﻼﻣﯽ ﮐﮫ دارای ﭘﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺨﻠﯿﮫ آب :ھﻤﮫ آب ھﺎی راﮐﺪ در ﺧﺎﻧﮫ و اطﺮاف ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎن را ﺗﺨﻠﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻏﺮوب و طﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ :در زﻣﺎن طﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺸﮫ ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﮫ را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ:
• ھﺘﻞ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﮭﻮﯾﮫ ھﻮا داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮه و درب آن ﺣﺘﻤﺎ ً ﭘﻮﺷﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
• اﮔﺮ ﺧﺎرج از اﺗﺎق ﯾﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد ،زﯾﺮ ﭘﺸﮫ ﺑﻨﺪ )ﺗﻮری( ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮھﯿﺰ از ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم و ﺻﺤﯿﺢ از ﮐﺎﻧﺪوم در ﺣﯿﻦ ﺳﮑﺲ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﺎن ﺑﺎردار و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺼﺪ ﺑﺎرداری دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از روش ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و درﺑﺎره وﯾﺮوس زﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اراﺋﮫ دھﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﯿﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره وﯾﺮوس زﯾﮑﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎردار و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺼﺪ ﺑﺎرداری دارﻧﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:
http://www.cdc.gov/zika/pregnancy/index.html

