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اين امراض بسرعت از يك فرد بگ . و تب زرد  انتقال ميدهند تب استخوان شكنپشگ ها امراض خطرناكي را مانند مالريا، 
 .پشگ بروي آب هاي ايستاده توليد مثل مينمايند. فرد ديگر انتقال مييابد

  :براي پيشگيري از انتشار امراض توسط پشگ

 از جالي براي كلكين ها، دفع كننده هاي محفوظ حشرات، سيم پيچ هاي پشگ  :كاهش خطر گزيده شدن

بدن را بپوشاند و پشگ خانگ هاي مغطوس بگ حشره سطح  تمام، لباسي كگ تا حد امكان (mosquito coil)كش 
 .كش ها استفاده كنيد

 ثر را بدون در نظرداشت توانايي ؤوري و ممطمئن شويد كگ مردم تداوي ف :كنترول انتشار مرض با تداوي

 .پرداخت قيمت دريافت مينمايند

 و مخزن هاي آب را  آبدان هامنابع آب خانگي و جامعگ مانند  :از بين بردن محل توليد مثل پشه ها

ي پراگنده شده و يا اطراف جوي ها و كانال ها خارج ميشود مسير هاچاه ها  هاييكگ در اطراف براي آب. بپوشانيد
 .بسازيد( دريناژ)تخليوي 

  دقيق زمين و آب مديريتاز طريق  اينكار :كنيد گيريجلوساحات جديد توليد مثل را بوجود آمدن 

 .صورت گيرد
( diverting rivers)تغييرات سريع در استفاده زمين مانند قطع تعداد زياد درخت ها، ساختن سد آب و درياهاي انحرافي 

 .مساعد ميسازد ها حات وسيع زمين، همگ شرايط را براي توليد مثل پشگيا دور نمودن گياهان از سا
امراضيكگ توسط پشگ ها انتقال ميكنند، در جريان واقعات عاجل مانند جنگ ها، نقل مكان تعداد زيادي از مردم و حادثات 

 .ي بگ مشكل مواجگ ميشوندطبيعي بيشتر انتشار مييابند و اين زماني اتفاق مي افتد كگ مردم در گرفتن اقدامات معمول
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 مسير آمازونمالريا در شاهراه 

براي پيشگيري و تداوي مالريا كار زندگي مينمايند كشور برای سالهای زیاد، دولت برازیل با جوامع ایكه در سرتاسر 
اما با گذشت زمان، با تغييرات در استفاده از زمين و با . د از سالها كار ديگر مالرياي زيادي در برازيل وجود نداشتبع. نمود

 .مراقبت هاي صحي و توسعگ ناكافي صحت، مالريا شروی بگ بازگشت نمودكاهش 
 دولت خانگ ها. نمودازون مسير آم  جنگل باراني بنام شاهراه دولت شروی بگ ساختن يك سرک جديد از ميان 2174در 

 نقل مكانمزاری را در طول اين شاهراه جديد ساخت و فقيرترين مردم و مردمان مناطق بسيار مزدحم برازيل شروی بگ  و
 ۀعبور سرک از ميان جنگل باراني سبب از بين رفتن ميليونها درخت شد و يك ساح. جهت زندگي در اين مناطق نمودند

را براي توليد نسل پشگ ها مناسبي آب باران در خندق ها و حوض ها تجمع نمود و جاه هاي  .وسيع را بدون پوشش ساخت
كگ سرک عبور ميكرد فرار ايحيوانات و پرندگان كگ بطور نورمال پشگ ها را ميخورند، كشتگ شدند و يا از منطقگ . ايجاد كرد
مردم كگ سرک را ميساختند و بگ مسكن جديد انتقال تعداد اندک كلينيك يا كارمندان صحي وجود داشت تا از  بگ نمودند و

 .مي نمودند، مراقبت كند
تعداد زيادي از مردم كگ سرک را ميساختند، مصاب بگ مالريا . بگ هر سو كگ سرک ميرفت، مالريا آنرا تعقيب مينمود

وده بودند و در مسير آن مسكن همچنان مردميكگ شاهراه را تكميل نم .شدند و تعداد زيادي هم از سبب مالريا از بين رفتند
كافي براي زراعت  ۀافراد مقيم جديد رنج فوق العاده ديدند زيرا زمين بگ انداز. گزيده بودند نيز بگ همين سرنوشت دچار شدند

مشكالت صحي را تشديد  انزواي مردم،فقر و . غني نبود و باران ها سرک را از بين برد و سبب مشكالت در مسافرت گرديد
 . يك بار ديگر مالريا اولين عامل مرگ و مير در سرتاسر كشور گرديد. نمود
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، ، تب دنگپشه شخصي را که مالریا
 .گزد دارد مي یا تب زرد

یک شخص  ،همان پشه
 .صحمتند را ميگزد

پشه شخص مریض 
شخص صحتمند  .را ميگزد

 .مریض ميگردد

پشه افراد دیگر را ميگزد، 
 .مرض انتشار مييابد

شيوع مييابدامراضي كه پشه عامل آن است گونه چ  

 چ ونه پشه ها سبب مريضي ميشود
 

سگ مرض كگ توسط پشگ ها انتقال مينمايند عبارتند از 
هر يك از اين امراض . تب زرد ميباشد و ،تب دنگ مالريا،
توليد  ۀوحمختلف دارند و توسط يك نوی خاص پشگ با ن عاليم

، 244براي مالريا بگ صفحگ . )قال داده ميشودمثل متفاوت انت
 248و براي تب زرد بگ صفحگ  247بگ صفحگ تب دنگ براي 

اين امراض ميتواند بگ عين روش پيشگيري  اما.( مراجعگ شود
 .از پشگ بگ انسان انتقال ميكند شود زيرا تمام اين امراض

 

 از گزيدن پشه پيش يري كنيد
 

ت ميتوانند با پيشگيري از تمام امراضيكگ پشگ عامل آن اس
براي پيشگيري از توليد مثل پشگ . پشگ پيش گيري شود گزيدن

جهت كاهش خطر گزيده شدن . مراجعگ كنيد 241بگ صفحگ 
 :توسط پشگ

  لباس هاي بپوشيد كگ دست ها، پا ها، سر و
آستين ها، پطلون، دامن بلند و پوشش )گردن 

 .را بپوشاند( سر

  دفع كننده هاي از سيم پيچ هاي پشگ كش و
و يا برگ  neem oil، سنبل هندي پشگ مانند

دفع كننده ها مخصوصاً . استفاده كنيد ريحان
كگ ميتوانند از گزيدن  براي اطفال مهم اند زيرا

پشگ پيشگيري كنند حتي زمانيكگ ديگر قدمگ 
 .هاي پيشگيري برداشتگ نشود

  را جالي بگيريدكلكين ها و دروازه ها. 

 مغطوس بگ حشره كش ها  از پشگ خانگ هاي
كنارهاي پشگ خانگ را در زير . جهت پيش گيري از گزيده شدن در هنگامي كگ شما و اطفال تان خواب هستيد استفاده كنيد

بگ را در جاهاي زيادي پروگرام هاي مراقبت حاملگي پشگ خانگ ها . بستر و يا توشك بزنيد تا كگ هيچ سوراخي موجود نباشد
 22الي  2ثر باشد، پشگ خانگ ها بايد هر ؤبراي اينكگ م. براي خانم ها و اطفال كم سن عرضگ ميكند قيمت كم و يا مجاني

 .همچنان از پشگ خانگ در هنگام خوابيدن بگ بيرون از خانگ استفاده كنيد. ماه يك مرتبگ دوا زده شود

 

 .242مراجعه به صفحه . ميباشد ثرؤو تب زرد کمتر م تب دنگ ثرترين و برايؤپشگ خانگ براي مالريا م: يادداشت
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 مالريا

 
بنام  پرازيتي اين مرض توسط . ميشود همالريا يك انتان خون است كگ سبب تب بلند و لرز

پالزموديم بوجود مي آيد كگ بگ افراد توسط يك نوی خاص پشگ كگ بيشتر در هنگام شب مي گزد، 
گ سالگ ميميرند و بيش از ميليون ها انسان با اين ميليون ها انسان از سبب مالريا هم. انتقال مييابد

 .مرض زندگي ميكنند
خطرناک  مرض ايدزسال، زنان حاملگ و افراد مصاب بگ  5مالريا مخصوصاً براي اطفال زير 

وني شديد اگر وي مصاب بگ مالريا شود، ممكن مصاب بگ كمخ. حاملگي توانايي خانم را در مبارزه با مرض و انتان كاهش ميدهد. ميباشد
مالريا همچنان ميتواند سبب سقط جنين گردد و يا سبب والدت قبل از . گردد كگ خطر مرگ را در هنگام و بعد از والدت افزايش ميدهد

 . بسيار كوچك و يا مرگ طفل گردد نوزادوقت، 
 

. اند تداوي گرددكنند و اكثريت انوای مالريا ميتو افراد ميتوانند با بعضي از انوای مالريا براي سالها زندگي. مالريا وجود داردمختلف انوای 
در مناطقي كگ مالرياي دماغي . روز بعد از منتن شدن گردد 2الي  2ميتواند سبب مرگ در ظرف ( پالزموديم فالسيپارم) يدماغ ياما مالريا

 .ي برويدمعاينگ و تداوكگ مشكوک بگ داشتن مالريا ميشويد، بسراغ  يمهم است بمجرد بسياروجود دارد، 
 

هر كس كگ از تب بدون علت رنج . روز ميشود اما در شروی ممكن سبب تب براي هر روز شود 3يا  2اكثراً مالريا سبب تب بمدت 
آزمايش براي مالريا مثبت  ۀاگر نتيج. اين آزمايش در اكثريت مراكز صحي انجام شده ميتواند. گردد تستببرد بايد خون شان بخاطر مالريا 

 .گر آزمايش نمودن خون در دسترس نباشد، بالفاصلگ تداوي را اخذ نماييدباشد يا ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (قاز موزامبي)آهنگ مالريا  

 اگر طفل تان تب دارد

 و اسهال ندارد

 و سرفه ندارد

 مالريا است

 طفل تانرا به شفاخانه ببريد

 ادويه را از روز اول شروع كن

 براي دو روز دي ر ادامه بدهيد

 زمانيكه او بهتر شد

 غذاي بيشتر در هر روز بدهيدبراي او سه وعده 

 اين كار را براي دو هفته ادامه دهيد

 او براي سال هاي زيادتري زندگي خواهد كرد
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 عاليم
 

 :حملگ مالريا سگ مرحلگ دارد
 .الي يك ساعت مي لرزد دقيقگ 25شخص مصاب براي . اولين عاليم احساس سردي و اغلباً سردرد ميباشد .2

هذيان ) بگ فكر نميباشدف بوده و گاه گاهي شخص مصاب ضعي. تعقيب ميگردد بلنداحساس سردي توسط تب  .2
 .(ميگويد

بعد از اينكگ تب كاهش مييابد، مريض احساس ضعف . بالخره شخص شروی بگ عرق نموده و تب كاهش مييابد .3
 .ميكند

 

 تداوي
 

يا از چون مالر. بمجرديكگ اولين عالمت ظاهر گرديد، تداوي را آغاز كنيد. خون را انجام دهيد تست در صورت امكان يك
. يك فرد مصاب بگ شخص ديگر توسط پشگ انتقال مينمايد، تداوي شخص مريض نيز ديگران را از مصاب شدن محافظت ميكند

 . بعد از اينكگ شخص مريض تداوي گرديد، پشگ كگ وي را مي گزد مالريا را بگ اشخاص ديگر انتقال نميدهد
رازيت مالريا در مقابل در تعداد زيادي از ساحات پ. كنندتوصيگ مي ي را مقامات صحي منطقگ براي مالريائدريابيد كگ چگ دوا

ثر ؤكگ يك زماني براي پيشگيري و يا تداوي مالريا كار ميكرد، ديگر مدواها اي اين بدان معني است كگ. م گرديده استدوا مقاو
 .ر يافت ميشود ممكن تداوي كرده نتواندكگ مالريا را در يك منطقگ تداوي ميكند، مالرياي را كگ در منطقگ ديگايها  دوا. نيست

يكي از اين ها . دوا هاي جديد و يا تركيبات جديد از دوا ها را امروزه براي تداوي مالريا در مناطق مختلف استفاده ميكنند
يك استفاده اغلباً همراه ديگر ادويگ ضد مالريا و يا همراه يك انتي بيوت( كگ در چين براي سالها استفاده ميشد)آرتيميزينين 

يگانگ روش براي دانستن اينكگ . هنوز استفاده ميشود( معمول ترين دوا براي سالهاي زياد)در بعضي مناطق كلوروكين . ميشود
 .كدام دوا در منطقگ شما كار ميكند، بررسي موضوی با مقامات صحي منطقگ است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمام دوا ها را در تمام روز های توصيه شده مصرف نمایيد حتي اگر  :نكته مهم

اگر گرفتن دوا را توقف دهيد، مالریا عود نموده و دوا  .احساس بهبودی مينمایيد

 .گر مفيد واقع نخواهد شددی

 

خانمي که تمام دوایش را 
است بهبود  مصرف نموده

 .یافته است

 .خانمي كه تمام دواهايش را نگرفته است، هنوز در بستر مريضي است
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 پيش يري
راني اتفاق مي افتد زيرا پشگ هاي كگ ناقل آن اند در آب هاي گرم و ايستاده توليد مثل زياد در فصل هاي گرم و با احتمال مالريا بگ 

اما در بعضي از مناطق جهان، مالريا در فصل خشك زمانيكگ پشگ ها مكان هاي توليد مثل را در حوض هاي آب ايستاده پيدا . دنميكن
مراجعگ بگ صفحگ )و تب زرد، اجتناب از گزيده شدن توسط پشگ  تب دنگبهترين روش پيشگيري مالريا همانند . ميكنند يافت ميشود

 .است( 253الي  241مراجعگ بگ صفحگ )هاو استفاده از برنامگ هاي كنترول اجتماعي پشگ ( 243
اين پشگ خانگ بگ مواد . خوابيدن زير پشگ خانگ هاي مغطوس بگ مواد حشره كش يك روش خوب براي پيشگيري و كنترول مالريا است

پشگ خانگ هاي مغطوس . مغطوس ميگردند كگ نسبتاً در مقايسگ بگ مصابيت بگ مالريا محفوظ تر ميباشد "pyrethrins"ه كش بنام حشر
 :بسيار خطرناک استدر موارد ذيل بگ مواد حشره كش 

 ، (مواجگ ساختن جلد بگ مواد حشره كش) داخل حشره كش ها غوطگ داده شودزمانيكگ    -
 و  ،(جگ شدن از طريق بلع حشره كشامو)بمكند و يا بجوند  اطفال آنرازمانيكگ  -

زيرا مواد حشره كش ميتواند منابع آب را مسموم كند و بگ ماهي ها، حشرات، حيوانات و )پشگ خانگ ها شستگ ميشود زمانيكگ  -
 (.انسان هاي كگ در پايين آب قرار دارند ضرر برساند

همچنان حشره كش از . سوراخ ها و يا پاره شدگي بزودي ترميم شودسالم بوده و  پشگ خانگ ها تنها زماني محافظت كننده است كگ
اگر پشگ خانگ هنوز در وضعيت خوب است، ميتوان مخلوط . ، پاک مي گردد(اگر بيشتر شستگ شود)ماه و يا زودتر  22الي  2پشگ خانگ بعد از 

هنگام . اي متعدد و پارگي داشت، بهتر خواهد بود كگ ترميم شودحشره كش جديد را بگ آن استعمال نمود، اما اگر پشگ خانگ سوراخ ه
 .هدايات توجگ كنيدال حشره كش، دستكش بپوشيد و خوب بگ استعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تداوي براي همه
 مخارج عهده زمانيكگ مردم نتوانند از. مالريا نزد افراد فقير بيشتر معمول است و تعداد وفيات از اين سبب همگ سالگ رو بگ افزايش است

اگر يك نفر مالريا داشتگ باشد، انتان بگ . از سبب آن بميرند يايند، مجبور ميشوند كگ با مرض زندگي كنند وخريداري دوا بدر آو  تست
 .ديگران سرايت نموده ميتواند

بگ پيشگيرانگ موفق باشد، بايد  براي اينكگ كمپاين هاي. كگ از فقر و بي عدالتي رنج ميبرند بيشتر اتفاق مي افتدايمالريا در جوامع 
 . فراهم سازدتداوي  دسترسي همگاني را براي رسيدگي نموده و همچناناسباب ريشگ اي فقر و بي عدالتي  

 

 

پشممه مالريمما در هنگممام شممب  

براي پيشگيري از مالريا، . ميگزد

در زير پشه خانه هاي مغطموس  

 .به حشره كش ها بخوابيد
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 ( تب استخوان شكن) تب دنگ

 
بگ  از نقطگ هاي سفيد رنگ كگ از دور يتب استخوان شكن از سبب يك ويروس بگ وجود ميايد كگ توسط يك پشگ سياه با خطوط

وقات بنام پشگ تب زرد ياد ميگردد زيرا تب زرد را نيز اپشگ بعضي . پاهاي پشگ نيز راه راه است. شكل راه راه بنظر ميرسد، انتشار مينمايد
 كگ آب تجمعايدر جاها  و در شهر ها. باراني اتفاق مي افتد و تب استخوان شكن اكثراً در فصل گرم(. 248مراجعگ بگ صفحگ )انتقال ميدهد 

 .آب ضعيف باشد بيشتر معمول است ۀكگ تخليايمينمايد و جاها 
مصاب ميشود، اكثراً ميتواند با استراحت و گرفتن  تب استخوان شكناولين مرتبگ كگ يك شخص بگ 

اما وقتيكگ يك شخص براي بار دوم بگ اين مرض مصاب گردد، ميتواند بسيار . فراوان بهبود يابد مايعات
 .شودسبب مرگ  باشد حتي ممكن خطرناک

 

 عاليم
بنام تب استخوان شكن   تب دنگبعضي اوقات )دفعتاً دچار تب بلند و احساس سردي و درد شديد بدن  ،زمانيكگ شخص مريض گرديد

روز، شخص مريض براي چند  4الي  3بعد از . شخص بشدت احساس مريضي و ضعيفي ميكند. ، سردرد و گلو دردي ميگردد(ياد ميگردد
 با اندفاعات جلديبعداً مريضي دوباره براي يك يا دو روز ديگر عود نموده و اغلباً همراه . ت دو روز احساس بهبودي مينمايدساعت الي مد

اما اكثراً در وجگ ) و تمام بدن انتشار مينمايدها پا ،بگ بازو ها اندفاعات جلدي. شروی ميشود( از بند پا پايين تر)بوده كگ از دست ها و پاها 
 . (ارددوجود ن

، مخصوصاً در معرض (مصاب مرض ايدز اندمانند افراديكگ )سيستم معافيت ضعيف  ل كم سن و افراد مسن و يا افراد باكودكان، اطفا
سبب خونريزي گرديده و شخص را  تب دنگاگر بگ موقع تداوي نگردد، اين نوی . اند تب دنگ هيموراژيكبنام  تب دنگخطر نوی وخيم 

 . بطرف مرگ ميكشاند
 

 تداوي
ميتواند در خانگ با  تب دنگودر اكثريت وقايع، . وجود ندارد و براي پيشگيري آن نيز واكسين وجود ندارد تب دنگبراي تداوي دوائي 

 .تب و درد كاهش مييابد( اسپرين داده نشود)استراحت، گرفتن مايعات زياد تداوي گردد و با گرفتن ايبوپروفين يا پاراسيتامول 
 

در صورتيكگ شخص شروی بگ خونريزي از . مايعات بدن و خون تداوي گردد ۀتنها ميتواند با اعاد تب دنگ هيموراژيك  :نكته مهم

فوراً بگ يك شفاخانگ مراجعگ ( از سبب تب، ضعيفي و عدم توانايي براي بيدار ماندن)جلد نمود، قادر بگ خوردن و نوشيدن نبود يا هيجاني بود 
اگر شخص مريض كودک، طفل كم سن، مسن و يا كدام مشكل صحي ديگر داشتگ باشد؛ مانند ديابت،  همچنان مهم است كگ. نماييد

 .بالفاصلگ كمك خواستگ شود مرض ايدزمرض قلبي و يا 
 

 پيش يري
برخالف پشگ  دنگپشگ . ميگردد، در داخل آب پاک ايستاده توليد مثل ميكند تب دنگپشگ كگ سبب انتشار 
براي اطفال كوچك و افراد دارد بخصوص بگ همين دليل پشگ خانگ ها تاثير كمتر . زدمالريا از طرف روز مي گ

تخت زير تاريك مانند زير ميز،  و اكثراً در جا هاي سايگ دار دنگپشگ هاي . مسن كگ در جريان روز ميخوابند
مراجعگ بگ )پشگ  از گزيده شدن توسط تب دنگبراي پيشگيري از . مي نشينندوشگ هاي تاريك خانگ گخواب يا در 

 .را بكار ببريد( 253الي  241مراجعگ بگ صفحگ)و برنامگ كنترول اجتماعي پشگ  شده اجتناب ( 243صفحگ 
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براي كمك جهت پيشگيري از تب زرد، 

ي را كه پشه ها توليد مثل ميكنند ئجاها

پاك كنيد و ظروف آب را سربسته 

 .نگهداريد

 (Yellow Fever)تب زرد 
 

دو نوی تب زرد وجود دارد و بگ طرق مختلف . تب زرد توسط پشگ ها در افريقا و بعضي از قسمت هاي امريكاي جنوبي انتقال مييابد
 :شار مييابدانت

اشخاص زماني . تب زرد جنگلي از پشگ منتن بگ ميمون ها و از ميمون ها بگ پشگ ها انتقال مييابد
تب زرد جنگلي نادر . انتان را ميگيرند كگ توسط پشگ اي گزيده شوند كگ انتان را از ميمون گرفتگ باشد

 .پيك كار ميكننداست و اكثراً افرادي را متأثر ميسازد كگ در جنگل هاي باراني ترو
همانند مالريا . ها و اپيديمي هاي تب زرد است outbreakسبب اكثريت ( شهري)تب زرد مدني 

تب زرد مدني زماني انتشار مييابد كگ پشگ يك شخص منتن را بگزد و خونش را بمكد و بعداً انتان را بگ يك شخص ديگر از  dengueو 
 . طريق گزيدن انتقال دهد

اين پشگ داراي نقطگ هاي سفيد در امتداد پشت و . يابد را انتقال ميدهد، انتشار ميتب دنگ عين پشگ سياه كگ  توسط شهريتب زرد 
 .بعضي از پشگ ها در آب هاي ايستاده در شهر ها، شهرک ها و قريگ ها توليد مثل ميكنند. پاهاي خود است

 

 عاليم
، سردرد، از دست دادن اشتها، (گ هامخصوصاً در شان)تب زرد سبب تب، احساس سردي، درد عضالت 

 . روز نا پديد ميشود 4يا  3اكثريت افراد مرض بعد از  در. دلبدي و استفراغ ميگردد
عود  ،ساعت بعد از اينكگ اولين عاليم ناپديد گرديد 24نفر، تب  2نفر  7اما نزد بعضي از افراد، از هر 

 .ميكند
 مرگ ممكن . چشم ها و معده تعقيب گردد ،دهن، بيني خونريزي ازبا زردي، درد بطن و استفراغ ممكن 

روز اتفاق بيافتد اما نيمي از افراد مريض با دور دوم تب زرد بدون تخريبات جدي بگ  24الي  24در ظرف 
 .صحت وي، نجات مييابند

 

 تداوي
. بهترين تداوي براي تب زرد عبارت از استراحت بستر و نوشيدن مايعات زياد ميباشد

يك . مردم در طي يك مدت كامالً بهبود يافتگ و بگ مقابل آن مقاوم ميگردنداكثريت 
اما . تعداد كم از افراد قبل از اينكگ بهبود بيابند از مرض اوليگ، دوباره مرض را ميگردند

 .اكثراً اينها نيز بهبود مييابند
 

 پيش يري
اب از گزيده ، بهترين روش براي پيشگيري از تب زرد اجتنو تب دنگمانند مالريا 
( 241مراجعگ بگ صفحگ )و كنترول پشگ ها ( 243مراجعگ بگ صفحگ )شدن توسط پشگ 

تطبيق واكسين يگانگ روش مطمئن براي پيشگيري از تب زرد است اما ممكن در . است
 .دسترس نباشد و يا قيمتي باشد
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آب را پاک نمایيد تا  ۀخندق های تخلي
 .که آب بتواند جریان پيدا کند

دروازه ها و کلكين ها 
 .یدرا جالي بگير

 .سر ظروف آب را بسته نگهدارید

طمينان حاصل نماييد كه تخليه آب بطور مناسب از ا

كه آب تجمع ميكند، صورت  تياطراف چاه ها و محال

 .ميگيرد

، در بعضي مناطق BTiيك باكتري بنام استفاده از كنترول بيولوژيكي مانند 

استفاده ميگردد تا كه پشه هاي جوان را بدون صدمه به محيط زيست از بين 

 .ببرد

 .(به منابع مراجعه شود TBiشتر در مورد براي معلومات بي)

قطي ها، تاير هاي كهنه يا ظروف 

شكسته را كه آب در آنها جمع 

ميشود را جمع نموده و هرگونه چاه را 

 .پر كنيد

 (Community Mosquito Control)كنترول اجتماعي پشه 
 

با پاک كردن آب هاي . هفت روز را در بر ميگيرد كگ پشگ ها از تخم خارج شوند. ي ايستاده تخم گذاري ميكنندپشگ ها در آب ها
براي پيشگيري از . ايستاده هفتگ يكبار و يا جاري ساختن آب، توليد مثل پشگ ها برهم خورده و زنده مانده نميتوانند تا امراض را انتشار دهند

 :توليد مثل پشگ
 

  مانند تاير هاي كهنگ موتر ها، گلدان ها، خندق ها، ظروف ذخيره ( آب هاي ايستاده)آب جمع ميشود پاک گردد كگ ايجاها
 .داخل خانگ ۀآب سر باز و آب هاي ايستاد

  را بكار ببريد كگ آب بروي زمين جمع نشده بلكگ جذب زمين شودايروش ها. 

 (.1مراجعگ بگ فصل )ان پيدا كند محافظت ميگردد تاكگ آب خوب جري منابع آبييد كگ ومطمئن ش 

 

 :سازيد برطرفخانه و جامعه اطراف ساحاتي را كه پشه ها در آن توليد مثل ميكنند از 
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 :روش هاي ديگري كگ در برنامگ هاي كنترول اجتماعي پشگ شامل است
 

 ماهي پشگ خوار گمبوزيا كگ در افغانستان تكثير شده بودماهي . كه پشه ها را ميخورنداي پرورش ماهي ها ،

 تيالپياهاي امريكاي جنوبي،  گوپيامريكاي مركزي، 
و ديگر ماهي ها ميتوانند براي كنترول  گراپافريقايي، 

مختلف نام  اين ماهي ها در مناطق. پشگ ها استفاده شوند
 "ماهي هاي پشگ خوار"هاي متفاوتي دارند اما اغلباً بنام 

 .ياد ميگردد

  ه از آبراه هاي طبيعي، كگ با استفاد سازيديقيني

و پرنمودن خندق ها و   آب ۀساختن كانال هاي تخلي
حوض هاي غير قابل استفاده آب جريان نموده و مزاری از 

الي  2شالي زار ها را هفتگ يكبار براي . آب تخليگ ميگردد
نماييد تا پشگ هاي جوان از بين رفتگ  روز از آب تخليگ 3

 .شودو بگ محصول برنج هم صدمگ وارد ن

 تا براي پرندگان، خفاش  درخت ها را غرس نماييد

بيعي در كنترول پشگ ها، طها و ديگر كمك كننده هاي 
هندي پشگ ها را دور نگهداشتگ و برگ شان بحيث سنبل افريقايي و  Neemدرخت هاي . آشيانگ فراهم شود

 . ادويگ استفاده شده ميتواند

 

 استفاده از حشره كش ها
 

در . ها در آن در يك بخشي از سال توليد مثل ميكنند، ميتوان توسط حشره كش ها بسرعت نابود كرد را كگ پشگايجاها 
بصورت گسترده جهت از بين بردن پشگ مالريا و در بيرون از خانگ براي نابود كردن محل توليد مثل  DDTگذشتگ حشره كش 

و حيوانات ضرر بسيار زيادي وارد نموده و سبب سرطان  است كگ بگ انسان ها زهري  يك  DDTاما . پشگ ها استفاده ميگرديد
بگ فاصلگ هاي بسيار دور تري از طريق هوا و آب انتقال نموده  DDT(.  22مراجعگ بگ فصل ) و معيوبيت هاي والدي ميگردد 

كمترين حشره كش  ها  اكثريت كشور امروزه در بهمين دليل. در محيط براي سالها ميماند و بگ مرور زمان خطرناک تر ميگردد
 .هاي سمي توصيگ ميگردد

يك مزيت ديگر . سبب ضرر كوتاه مدت بگ انسان ها و حيوانات و زمين ميگردد pyrethrinsيك نوی حشره كش بنام 
pyrethrins  اين است كگ مقدار كمتري جهت پاشيدن بگ عين ( حشره كش معمول ديگر اما مضر) ملتينيا  دي دي تي بر

. در طبيعت جمع نميشوند اما وقتي انسان ها بگ آن مواجگ شوند، سمي اند Pyrethrins.  ستفاده ميشودفضاي مورد ضرورت ا
و مشكالت  اندفاعات يا بخارات جلديجلد و چشم ها را تخريش نموده و سبب  Pyrethrins. لذا بايد با احتياط استفاده شوند

ورزيد مخصوصاً اطفال و زناني كگ حاملگ اند يا در دوران شيردهي  از تماس مستقيم بگ اين حشره كش ها اجتناب. تنفسي ميگردد
  .اگر داخل منابع آب گردند بسياز سمي اند (Pyrethrins)پيريترين ها . قرار دارند

 .را در نزديك آبراه ها و حوض ها استفاده نكنيدگز مركبات پيريترين هر 
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حشره كش ها يك معيار كنترولي كوتاه مدت پشه 

در صورتيكه بايد آنرا پاش دهيد، از . ها است

 .دوسايل محافظتي استفاده كني

 
اين حشره كش حاال فقط در استفاده داخلي . ت بگ قبل مورد استفاده قرار ميگيرددوباره بگ روش هاي متفاوت نسب DDTدر اين اواخر 

ها انگ خدر داخل  DDTدر اين روش مقدار كم از . توصيگ ميگردد( IRSيا  Indoor Residual Spraying)محدود بگ روشي بنام 
كگ روي آن مي اي بروي ديوار ها پاشيده شده تا پشگ ها

در يك  زهراين روش مقدار كم  در. نشينند از بين بروند
ساحگ كوچك استفاده شده كگ از داخل شدن بگ منابع 

پشگ ها بگ آب پيشگيري گرديده و فرصت مقاوم شدن 
 .نميدهد
 

 .تمام حشره كش ها سمي اند

 
و يا  پيريترين، دي دي تي هنگام استفاده از  

 :حشره كش هاي ديگر

 العمل را دنبال نموده و با احتياط ردستو
 .دواپاشي كنيدا آنر

  هميشگ وسايل محافظتي را در هنگام
 .استفاده كنيد حشره كش هاپاش دادن 

 (Aمراجعگ بگ ضميمگ )

  از مواد كيمياوي تا حد امكان بگ مقدار
بگ جاهاي پاش دهيد . ديكم استفاده كن

ي ئكگ پشگ ها داخل خانگ ميشوند و جا
 .كگ زندگي و استراحت مينمايند

  كگ حاملگ و ايزنها هرگز نزديگ اطفال و
اطمينان  .يا شيرده اند پاش ندهيد

حاصل نماييد كگ اطفال پشگ خانگ هاي مغطوس بگ حشره كش ها را نمي مكند و يا نميجوند و اينكگ تا حد امكان آنها 
  .دست بگ پشگ خانگ نميزنند

  مراجعگ )آب جذبان در يك چاه  در هنگام شستن پشگ خانگ هاي مغطوس بگ حشره كش، از تشت استفاده نموده و آب آنرا
 .اندازيد تا كگ آبراه ها و منابع آب آشاميدني محفوظ بماندبي( 82بگ صفحگ 

 
مقابل حشره كش ميگردد و حشره كش ديگر آنها را از بين نخواهد بپشگ ها  دراستفاده بيش از حد حشره كش ها سبب ايجاد مقاومت 

 .(مراجعگ شود 24استفاده از آنها بصورت محفوظ بگ فصل  ۀكش ها و نحوجهت آموختن بيشتر در مورد خطرات حشره . )برد
بحيث يك بخشي از يك درصورتيكگ اما حشره كش ها . عاجل براي كنترول فوري پشگ است طريقۀپاش دادن حشره كش ها يك 

استفاده بعمل ميباشد عليمات اجتماعي هر فرد، كنترول توليد مثل پشگ ها بصورت وسيع در جامعگ و ت براي كگ شامل تداوي برنامۀ وقايوي
 .امراضي را كگ پشگ ها انتقال ميدهند كاهش ميدهد ، آيد
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 توسط توقف پشگ ها تب دنگ توقف

 
زيرا پشگ كگ سبب انتشار اين . شده اند دنگكشور نيكاراگوا بطور روز افزون مصاب بگ تب ماناگوا درسال گذشتگ، مردم  25در 

خليگ زمانيكگ مردم بگ شهر هاي استوايي بدون ذخيره آب و سيستم ت. ندكمرض ميگردد در آب داخل و يا اطراف خانگ ها زندگي مي

 . بصورت گسترده انتشار مييابد مرض دنگ آب محفوظ انتقال مينمايند

منطقگ همجوار كاهش و پيشگيري  24را در  مرض دنگها و وزارت صحت كار نمودند تا  NGOمردم در ماناگوا با دانشمندان، 

اطفال نمونگ هاي از آب همراه پشگ . درا جمع آوري نماين مرض دنگاولين كاري كگ انجام دادند اين بود كگ مدارک انتشار . كنند

ها را در مراحل مختلف رشد شان جمع آوري نمودند، دانشمندان بزاق دهن اطفال را آزمايش نمودند تا ببينند كگ چگ تعداد از آنها 

ا در مورد گزيده شده اند، و اعضاي جامعگ از خانگ هاي مردم ديدن نمودند تا كگ بپرسند آنه مرض دنگتوسط پشگ هاي منتن بگ 

 .  چگ ميدانند و چگ فكر ميكنند تب دنگ

 آنها از جلسات، پوستر ها و نمايشات علمي استفاده

 ياد گرفتگ  مرض دنگ آنچگ را كگ در مورد  نمودند تا

 اطفال نمايش هاي را اجرا . اشتراک بگذارند  بگ بودند

 .نمودند

 ي از پشگ ها را متالشي نمودند وئآنها عروسك ها 

 هاي كگ در داخل عروسك ها پنهان بودشيريني  

 جوانان بگ شمول اعضاي. بين مردم پراكنده نمودند 

 از  را در مورد پيشگيرياي گروه ها آهنگ ها 

 هر منطقگ. سرودند و اجرا نمودندتب دنگ 

 همجوار يك برنامگ كنترول پشگ را براي خود 

 پشگ ها  زيرا آنها ميدانستند. ايجاد نمود 

 .اي دور انداختگ شده توليد مثل ميكننددر بين تاير ه

 گروه تصميم گرفت تا تاير هاي كهنگ يك 

 را از خاک پر نمايد را جمع آوري نموده و آنها 

 و آنها را بحيث پلگ در راه هاي شيب دار  

 اين كار سبب پاک كردن ساحات. استفاده نمايد

 ها گرديد و باال شدن توليد مثل پشگ 

 . گ ها را آسانتر ساختو پايين شدن از دامن 

 .قرار گرفتند استفادهمورد تاير هاي ديگر بحيث گلدان ها يكتعداد 
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آنها برعالوه اینكه . یگ گروه در یک منطقه همجوار دیگر سرپوش های ارزان قيمت را برای ظروف ذخيرۀ آب ساخته و بفروش رساندند

 .ا برای جامعه شان عاید نمودندمحل توليد مثل پشه ها را پاک نمودند، یک مقدار پول ر

برنامه بر عالوه اینكه سبب شد تعداد کمتر از مردم مصاب به این مرض گردند، . برنامۀ پيشگيری اجتماعي مرض دنگ تا امروز ادامه دارد

 :مفاد دیگری را نيز بدست آورد

 جوانان به شمول اعضای گروه های مسلح در ایجاد تغيير مثبت در 

 ن مشغول گردیدند که این خود سبب اتحاد مناطق همجوار شا 

 .بيشتر جوامع گردید

 موسيقي دانان آهنگ های مشهوری را نوشتند تا به مردم به این 

 .طریق تعليم بدهند و پيشگيری از مرض دنگ را سرگرمي بسازند

 گروه های مختلف مذهبي و سياسي اختالفات شانرا کنار گذاشتند 

 .ار نمایندتا با یكدیگر در پروژه مشترک ک

  از فعالين صحي منطقه خواسته شد تا در خدمت وزارت صحت قرار 

 .بگيرند و تشكيالت را برای پسته های صحي و مراکز صحي تعيين کنند

 .منطقۀ همجوار به جوامع دیگر کمک ميكنند تا در راستای توقف مرض دنگ و بهبود زندگي جامعه تنظيم گردند 24حاال، مردم از این 

 

 




