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پیشگفتار
یکعنوانبههاريهنوزاند،نبودهپذیردرمانقبالکههاییبیماريازبسیاريدرمانهايروشکشفعلیرغم

دستورالعملآخرینازسال10ازبیشاینکهبهتوجهبا. استکردهحفظراخودجهانیمطرح بوده و اهمیتکشندهبیماري
سازمانهايبا توجه به آخرین توصیه1394از سالدستورالعملاینبازنگريوتدویناستگذشتههاريوگزیدگیحیوان
دنیا،درهاريوگزیدگیحیوانکنترلواپیدمیولوژيخصوصدردسترسدر مقاالتومتون، اطالعاتبهداشت،جهانی
گروه توسطهاتوصیهآخرینوضدهاريسرموهاواکسنمورددراطالعاتجدیدترینهاري،ویروسبیولوژيخالصه

و بخش تحقیقات و مرکز رفرانس واگیرهايبیماريمدیریتمرکزبیماري هاي قابل انتقال از حیوان به انسان،مبارزه با
مورد بازبینی قرار گرفت. وگزیدگی و هاري مطرحي کشوري حیواندر کمیتهوتدوینهاري انستیتوپاستور ایران

نقش حیوانات در انتقال هاري
حیوانات وحشی

باشند. و به عنوان مخازن مهمی براي انتقال هاري به انسان مطرح میدارندوجودمنطقه در دنیا 49ها در خفاش
، hairedsilverهاي ها نقش مهمی در بسیاري از کشورهاي دنیا دارد. خفاشانتقال ویروس هاري توسط خفاش

lasionycteris noctivagns ،estan pipis trellas وpipis trellas subflavus .با ویروس هاري مرتبط هستند

ها نباید در دسترس افراد آموزش ندیده و غیر ها باید کاهش یابد و خفاشخفاشباتماس انسان و حیوان اهلی 
هر گونه تماس با خفاش نیاز به انجام اقدامات درمان واکسینه قرار گیرند یا تحت عنوان حیوان خانگی نگهداري شوند. 

دارد.)3نوع (مواجههاز پیشگیري پس 

رف از ط؛توانند بالقوه آلوده به ویروس هاري باشندها حیوانات گوشتخواري هستند که میها و روباهها، راسوراکون
از نظر ی وحشگوشتخوارپستاندارانها در تفسیر عالئم بالینی در حیوانات وحشی قابل اعتماد نیست، کلیه گزش،دیگر

روس درحیات وحش بایستی آلوده به ویي ناشی از پستانداران گوشتخوارهااست بنابراین  کلیه گزشخطرناكابتال به هاري 
هاري در نظر گرفته شود.

حیات ار گوشتخوپس از تماس باید به سرعت پس از جراحت توسط پستانداران )پروفیالکسیدرمان پیشگیري ( 
هاي تشخیصی آزمایشگاهی موجود امکان دسترسی به تستحیوان براي تشخیص در دسترس باشد واگر؛وحش آغاز شود

باشد و جواب تست آزمایشگاهی بافت مغزي منفی گزارش شود ادامه واکسیناسیون قطع می شود.



گورکن، ،وش خرما، خدنگ، قاقم)(م، راسوسمورخرس، کفتار، گربه وحشی،،، شغالبه هاري در گرگموارد ابتال
نه جراحت توسط این حیوانات، هر گوپس از بایدلذا ،و بسیاري پستانداران وحشی دیگر گزارش شده استراکون، پلنگ

.ب مورد گزش قرار گرفته استگزیدگی انجام شود حتی در مواردي که فردي در خواپیشگیري پس از حیوان
خوکچه هندي و موش مستر، اجوندگان مخازن ویروس هاري نیستند. جوندگان کوچک (مثل سنجاب، موش، ه

معموال در آزمایشگاه بصورت آزمایشی به ویروس هاري آلوده می گردند و موارد هاري در طبیعت در جوندگان و صحرایی) 
انتقال آن به انسان تاکنون از هیچ کجاي دنیا گزارش نشده است.  

مورد هاري که 371از %93، در نواحی از کشور امریکا هاري در راکون ها مشاهده شد. 1990-96هاي طی سال
.. راکون یک پستاندار گوشتخوار و از مهمترین مخازن هاري در قاره آمریکاستگزارش شده راکون بوده استCDCتوسط 

یا دو نژاد بطور مثال گرگاس که ناشی ( حیوانات ناشی از آمیزش دو گونه وحشیحیوانات وحشی و هیبریدهاي 
ه هایی کنباید تحت عنوان حیوانات خانگی نگهداري شده یا در دسترس عموم باشند. انساناز آمیزش سگ و گرگ است) 

آموزش،و کار دارند باید در زمینه پیشگیريسربا حیوانات وحشی در پارك هاي حیات وحش و موسسات تحقیقاتی 
گزیدگی مجدد، نیاز به دو دوز تزریق یادآور دارد. انجام شود. حیواندر مورد آنهایون قبل از مواجههواکسیناسدیده و 

1ها و سمورهاي اهلیها، گربهسگ

راي گزیدگی ببایستی هار گزیدگی قلمداد شود و پیشگیري پس از حیوانسگ و گربههر گونه جراحت توسط
، می باید سابقه واکسیناسیون حیوانات صاحب دار برنامه حذف هاري در حیوانات صاحب دارها صورت گیرد. با توجه به آن

ثبت شود. 
در ایران، صاحبان گربه هاي خانگی، به میزان کمتري براي واکسیناسیون حیوان خانگی خود به کلینیک هاي 

نوان را به عاین حیوانات ، آنهاگذاري گربه ها و رفتار شبانه مربوط به قالدهاطالعاتکمبود دامپزشکی مراجعه می کنند. 
ها قرار داده ها و شغالروباه،سگ هاکانون بزرگ خطر تماس با راکون ها، راسوها و خفاش ها و بخصوص در کشور ما 

ا خراشیدگی . در صورت گزش یمی باشندناقل هاري مخزن اصلی و سگ ها هنوز است. در کشورهاي در حال توسعه،
باید بالفاصله انجام شود. شدهگزیدهسمورهاي اهلی، اقدامات پیشگیري پس از مواجهه در فردوها، گربه هاتوسط سگ

کان و امکرد بروز . اگر عالئم هاريی بایستی علیه هاري واکسینه شوندتحت عنوان حیوانات خانگمه سگ ها و گربه ها ه
با وبا مرگ با ترحم از بین برده شودحیوان بایستیوجود نداشت (طبق دستورالعمل سازمان دامپزشکی)قرنطینه مناسب

رفرانس با رعایت دستورالعمل ها به آزمایشگاهو نجامااز مغز حیوان نمونه برداري مناسب هماهنگی ادارات دامپزشکی 
. ارسال می شودایران انستیتو پاستور هاري

1 Ferret



 حیوانات اهلیسایر

بهالما و، گاومیش، خوكبز،االغ، قاطر، شتر، گوسفندگاو، اسب،ي اهلی مانند دام هاامکان ابتالي تمامی 
الزم است اقدامات پیشگیري پس از تماس و در صورت گزش یا خراش بدن انسان توسط این حیوانات ري وجود داردها

ها با سگ و گربه متفاوت است لذا واکسیناسیون در این افراد به همین دلیل، و چون طول مدت بروز عالیم در آنانجام شود
شود. به طور کامل انجام می

و جامعه از طریق آموزشبستگان آنها،حیوان گزیدهافرادهی افزایش آگا
.فرد حیوان گزیده، بستگان او و جامعه می باشدآموزش در جامعه  هاري ابتال به کنترل و پیشگیري از الزمه 

هاري از طریق آموزش جامعه، احتمال کاهش بار هاري بسیار کم می شود. هرچند حذفبدون درك دقیقی از چگونگی 
د نو خفاش در مناطق مختلف جغرافیایی در حال گردش می باشپستاندارانمختلف هاري در گونه هاي متفاوت سویه هاي 
پس از گزش در همه جاي دنیا مشابه است.زخم ها آموزشی براي پیشگیري، درمان و مدیریت ولی پیام 

بر روي این نکته متمرکز است که ویروس هاري براي بقاي هابراي همه ملیتترین پیام آموزشی،اولین و مهم
حیوانات باقی می ماند و قادر است از این حیوانات به حیوان دیگري منتقل شود. بنابراین براي کنترل و برخی از خود در 

واکسینه شده، وجود بیماري در آنها پایش شود به روش مناسبپیشگیري از هاري الزم است حیوانات مخزن این بیماري 
ه سگ و حیوانات خانگی کبویژه نات مستعد ابتال به هاري، تا بیماري در آنها کنترل و یا حذف گردد. همچنین تمامی حیوا

عالوه بر آن حیوانات ولگرد و از همه مهمتر سگ هاي ولگرد می باید به با انسان در تماس هستند باید واکسینه شوند.
تدریج و به روش درست حذف گردند. 

(امکان آلودگی به ویروس هاري)تماسوان گزیدگی است. هر گونهدومین پیام آموزشی، تاکید بر جلوگیري از حی
اقدامات الزم براي پیشگیري پس از مواجهه محسوب شده وبا هاريبا حیوان در کشورهاي اندمیک هاري باید مواجهه

الزم است. همچنین افراد براي تمامی اقشار جامعه بویژه کودکان ي صحیح برخورد با حیوانات انجام شود. آموزش نحوه
صاحبدون بولگرد و حیوانات وحشی و سگ هاي زم است آموزش الزم را براي جلوگیري از مواجهه با اندمیک المناطق 

انسان با حیوان کاسته شده، خطر انتقال هاري کاهش خواهد یافت.ي بگیرند. از این طریق مواجههفرا
از مواجهه می باشد. در کشورهاي سومین پیام آموزشی، اطالع رسانی براي دریافت درمان و واکسیناسیون بعد

اندمیک هاري مانند ایران نیاز است در مناطق شهري، روستایی، مدارس و سربازخانه ها آموزش الزم در رابطه با لزوم 
ه شود.ئگزیدگی ارامراجعه به مراکز کنترل و پیشگیري هاري در صورت بروز حیوان



خطر و پیشگیري از هاري در پی مواجهه با ویروس
اال احتموگزندهحیوان يخطر ابتال به هاري در پی مواجهه با ویروس به محل آناتومیک گزش، شدت گزش، گونه

اکسینه ودر افراد غیرهاري بیماريل بروزنشانگر آن است که احتما،. مطالعات منتشر شدهبستگی داردویروس هاري سویه
:به ترتیب زیر می باشد

واکسینه پس از گزش هاي شدید و متعدد توسط گوشتخواران بزرگ در ناحیه سر در افراد غیراحتمال بروز هاري
درصد گزارش شده است.80تا 50

واکسینه پس از گزش هاي شدید و متعدد توسط گوشتخواران بزرگ در ناحیه  در افراد غیراحتمال بروز هاري
درصد گزارش شده است.40تا 15دست، بازو و انگشتان 

واکسینه پس از گزش هاي شدید و متعدد توسط گوشتخواران بزرگ در ناحیه پا در افراد غیراحتمال بروز هاري
درصد گزارش شده است.10تا 3

حیوان گزیدگیتعریف 
گازگرفتگی یا خراش توسط حیوان ناقل یا مشکوك به هاري.-1
و یا قسمتهایی از سیستم اعصاب مرکزي تماس مخاطات ( چشم؛ دهان و بینی) و یا زخم باز انسان با بزاق -2

مانند مغز و نخاع حیوان ناقل بیماري.
هرگونه تماس با خفاش.  -3

انواع تماس
ترین ترین و شایعگزش و غیرگزش) باید در نظر گرفته شود. خطرناكدو نوع مواجهه (،هادر بیشتر مواجهه

مواجهه با هاري هنگامی که ویروس از بزاق یا سایر مواد بالقوه ي هاري درمورد گزش پستانداران وحشی است. مواجهه
یابد نیز امکان پذیر هاي باز و تازه یا سطوح مخاطی (مواجهه غیرگزش) تماس میبراي مثال بافت عصبی) با زخمآلوده (

و بزاق با پوست کامالً تماس خون، ادرار، مدفوعهایی نظیر نگهداري یا جابجایی حیوان،است. تماس غیرمستقیم و فعالیت
تري متوجه انسان است؛ اي نیاز دارد، چون خطر بزرگشود. مواجهه با خفاش ارزیابی ویژهمواجهه محسوب نمی1سالم

ماند. انتقال انسان به انسان در موارد پیوند اعضا کند که از دید پنهان میي کوچکی ایجاد میچراکه خفاش گزش یا ضایعه
مشاهده شده است. یا پیوند بافت ها 

، کف دست و ...ي ناخنحتی در گوشه،باز، پوسته پوسته یا جراحتيپوست بدون هیچگونه روزنه1



مواجهه با گزش

ها بدون توجه به محل یا وسعت، ي گزششود. همهدر پوست، گزش محسوب مییا ناخنهرگونه نفوذ دندان
ي حیوان گزنده، محل گزش و شدت زخم متفاوت است. گرچه اند. خطر انتقال هاري از نظر گونهآسیبی بالقوه خطرناك

وچکی هاي کتواند با حیواناتی مثل خفاش که آسیبیابد، اما این خطر انتقال میافزایش میخطر انتقال هاري با شدت زخم
کنند افزایش یابد. هاي بزرگی که گوشتخواران وارد میدر مقایسه با آسیب

له شدگی می باشند.وانواع گزش شامل: خراشیدگی، سوراخ شدگی، کنده شدگی

مواجهه بدون گزش

حیوانات، بدون گزش، به ندرت باعث ابتال به هاري می شود. ولی به دلیل وجود گزارشات بیماري از مواجهه با 
پیشگیري پس از تماس انجام شود. در صورت لزومها نیز بررسی وهاي بدون گزش، الزم است این گونه تماستماس

ویروس می باشد. در خصوص پیوندي بدون گزش، بیشترین خطر، مربوط به تنفس میزان زیاد در انواع مواجهه
هنگام پیوند عضو، می باید فرد اهدا کننده از نظر عدم ابتال به هاري مورد ارزیابی قرار طر وجود دارد لذا، نیز امکان خاعضا
. گیرد

هاي باز یا ساییدگی (شامل خراش) یا آلودگی سطوح مخاطی با بزاق یا دیگر مواد عفونی (به عنوان آلودگی زخم
شود. ي بدون گزش محسوب میمثال بافت عصبی) از حیوان هار نیز مواجهه

یازي اند، ندر حال حاضر مراقبین بیمار هار که از وسایل حفاظت فردي به طور کامل استفاده کردهي قابل توجه:نکته
هاي افتاند یا تماس مستقیم با ببه دریافت پروفیالکسی پس از مواجهه ندارند، مگر اینکه ثابت شود مورد گزش قرار گرفته

آلوده یا مخاطی وجود داشته یا اینکه بزاق آلوده با پوست غیرسالم، مخاط یا بافت عصبی وي تماس پیدا کرده باشد.
ساند. ررعایت دستورالعمل استاندارد کنترل عفونت بیمارستانی نیاز به پروفیالکسی پس از مواجهه را به حداقل می

ژه در زمان تماس با بیمار هار به خصوص هنگام انتوباسیون و ویبه دستکش مجهز به ماسک، عینک، همه کارکنان باید
ا بر به عملیات احیپرسنل درمانی بدون استفاده از وسایل حفاظت فردي اقدام کهیاورژانسدر مواردساکشن بیمار باشند.

انجام می شود.حتما پروفیالکسی پس از تماس روي فرد مبتال به هاري می نمایند 



ارجاع به بیمارستان
الزم است بیمار به بیمارستان ارجاع داده شود ،خاصو مراقبت هاي در برخی موارد به دلیل نیاز به انجام اقدامات 

که شامل موارد زیر می باشند:
رغم خفیف بودن، جراحات در نواحی حساس بدن نظیر؛ چشم، در مواردي که جراحات شدید است و یا علی.1

پلک، گوش، دهان، بینی، پرینه، ناحیه تناسلی، مفاصل و مجاورت عروق بزرگ ایجاد شده است، به دلیل احتمال 
باشد تا ضمن انجام رستان میایجاد آسیب و یا عدم تحمل تزریق در فرد مصدوم، نیاز به اعزام وي به بیما

در صورت اقدامات تخصصی درمانی، ایمونوگلوبولین هاري (سرم ضد هاري) توسط متخصص مربوطه و 
تزریق گردد.اي ناحیهحسی تحت بیهوشی و یا بینیاز 

قابل کنترلخونریزي غیر
 ن وضعیتیمیلیمتر جیوه) یا کاهش فشار خو100کاهش فشارخون (فشار خون سیستولیک کمتر از
خواب آلودگی و اختالل هوشیاري به دلیل صدمه یا ضربه به سر
احتمال شکستگی استخوان
احتمال پارگی عضله و عصب
نیاز به دبریدمان وسیع
نیاز به تزریق سرم ضد هاري در بیهوشی
 جاورت چشم، پلک، گوش، دهان، بینی، پرینه، ناحیه تناسلی، مفاصل و ماحتمال صدمه به اعضا خاص مانند

عروق بزرگ ایجاد شده است،
به صالحدید بهورز و کارشناس مراقب سالمت و یا پزشک در صورت لزوم بیمار به بیمارستان ارجاع گردد.
.در صورت لزوم در طی واکسیناسیون (مانند حساسیت به واکسن) بیمار به بیمارستان ارجاع گردد

یردانجام گیمارستانسرم و واکسن در بیقشستشو داده شود و  تزراالمکانحتیموارد فوق در.
ضمنا در یژهویطشرادرومتخصصپزشکصالحدیدبامگرگرددخودداريزدن یهبخازاالمکان حتی

.گرددتزریقزخمدرهاريضدسرمقبالموارد حتما ینچنینا

درمان موارد مبتال به هاري
براي درمان موارد مبتال 1مبتال به هاري وجود ندارد؛ ولی یک دستورالعمل به نام میلواکیدرمان مؤثر براي موارد 

ساله است که یک ماه قبل 15پیشنهاد شده است. اولین موردي که با این دستورالعمل تحت درمان قرار گرفت یک دختر 

1 Milwaukee protocol



بهبود یافت. این بیمار با عالیم تب، ضعف، از بروز عالیم بیماري توسط خفاش مورد گزش قرار گرفته بود. وي با این روش
ها و اختالل تکلم مراجعه کرد. بیمار با دوز باالي میدازوالم و کتامین تحت درمان پذیري، حرکات غیرارادي در اندامتحریک

ع مایقرار گرفت. داروهاي ضدویروسی شامل ریباویرین و آمانتادین نیز تجویز شد. چون قبالً  واکنش ایمنی در سرم و 
اي و روز با عالیم دایم حرکات کره76مغزي نخاعی وجود داشت واکسن و ایمونوگلوبولین تجویز نشد. بیمار پس از 

ماه پس از آن بیمار وارد دانشگاه شد و به طور عادي به زندگی روزانه 27غیرطبیعی و پرشی، از بیمارستان ترخیص شد. 
انده بود. تاکنون فقط چند مورد تحت درمان فوق قرار گرفتند و بهبودي ادامه داد و فقط عوارض خفیف عصبی به جاي م

هاي بیشتري به دست نیامده هنوز درمان فوق به طور معمول اند. تا دادهاند اما اغلب موارد درمان شده فوت کردهپیدا کرده
شود. توصیه نمی

ت و  بیماران طی چند روز تا چند هفته اسدرصد100هاي شدید و عالی، میزان کشندگی هاري علیرغم مراقبت
ها در هنگام بروز ي آنمورد بهبود یافته گزارش شده است. همه3فقط 2004کنند. از سال پس از شروع بیماري فوت می

شناسایی RNAهاي ویروسی یا ژنبادي اختصاصی هاري بوده اند؛ ولی آنتیعالیم، در سرم و مایع مغزي نخاعی داراي آنتی
زایی ویروس، اثر داروهاي ضد ویروسی و تجربه بر روي است. براي اقدامات درمانی در آینده، شناخت بهتر بیمارينشده

حیوانات آزمایشگاهی الزم است.

هاري انسانیپیشگیري ازپروتکل
ود شهاري بیشترین میزان کشندگی را در بین بیماري هاي عفونی دارد. وقتی عالئم بالینی بیماري آغاز می 

ثري براي هاري وجود ندارد. ؤدرمان م
ود شاب مرکزي که منجر به مرگ میدرمان پیشگیري هاري، به منظور جلوگیري از ورود ویروس به سیستم اعص

انجام می شود. این اقدامات به ترتیب عبارتند از:
درمان موضعی زخم بالفاصله پس از وقوع مواجهه؛.1
عیارهاي سازمان جهانی بهداشت؛ تزریق واکسن هاري موثر بر اساس م.2
استفاده از سرم ایمونوگلوبولین هاري در صورتی که نیاز باشد..3

تواند از بروز عالئم بالینی و مرگ ممانعت کند. ثر بالفاصله پس از وقوع مواجهه میؤدرمان پیشگیري م

درمان موضعی زخم
گاهی توجه به خراشیدگی ها و مشاهده شده؛بایستی بیمار کامال معاینه شده و همه زخم ها شناسایی گردد

یه اي است که هاي کوچک نشده که خود ممکن است موجب ابتال هاري گردد. درمان زخم شامل کمک هاي اولزخم
شامل شستشوي کامل با بایستی انجام شود، براي هر زخم توسط فرد درمانگردقیقه20الی 15به مدت درمورد زخم ها

پس سرم) و صابون یا سایر شوینده هاي مناسب پوست بدن و مقدار زیادي آب پرفشار استفاده شود،االمکان ولآب (حتی



ها ضد عفونی زخماز بین ببرد،که بتواند ویروس را ضد عفونی کننده زخم و یا سایر ترکیبات(بتادین) پویدین آیوداین با 
موارد مبتال به هاري به .دقیقه شسته شود15ل به مدت باید توجه داشت هر زخم بایستی بطور جداگانه حداقد. نمی شو

دلیل عدم توجه کافی به شستشوي کامل همه زخم ها گزارش شده و بخصوص به زخم هاي کوچک و سایر مناطق باید 
توجه ویژه شود.

تزریق واکسن هاريروش هاي 

انواع مواجهه و درمان هاي توصیه شده: 1جدول

اقدامات درمانی پس از حیوان مشکوك به هاريطبقه بندي انواع مواجهه با 
مواجهه

شستشوي محل لمس کردن یا غذا دادن به حیوان مشکوك، لیسیدن پوست سالم توسط حیوان مشکوك:Iگروه
تماس با آب و صابون 

دقیقه 15حداقل 

درمان موضعی زخم : گازگرفتن پوست، خراشیدگی کوچک و کم، ساییدگی بدون خونریزيIIگروه 
و تزریق فوري ها 

واکسن 

ه پوست آسیب دید: گزیدگی و خراشیدگی هاي منفرد و یا متعدد عمیق پوست، لیسیدنIIIگروه 
(شامل چشم، پلک، دهان، بینی، ناحیه (قبلی و جدید) به هر دلیل، آلوده شدن غشاهاي مخاطی 

هر نوع جراحت در سر، صورت، گردن و ،با بزاق حیوان مشکوك (مانند لیسیدن)تناسلی و مقعد)
دست (نوك انگشتان تا مچ دست) و ناحیه تناسلی، هر نوع گزش توسط حیوان محتمل و قطعی 

افراد مبتال به ضعف مبتال به هاري، مواجهه (تماس) با خفاش، گزش یا خراشیدگی توسط خفاش ،
یستم داروهاي تضعیف کننده سارثی و اکتسابی (مبتال به بیماري و یا مصرفشدید سیستم ایمنی

ایمنی)

درمان موضعی زخم 
ها تزریق فوري 

و سرم ضد واکسن 
هاري

تزریق واکسن هاري      روش 

روش هاي تزریق داخل عضالنی واکسن هاري



مورد تایید و توصیه قرار گرفته چهار نوبت و چهار تزریق روش ) 2018ین توصیه سازمان بهداشت جهانی (. بر اساس آخر1
، 7، 3، 0در روزهاي . و شامل یک تزریق عضالنی واکسن این روش مورد تایید کمیته کشوري می باشداست. در ایران نیز 

. دلتویید می باشدي در داخل عضله14

، تجویز نمی شود.14در صورت زنده ماندن سگ یا گربه مهاجم نوبت چهارم روز 

 داخل میان پوستی (اینترادرمال) واکسنتزریق

2و هر نوبت 7، و 3نوبت در روزهاي صفر، سهفقط2018در آخرین نشریه سازمان جهانی بهداشت در سال 
گیرد. استفاده قرار میمورد تایید کمیته کشوري هاري قرار گرفته واست که در ایران نیز این روش موردشدهتزریق تایید 

گردد.ه صورت داخل میان پوستی تزریق میمیلی لیتر از واکسن مورد تایید ب1/0در روش اینترادرمال  مقدار 
.استفاده شودجدید از یک سرنگ ،تزریق اینترادرمالدر هرشود توصیه می

درجه 8تا 2ساعت، در دماي 6-8پس از حل نمودن واکسن، واکسن باقیمانده در ویال را می توان به مدت 
.و مورد استفاده قرار دادسانتی گراد در یخچال نگهداري نمود

؛ در صورتی که محل گزش دست اینترادرمال و سرم در یک عضو نباید تزریق شودتجویز شده در روشواکسن 
واکسن به صورت اینترادرمال در قسمت قدامی خارجی ناحیه سرم ضدهاري در محل زخم و تزریق تزریق بیمار باشد،

. دقت شود باقیمانده سرم در باسن تزریق نشود. بدیهی است واکسن در تزریق می شودهمان فوقانی عضله چهار سر ران 
سمتی که سرم تزریق شده نباید تزریق گردد. 

:نکات مهم

 .سال امکان تزریق 2کمتر از کودکاندرمورد محل تزریق واکسن عضالنی و اینترادرمال ناحیه دلتوئید است
ي عضلهقسمت قدامی خارجی ناحیه فوقانی در ي دلتوئید وجود ندارد، لذا، واکسنواکسن در محل عضله

.گرددمیچهارسرران تزریق 
o در صورت تزریق سرم در محل جراحت یکی از اندام فوقانی (دست ، ساعد، بازو و شانه) در روش تزریق

د. در روش تزریق اینترادرمال ، یکی از عضالنی می بایست واکسن به دلتوئید طرف دیگر تزریق شو
واکسن ها به ناحیه دلتوئید عضو اندام فوقانی سالم و واکسن دیگر به جاي اندام فوقانی گزیده شده به 

ناحیه فوقانی، قدامی، خارجی ران تزریق می شود.
oان (در روش در صورت تزریق سرم در هر دو اندام فوقانی ، واکسن در ناحیه فوقانی قدامی خارجی یک ر

عضالنی) یا هر دو ران (در روش اینترادرمال) تزریق می شود. 
o عضو 2تزریق می باشد ، می بایست واکسن ها در 2در هر نوبت واکسیناسیون اینترادرمال که شامل

مختلف تزریق شوند.



 بسیار مهم می باشد آموزش فرد حیوان گزیده و خانواده او به منظور مراجعه به موقع براي ادامه واکسیناسیون
وخطر ابتال  به هاري در صورت عدم تکمیل به موقع نوبت هاي واکسن وجود دارد.

واکسن هاري را در عضله سرین (عضله باسن) تزریق نمود.هرگز نبایستی
همزمان به تزریق واکسن هاري، با در نظر گرفتن وضعیت ایمنی بیمار علیه کزاز، بایستی از واکسن ،در صورت نیاز

.گزیده استفاده نمودحیوان کزاز و یا سرم ایمن ضدکزاز نیز در بیماران 
 تزریق نشود.در عضوي که سرم تزریق شده، دقت شود واکسن
عضالنینوبتچهارروشدر) 14روز(چهارمنوبتروز،10مدتبهگربهیاسگماندنسالمصورتدر

.شودنمیتزریق

 واکسن و سرم ایمونوگلوبولین هاريروش تزریق توام

،که خون در ضایعه دیده شود و یا مخاط با بزاق حیوانIIIتزریق همزمان واکسن و سرم در مورد زخم هاي گروه 
نی . ایمونوگلوبولین با منشاء انساواکسیناسیون علیه هاري ندارند، الزامی استي براي افرادي که قبالً سابقهآلوده گردد، 

به طور هاداخل زخمدر اطراف وفقط و حجم الزم واحد بین المللی به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن 20به میزان حداکثر 
مقدار تزریق شده در باشد ولی حداکثر (بدیهی است میزان تزریق سرم بر اساس اندازه ضایعه میشودتزریق میعمقی

در صورتی که زخم ها زیاد و گسترده است میتوان سرم را حداکثر . واحد به ازاي هرکیلوگرم فرد است)20اطراف زخم ها 
با حجم مساوي آن با نرمال سالین رقیق کرد.

به تعویق انداخت.  سرم رادر صورت در دسترس نبودن سرم ضد هاري، نباید شستشوي کامل و واکسیناسیون را 
می توان تا یک هفته پس از شروع واکسیناسیون (اولین نوبت واکسن تزریق شده) تزریق نمود.

:نکات مهم

 سرم اختصاصی ضد هاري فقط یک بار و در اولین زمان ممکن پس از گزش (در افراد گروهIII.تجویز می گردد (
روز از تزریق اولین دوز واکسن تجویز شود.7سرم اختصاصی ضد هاري نباید پس از گذشت
 واحد به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن می باشد. که مقدار مورد 20حداکثر مقدار سرم اختصاصی ضد هاري انسانی

نیاز فقط در اطراف و عمق ضایعات تا حد امکان تزریق گردد (از تزریق باقیمانده آن در جایی دورتر از زخم (عضله 
ري گردد.سرین) خوددا

انجام شود. نبایدي تزریق حداقل دو دوز واکسن ضدهاري دارند، تزریق سرم در افرادي که قبالً سابقه



.در صورت انجام دو تزریق واکسن در یک نوبت دو محل تزریق باید در دو عضو متفاوت باشند
قدام ران تزریق می شود.در قسمت ، واکسنی که باید در آن دست تزریق شود در صورت تزریق سرم در دست
 در صورت تاخیر در برنامه واکسیناسیون در هر موقع که فرد مراجعه کرد برنامه واکسیناسیون طبق زمانبندي

قبلی ادامه پیدا می کند.
 در نظر گرفته شود.،وضعیت واکسیناسیون حیوان گزندهنبایستیدر شروع واکسیناسیون پس از مواجهه
گردن، دستو صورتهستند مانند سرفراوانهایی از بدن که داراي اعصاب محیطی گزش قسمت ،

شود و قلمداد میIIIو اندام تناسلی همواره به عنوان مواجهه نوع (از مچ دست تا نوك انگشتان)
. شودتزریق همزمان واکسن و سرم در مورد آنها انجام می

سیناسیون با روش دیگر نسبت به محل اقامت موارد در صورت بروز گزش در سفر و احتمال شروع واک
:زیر رعایت شود

در صورت شروع نوبت هاي واکسن به صورت تزریق عضالنی و ادامه نوبت هاي بعدي به صورت اینترادرمال -الف
موارد زیر اجرا گردد: 

3(روش اینترادرمال ،درصورتیکه تزریق نوبت صفر به صورت عضالنی باشد، این نوبت نادیده گرفته شود و -
تزریق اینترادرمال) به طور کامل انجام شود.2نوبت و هر نوبت 

نوبت تزریق عضالنی به عنوان نوبت اول تزریق 2در صورتیکه تزریق نوبت صفر و نوبت یک عضالنی باشد، -
(یک نوبت اینترادرمال تزریق اینترادرمال دیگر تجویز شود2نوبت و هر نوبت 2اینترادرمال در نظر گرفته شود و 

روز پس از تزریق نوبت اول اینترادرمال)4روز بعد از نوبت دوم عضالنی و یک نوبت دیگر اینترادرمال 3
تزریق اینترادرمال) 2در صورت تزریق نوبت صفر یا تزریق نوبت صفر و یک به روش اینترادرمال، هر نوبت (-ب

و نوبت هاي بعدي واکسیناسیون ، طبق برنامه روش عضالنی ادامه معادل یک تزریق عضالنی در نظر گرفته شود 
و اگر نوبت صفر و یک را 14و 7و 3نوبت عضالنی در روزهاي 3یابد (اگر نوبت صفر را اینترادرمال گرفته باشد 

تزریق شود).14و 7نوبت عضالنی در روزهاي 2اینترادرمال گرفته باشد 
روز از گزش هنوز عالیم 10گزش توسط سگ انجام شده و سگ یا گربه در طی در تزریق عضالنی در صورتی که -

) تزریق نمی شود.    14هاري را بروز نکرده یا تلف نشده اند واکسن نوبت چهارم (روز 

واکسیناسیون در افراد با اختالل سیستم ایمنی
از هاري متعاقب حیوان در خصوص دستورالعمل پیشگیري 29/01/98د مورخ 1018/304پیرو نامه شماره 

گزیدگی به استحضار می رساند با توجه به اینکه براساس مطالعات انجام شده در بیمارانی که داراي نقص و یا ضعف شدید 
) میزان تیتر PEPیا PrEPسیستم ایمنی بدن هستند پس از انجام واکسیناسیون هاري به روش معمول با اهداف (

) علیه ویروس هاري بوده است، لذا IU/mL5/0کننده (هاري کمتر از سطح محافظتبادي خنثی کننده ویروس آنتی



هاي سازمان جهانی بهداشت خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص پیشگیري پس از مواجهه در مورد براساس توصیه
قدام گردد:ي زیر ابیماران دچار نقص و یا ضعف شدید سیستم ایمنی بدن (ارثی و یا اکتسابی) به نحوه

Post-exposure prophylaxisدر افراد با اختالل سیستم ایمنی
هاي ایجاد شده متعاقب مواجهه با حیوان با آب و ها و یا زخمهاي تماس، خراشیدگیشستشوي تمامی محل.1

دقیقه به همراه ضدعفونی نمودن محل زخم با مواد ضدعفونی کننده ضدویروسی 15صابون به ازاي هر زخم 
نظیر بتادین

روز پس از مواجهه28و 14، 7، 3تزریق پنج نوبت واکسن هاري در فواصل صفر، .2
هفته پس از تزریق نوبت پنجم واکسن، اگر سطح آن 3الی 2کننده ویروس هاري بادي خنثیچک تیتر آنتی.3

واکسن دریافت ) بود، یک دوز دیگر IU/mL5/0کننده ویروس هاري (بادي خنثیکمتر از میزان تیتر آنتی
نماید. 

6ي ویروس هاري دو الی چهار هفته بعد از دریافت واکسن نوبت کنندهبادي خنثیسنجش تیتر آنتی.4
واحد به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن در 20تزریق ایمونوگلوبولین (سرم) ضدهاري انسانی حداکثر به میزان .5

ي واکسیناسیون قبلی (حتی در بدون توجه به سابقهIIIو IIي نوع داخل و اطراف محل گزش در مواجهه
ي قبلی واکسیناسیون علیه هاري)موارد وجود سابقه

ون ي واکسیناسیي سیستم ایمنی در طول دورهکنندهاز تجویز کورتیکواستروئید و سایر داروهاي تضعیف.6
خودداري شود. 

Pre-exposure prophylaxisیدر افراد با اختالل سیستم ایمن
21و 7تزریق سه نوبت واکسن هاري در روزهاي صفر، .1
کننده ویروس هاري دو الی چهار هفته بعد از دریافت آخرین واکسنبادي خنثیسنجش تیتر آنتی.2
ي سیستم ایمنی قرار دارند تا اتمام کنندهباید در بیمارانی که تحت درمان با داروهاي تضعیفPrEPانجام .3

درمان به تاخیر بیفتد و در طی این مدت، مراقبت الزم جهت پیشگیري از مواجهه به عمل آید. 
الزم به ذکر است این دستورالعمل صرفا براي بیماران با نقص و یا ضعف شدید سیستم ایمنی تدوین گردیده و 

که از لحاظ بالینی سالم و وضعیف HIVایمنی نظیر افراد آلوده به ویروس در افراد داراي نقص و یتا ضعف خفیف سیستم 
CD4یا براي افراد پنج سال و یا بزرگتر %25بیش از CD4هاي کمتر از پنج سال ایمونولوژیک باثباتی دارند (در بچه

ري قبل و یا بعد از مواجهه متر مکعب) همانند سایر افراد سالم، دستورالعمل پیشگیسلول در میلی200بیشتر یا مساوي 
.ارسال گردیده، مالك عمل قرار گیرد29/01/98د مورخ 1018/304که قبال طی نام شماره 



ي به موقعي واکسیناسیون در صورت عدم مراجعهبرنامه
.جامعه را بایستی به طور دقیق آموزش داد تا بالفاصله پس از حیوان گزیدگی مراجعه نمایند

که در ینیاز به آغاز مجدد واکسیناسیون ندارد. براي تغییراتواکسیناسیون و نوبت هاي بعديخیر در برنامه أت
واکسیناسیون طبق برنامه زمانبندي قبلی ادامه می یابد به طوري که بیمار در برنامه برنامه واکسیناسیون اتفاق می افتد، 

مراجعه کرد، تزریق روز سوم باید تجویز و 10اد و در روز اگر بیمار تزریق روز سوم را از دست دقرار گیرد. براي مثال،
برنامه ادامه یابد و فاصله هاي زمانی طبق برنامه زمان بندي شده رعایت می شود. 

ساعت مراجعه کرد نیاز به افزایش تزریق وجود ندارد.24خیر بیش از أاگر نوبت روز اول را با ت

شکست پیشگیري پس از مواجهه 
که براي همه )HRIG(آنتی سرم هاريپیشگیري پس از مواجهه با واکسن هاي کشت سلولی وتاکنون شکست

تزریق می گردد اتفاق نیفتاده است؛ ولی شکست در موارد زیر رخ داده است:
؛خیر انجام شده استأبرنامه پیشگیري پس از مواجهه با ت
 آنتی سرم هاري (میزان کمتريRIG( ؛تجویز شده استبخصوص در اطراف ضایعه
؛گزیده به میزان کافی انجام نشده استتمام جراحات فرد حیوانشستشو و ضدعفونی
؛به عنوان مثال واکسن در ناحیه باسن تجویز شده باشد)ي دلتوئید تزریق نشده است (واکسن هاري در عضله
گزش به روي عصبدر اثرتلقیح ویروس.

خصوص در مورد زخم هاي شدید در ناحیه پیشگیري بسیار مهم است بهخیرهاي طوالنی بین زمان گزش و آغازأت
سر و گردن؛ چراکه ممکن است ویروس از این نواحی به سرعت از طریق نوروتروپیسم به سیستم عصبی راه یابد.

پیشگیري پس از تماس در افرادي که سابقه واکسیناسیون دارند
ماه از آخرین تزریق واکسن 3پس از تماس دارند و کمتر از وني که سابقه واکسیناسیافرادي در صورت مواجهه

دقیقه و ضد عفونی محل هاي جراحت ها 15شستشو هر ضایعه به مدت حداقل درمان موضعی زخم هاگذشته است فقط
انجام می شود. 

ابد. یامه میهمان واکسیناسیون قبلی اددر صورتی که فردي در روند واکسیناسیون مورد گزش مجدد قرار گرفت
.پیشگیري پس از تماس در افرادي که سابقه واکسیناسیون دارند طبق جدول زیر انجام می شود



.پیشگیري پس از تماس  در افرادي که سابقه واکسیناسیون دارند:1جدول

روش قبلی واکسیناسیون انجام شده 
ماه از آخرین واکسن 3کمتر از 

تزریق شده گذشته است
ماه از آخرین واکسن 3بیشتر از 

تزریق شده گذشته است

درمان پیشگیري پس از 
تماس کامل انجام شده 

است

(دو تزریق در روز سه نوبت اینترادرمال
درمان موضعی زخم ها ( شامل )7و 3هاي صفر ، 

شستشوي همه جراحات 
دقیقه براي هر 15حداقل 

و استفاده از مواد ضد ضایعه
عفونی کننده)

درمان موضعی زخم ها ( شامل 
15شستشوي همه جراحات حداقل 

و استفاده از دقیقه براي هر ضایعه
مواد ضد عفونی کننده)

یک تزریق عضالنی واکسن در 
،3روزهاي صفر و 

در روز اینترادرمالیا یک تزریق 
3هاي صفر و 

نوبت عضالنی (یک تزریق در روزهاي 4
عضالنینوبت5)، یا 14و 7، 3صفر، 

سه نوبت و چهار تزریق عضالنی (در روز 
یک تزریق و روز 7تزریق ، روز 2صفر 

یک تزریق)21

درمان پیشگیري پس از 
تماس غیر کامل انجام 

شده است

تزریق و 2نوبت عضالنی (در روز صفر 2
یک تزریق)7روز 

دقیقه 15شستشوي همه جراحات حداقل درمان موضعی زخم ها ( شامل 
و استفاده از مواد ضد عفونی کننده)براي هر ضایعه

،3یک تزریق عضالنی واکسن در روزهاي صفر و 

3در روز هاي صفر و یا یک تزریق اینترادرمال

نوبت عضالنی (یک تزریق در روز هاي 3
)7و 3صفر، 

پیشگیري پیش از تماس 
انجام شده است

نوبت عضالنی (یک تزریق در روز صفر 2
) 7و یک تزریق در روز 

تزریق در 2شامل اینترادرمالنوبت 2
)7تزریق در روز 2روز صفر و 

و 7نوبت عضالنی در روز هاي صفر و 3
(روش قدیم)21

.می گیرددر صورت تاخیر در نوبت هاي واکسیناسیون ادامه واکسیناسیون طبق زمانبندي قبلی صورت 

شود.در افرادي که حد اقل داراي دو نوبت سابقه واکسیناسیون دارند سرم ضد هاري تزریق نمی



مواجههپیش از يپیشگیر
واکسیناسیون پیش از مواجهه، ایمنی بدن را نسبت به هاري افزایش می دهد و در صورت بروز مواجهه، مدیریت 

وارد متر خواهد بود، این افراد نیازي به تزریق سرم ندارند. بعالوه درمانِ پیشگیرانه باعث حفاظت فرد در پیشگیري ساده
ي نامشخص می باشد.مواجهه

هپیش از مواجهاهداف واکسیناسیون
به کار داشته باشند هاي نامشخصمواجههافراد پرخطر که ممکن است براي،پیش از مواجههواکسیناسیون

،غارنوردان حیوانات،هاي، مربیدامپزشکی هادامپزشکان و کارکنان هاي حیوانات، حامیاز جمله این افراد،. رودمی
در مراکز پرورش گونه هاي در معرض انقراض فعالیت که افرادي، تحقیقاتی در زمینه هاريتشخیصی وکارکنان مراکز

،دارندسگ هاوراسو هاگربه ها،خفاش ها، راکون ها،حیوانات وحشی،تماس هاي مکرر با حیوانات اهلی یا دارند و یا 
مانند ؛کنندسفر می،واکسن و ایمونوگلوبولین در دسترس نیستی کهندمیکابین المللی که به مناطق ینمسافرهمچنین 

کان حائز اهمیت است.خصوص براي کوداین موضوع به.هاي آمازون به دلیل وجود خفاش هاي خونخوارمسافرین جنگل
وارد در این مکنند توصیه نمی شود. ندمیک سفر میابراي مسافرینی که به مناطق غیرواکسیناسیون پیش از مواجهه، 

آموزش درخصوص پیشگیري از حیوان گزیدگی اهمیت بیشتري دارد.

افراد حساس و در معرض خطر هاري
و هاري، پرسنلدرمان پیشگیريدانشجویان دامپزشکی، کارکنان مراکز ودامپزشکانهاي حیوانات، حامی

صخره ، کوه وانمحیط بانان، جنگل بانمراکز تولید واکسن هاري، اي تشخیصی و تحقیقاتی هاري، هآزمایشگاهدانشجویان
ال ابتجهتدر معرض خطر باالتري نسبت به سایر اعضاي جامعه ... افرادي هستند که ونوردان، غارنوردان، طبیعت گردان

اصی ی باشند. سطح  پادتن اختصواکسیناسیون پیشگیرانه پیش از مواجهه مملزم به دریافت این افرادبه هاري می باشند.
، می تواند افراد را در مقابل ابتال بین المللی در هر میلی لیتر سرم خون فردواحد5/0باالتر از به میزانعلیه ویروس هاري

یک دوز واکسن یادآور ،را بررسی و در صورت نیازخود این افراد ساالنه سطح  پادتن الزم است هاري محافظت نماید. به
.ماه انجام دهند)6(به جز پرسنل آزمایشگاه که باید این کار را هر دریافت نمایند

، باید آموزش هاي الزم باالافراد در معرض خطر، استاندمیکدر کشورهایی که بیماري هاري در جوامع حیوانی 
را دریافت نمایند.از آن و خطرات ناشی تبه حیواناو غذا دادن در ارتباط با نزدیک شدن 

مدت طوالنی براي اغلب خفاش ها در مناطق تاریک و غارها زندگی می کنند. خفاش هاي آلوده به ویروس هاري، 
بنابراین مدفوع خفاش در محل زندگی آنها (غارها) انباشته د.دفع می کننمدفوع را از طریق و ویروس آلوده می مانند 

الزم است واکسیناسیون ؛ لذا ابتال به هاري شودباعثمی تواند حتی بدون گزش خفاش و تنفس هواي این محل شود می
می خفاش وجود دارد، ناشی از مریکا، که هاري آيکشورهاي قارهماننددر جوامعی پس از مواجهه هاري را دریافت نماید.



میزبان گونه خاص و مریکا می باشد آيخاص قاره1خون آشامنمایند. خفاش غارنوردان آموزش هاي الزم را دریافت باید 
نون تاکو باعث مرگ شود. در ایران کند ویروس هاري است که می تواند انسان و سایر پستانداران را به بیماري هاري آلوده 

مواجهه با خفاش،با این حال نیاز است غارنوردان در صورت بروز ؛نشده استگزارشی دریافت ه به هاري از وجود خفاش آلود
.  را دریافت دارندواکسیناسیون علیه هاري 

واکسیناسیون پیش از مواجهه
ت نوبدوقبل از مواجهه شامل پیشگیري بر اساس آخرین توصیه سازمان جهانی بهداشت واکسیناسیون جهت 

دو نوبت درواکسن کشت سلولی که با استفاده از اینترادرمال می تواند انجام شود. صورت دریافت واکسن می باشد که به 
می شود.انجام تزریق 7ودر روزهاي صفردلتویید) ناحیه  تزریق در 2اینترادرمال (هر نوبت 

تزریق هاي یادآور پس از واکسیناسیون پیش از مواجهه
دوزهاي یادآور دوره اي براي افرادي که در مناطق اندمیک زندگی می کنند، همچنین مسافران مناطق اندمیک 
که قبال درمان پیش یا پس از مواجهه دریافت کرده اند ضروري نیست. فقط افرادي که به واسطه شغل خود در معرض 

مواجههي یادآور واکسن هاري را حتی در صورت عدمخطر دائمی یا متناوب ابتال به هاري قرار دارند نیاز است دوزها
ود.تزریق واکسن یادآور توصیه می ش،امکان تعیین تیتر پادتن خنثی کننده در فردعدمدریافت نمایند. درصورت،مشخص

گروه در معرض ، تحقیقاتی، بر روي ویروس هاري یا تولید واکسن کار می کنندهايافرادي که در آزمایشگاه
بررسی شوند و ،ماه از نظر پادتن خنثی کننده6در معرض بیشترین خطر می باشند. این افراد باید هر ،بوده2میئاخطر د

.دریافت کنندیادآور واکسن دوزباید یک(زیر نیم واحد بین المللی) در سرم3در صورت پایین بودن پادتن خنثی کننده
بهداشت براي پیشگیري قبل از مواجهه در جدول زیر ارایه واکسیناسیون پیشنهاد شده توسط سازمان جهانی 

نولوژیک ایجاد شده توسط واکسن هاري در اکثر افراد تا سال ها وجود دارد، واکسن ي ایموشده است. از آنجایی که حافظه
یادآور بر اساس خطر در معرض قرار گرفتن فرد توصیه می شود.

مواجههقبل از پیشگیريواکسیناسیون براي برنامه : 2جدول 

تعداد تزریقنحوه تزریقنوبت واکسیناسیون

1 Desmodus (vampire)
2 Continuous
3 Neutralizing



7، *در روزهاي صفریا دو تزریق اینترادرمالداخل عضلهیک تزریق مراجعه اول

یک تزریق یا اینترادرمالداخل عضله**یادآور

* روز صفر، روزي است که بیمار اولین تزریق واکسن را دریافت کرده است.

6هستند باید هر (کارکنان آزمایشگاه که با ویروس هاري کار می کنند) می ئافرادي که در معرض خطر دا**درخصوص 
؛گیري کننداندازهراآنانيبار سطح آنتی بادي خنثی کنندهماه یک

بارداري
.پس از مواجهه نمی باشدو تزریق سرممنع واکسیناسیوندلیلحاملگی ، يدلیل خطر ابتال به هاربه

هاحساسیت
احتیاط خاصی ، داردبه واکسن هاري یا اجزاي واکسن هاري یدحساسیت شديکه سابقهواکسیناسیون فردي

براي فردي که با دوزهاي اولیه دچار حساسیت می شود، ترجیحاً از واکسن دیگري استفاده شود یا اینکه دوزهاي .نیاز دارد
بعدي واکسن در بیمارستان تزریق گردد. 

نکات مهم:

درمان موثر ضد ویروسی وجود ندارد.هاريپس از بروز عالئم کلینیکی ،
میرند.هفته بعد از کما میدویا حداکثر ،اغلب بیماران مبتال به هاري طی چند روز
 کنند.واکسیناسیون بعد از تماس براي هاري دریافت می،میلیون نفر10در سراسر جهان، ساالنه بیش از
 اقدام درمانی پس از گزش توسط حیوان مشکوك به هاري و ایجاد خراش یا زخم، شستن و ضدعفونی کردن محل

شد.باآن مینمودنیه بخبدونگزش 
شامل تزریق فوري سرم و واکسن طبق دستورالعمل کردن یاز شستشو و ضد عفونپیشگیري بعد از تماس بعد

کشوري است.
 عنوان هارگزیدگی در نظر ، بایستی به پستاندار گوشتخواردر ایران که کشوري اندمیک است، گزش توسط هر

ها انجام شود.ي آنبراي همهشود و بایستی اقدامات پیشگیري بعد از مواجهه گرفته می
ریافتدواکسنفقطاند و مجددا مورد گزش قرار می گیرند طبق دستورالعمل شدهواکسینهقبالکهافراديباید

.نمایند



و کارکنان هانشانبانان، آتشهاي با خطر باال شامل دامپزشکان، جنگلپیشگیري قبل از تماس بایستی براي گروه
ي هاري و ... انجام شود.پیشگیرمراکز درمان

منابع

1. Rabies. http://www.cdc.gov/rabies/

2. Rabies. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/en/

توصیه و تاییدیه کمیته کشوري پیشگیري از حیوان گزیدگی و هاري-3

گزیدگی و هاري به زبان سادهآموزش پیشگیري از حیوان

(مشترك)؟انسانبه حیوانهاي قابل انتقال از بیماري



هابیماريبرخی :

مخصوص یک گونه حیوانی               عدم ابتال به هیچ حیوان دیگر.1
کند              انتقال بیماري از یک گروه به گروه دیگر حیوانات حیوانات مختلف را مبتال می.2

گاو)(انتقال بیماري هاري از گرگ به 
امکان انتقال از حیوان به انسان              ایجاد بیماري در انسان (انتقال بیماري هاري از سگ .3

هار به انسان)  

چیست؟هاري

هزار سال پیش برمی گردد . بوعلی سینا دانشمند 4تا 3تاریخچه این بیماري به . 1
.نامدار ایرانی بیماري را با عنوان ترس از آب معرفی کرده است

گوشتخواران پستانداراناست که مخصوصکشنده هاري یک بیماري ویروسی . 2
باشد؛میاهلی و وحشی 

به زشاز طریق گغالباً انسان و سایر حیوانات خونگرم پستاندار به طور تصادفی و .2
.آن مبتال می شوند

بیمارياهمیت

چه در انسان و چه پس از ظهور عالیم بیماري به طوري که صددرصد) اال (میزان کشندگی ب.1
.و بیمار محکوم به مرگ می باشددرمان پذیر نبوده در حیوان 

ي ناچار ساالنه مبالغ زیاده که ببه ویژه در ایران افزایش روند موارد حیوان گزیدگی انسانی .2
.صرف خرید سرم و واکسن ضد هاري جهت درمان و پیشگیري می گردد

تلفات و خسارات اقتصادي زیاد.3

. و ...4

شوندمیتقسیمدستهسهبهآلودگینظرازمختلفکشورهايکلیطوربه:

شورهاي آسیایی، کهمهترتیببه.وجود دارددمیک) انهایی که هاري شهري و وحشی در آنها به صورت بومی (کشور.1
آفریقایی و کشورهاي آمریکاي التین جزء این دسته هستند.

مانند کشورهاي اروپاي غربی ، کانادا و . ل شده ولی هاري وحشی همه گیر استکشورهایی که در آنها هاري شهري کنتر.2
ایاالت متحده آمریکا. 



موجب خوراکیهاريضدواکسنحاويطعمهمیلیوندهازبیشتوزیعبافدرالآلماندرهاروباهسازيایمن
در ماريبیکنترلبهمنجرنیزفرانسهکشوردرهااقدامهمینمانند. استگردیدهآلمانکشوردربیماريکنترل

. استشدهبخش هایی از این کشور 

سال بیماري هاري را گزارش ندهد به عنوان کشوري 2هر کشوري که (.کشورهایی که از نظر بیماري هاري پاك هستند.3
عبارتند از : استرالیا ، نیوزلند ، نیوگینه ، ژاپن ، هاوایی ، تایوان ، اقیانوسیه ، ایرلند ، .پاك از این بیماري محسوب می شود)

، انگلستان،ایر ویستا ایندیز و جزایر آتالنتیک ایسلند ، قسمت هاي مرکزي نروژ ، سوئد ، فنالند ، پرتغال ، یونان و بعضی از جز
..و ..، آلمان سوئیس 

بیماريعامل

ماید ندارد و وقتی به سیستم عصبی مرکزي حمله تمایل به سیستم عصبی ویروسی است نروتروپ یعنی . 1
.رگ میزبان می گرددتقریباً همیشه موجب م

ثانیه 35درجه در مدت 60دقیقه و در حرارت 15در مدت درجه سانتی گراد 50ویروس هاري در حرارت . 2
.درجه سانتی گراد در مدت چند ثانیه از بین می رود100و در حرارت 

ي نده، محلول سفیدکنالکل،ه آنها را بجوشانید و یا از فنلبنابراین براي ضدعفونی وسایل آلوده کافی است چند دقیق. 3
.استفاده نماییدخانگی (آب ژاول) و ... 

بیماريمخازن

کلیه حیوانات خونگرم پستاندار چه وحشی و چه اهلی اعم از گوشتخوار ـ 
ـ جوندگان و ع .د) به این بیماري حساس می باشنخفاشها(پستاندار پرندهلفخوار 

بیماريسرایتراههاي

رد گربه باشد. در مومیطریق گازگرفتن به وسیله حیوانات ترین راه سرایت بیماري از اصلی.1
ماً مشغول یرد، زیرا گربه دایانتقال بیماري صورت می گنیز ق پنجه کشیدن و گربه سانان از طری

- شوند و در موقع پنجه کشیدن میباشد و پنجه ها آلوده به بزاق مییش میهالیسیدن پنجه

.انسان منتقل نمایدتواند ویروس را از طریق خراش به 



بیماري هاري از راه پوست سالم قابل سرایت نیست، ولی اگر :راه پوست.2
.وجود داشته باشد قابل سرایت می باشدخراش یا زخمی در پوست کوچکترین 

هاي به ظاهر سالم که در اواخر دوره نهفتگی سگها و گربهطی:راه مخا.3
طریق لیسیدن مخاط لب ـ چشم س را از بیماري هاري هستند می توانند ویرو

.به صاحبان خود منتقل نمایندو بینی 

انتقال بیماري از این طریق بعید به نظر :انتقال از راه دستگاه گوارش.4
طبق دستور العمل سازمان دامپزشکی کشور الشه دام مبتال ولی رسد،می

و سایر فرآورده باید از خوردن گوشت به هاري ضبط کامل الشه می شود و 
.دامهاي مبتال به هاري خودداري نمود

حیواندربیماريعالیم

. هفته و گاهی چند ماه است3تا 2در سگ و گربه دوره کمون یا نهفتگی 
در اي که باشد، به گونهتغییر در رفتار و عادات حیوان می،ترین عالیممهم

گیردبحیوان بیش از اندازه به صاحب خود انس بعضی مواقع حتی ممکن است 
لج اندامی و دستگاه تنفسی تلف برد و باالخره در اثر فاي پناه میو به گوشه

به صورت وحشی و به تدریجمضطرب و ،شود و یا در بیشتر مواقع حیوانمی
کف ،کنددرنده درآمده و به هر کس و هر حیوان که سر راه او باشد حمله می

.لف می شودتتشنگی و سرانجام بر اثر فلج دستگاه تنفسی ،نش سرازیر شده و به علت عدم امکان بلع بر اثر گرسنگیاز دها

انساندربیماريعالیم

 روز و به طور نادر تا یکسال و 5هفته و گاهی کمتر از 8تا 2دوره نهفتگی در انسان معموالً بین
.بیشتر نیز دیده می شود

انساندرهاريبیماريعالیم

.استچند مرحله این بیماري شامل 



 عالیم اصلی است روز قبل از ظهور 3تا 2در دوره مقدماتی بیماري که
افسردگی، بی قراري، خستگی، بی اشتهایی ، تف اندازي، سوزش و خارش 

دیده می شود؛ و گاهی درد در محل گزش

 به تمام محرکهاي فیزیکی، شیمیایی، حسی نسبت پس از این دوره انسان
ج صدا یا نور او را به شدت متشن. کوچکترین و بویایی واکنش نشان می دهد

می پوشاند اطراف دهان او را کف و خود را به در و دیوار می زند؛ می کند 
به علت انقباض عضالت گلو قادر به و بیمار عطش فراوان دارد، ولی 

ثور هوا نیز از روي صورت باعدیدن یا شنیدن صداي آب به شدت تحریک می شود و همچنین عبو بانوشیدن آب نمی باشد 
؛تحریک بیمار می شود

 بر اثر انقباضات شدید عضله قلب و فلج دستگاه تنفسی فوت می نمایدبه کما رفته و پس از چند روز، پس از آن بیمار.

گزیدهحیوانفردجهتالزماقدامات

:خارج ساختن و تمیز نمودن ویروس هاري از محل زخم. 1

20تا 15تا حد مقدور در ساعات اولیه پس از گزش باید البالي زخم را حداقل به مدت 
ترین قسمت این عمل مهمدقیقه با آب تمیز و صابون عمیقاً مورد شستشو قرار داد. 

. ري از هاري به حساب می آیدپیشگی

:از البالي زخمخارج کردن صابون .2

هاي باقیمانده را از البالي زخم خارج نمود، زیرا باقیمانده صابون می تواند لنگ و فشار آب باید کف صابونبا استفاده از ش
.مواد ضدعفونی کننده را بی اثر نماید

:ضد عفونی نمودن زخم.3

ر ( در صورت دنمودزخم، ضد عفونیضدعفونیصوص مخبتادین یک درصد و یا سایر مواد زخم را بعد از شستشو باید با 
درجه استفاده کرد اگرچه الکل سوزاننده است و 70تا 60دسترس نبودن مواد ضد عفونی کننده زخم می توان از الکل طبی 

ست اویروس هاري نسبت به نور و اکسیژن حساس(زخم را هیچ وقت نباید پانسمان نمود زیرا موجب ناراحتی بیمار می شود).
). می دهدکاهش را پانسمان زخم احتمال از بین رفتن ویروسو در مجاورت نور و اکسیژن زودتر از بین می رود.  

:نپیگیري جهت تکمیل نوبتهاي واکسسرم و وواکسنتلقیحجهتدرمانیارجاع فرد به مراکز بهداشتی. 4



طبق نظر پزشک، واکسن کزاز نیز تزریق ،در صورت نیاز.دنبال گردداین مسأله باید با پیگیري، آموزش و حساسیت کامل 
شود.می

هاريواکسن

6(نوبت3دربایستمیراآنوشودمیتهیهسلولیکشتازهاريواکسن
صورتبه) تزریقدو(7روزو) تزریقدو(3روز،)دوتزریق(صفرروزدر) تزریق

نوبت و هر نوبت یک 4موارد خاص تزریق عضالنی شامل در .کردتزریقاینترادرمال
می باشد. دلتوییدعضلهدر14و	7، 3تزریق در روزهاي صفر، 

بیجانوفوقانیناحیهدرواکسن،عضالنیتزریقصورتدرسال2ازکمترافراددر
.شودمیتزریقران
هرگز نبایستی واکسن را در عضله سرین تلقیح کرد.

 روز بسته و تحت مراقبت قرار داد و 10اگر فردي مورد گزش سگ قرار گیرد و سگ در دسترس باشد باید آن را به مدت
تلف شد، به احتمال زیاد حیوان هار بوده دچار عالیم بالینی شد و یا در این مدت اگر علی رغم تأمین آب و غذاي کافی حیوان

مغز حیوان مشکوك به هاري پس از تلف شدن می باید براي تایید (ادامه پیدا کندو بایستی واکسیناسیون هاري تا نوبت آخر
روز حیــــوان سالم ماند نتیجه 10اگر بعد از ، ولی بیماري هاري به مرکز رفرانس هاري انستیتو پاستور ایران ارسال شود)

.خودداري می نماییمعد از روز دهم بیعنی نوبتدر روش عضالنی می گیریم سگ هار نیست و از ادامه واکسیناسیون 

هاريضدسرم



رد نداهیه شده و هیچ نوع مخاطره اي هاري که در حال حاضـــر مورد استفاده قرار می گیرد از پالسماي انسانی تضدسرم
.و احتیاج به تست نیز ندارد

فقط می باشد و واحد به ازاي هر کیلوگرم وزن 20حداکثرمقدر آن
الزم بر اساس اندازه زخم فقط در اطراف زخم تجویز حجم 

اطراف زخم تزریق می شود. در می شود

سرم نیز مورد نیاز می تجویز ،در چه مواردي عالوه بر واکسن
؟باشد

گزیدگی و خراشیدگی منفرد و یا متعدد عمیق پوستی،.1

. لیسیدن پوست آسیب دیده، آلوده شدن غشاهاي مخاطی با بزاق حیوان مشکوك، 2

. هر نوع مواجهه با خفاش شامل ورود به غار داراي خفاش و یا گزش یا خراشیدگی 3
خفاش و ...توسط 

.مواجهه با حیوان محتمل یا قطعی مبتال به هاري4

انگشتان تا مچ دست) و ناحیه هر نوع جراحت در سر، صورت، گردن و دست (نوك .5
تناسلی

یکنهاتقبالیاونباشدواکسیناسیونسابقهدارايمجروحفردصورتیکهدر
تجویزاومورددرهاريضدسرمبایدمیباشدکردهدریافتواکسندوز
.  شود

بیمار را باید فوراً تحت اقدامات پیشگیريکلیه موارد حیوان گزیدگی چه اهلی و چه وحشی را باید هار تلقی نمود و :تذکر مهم
واکسیناسیون سابقه اگر حیوان گزنده مثل سگ داراي قالده و قرار داد؛ این موضوع به قدري اهمیت دارد که و درمان هاري

.کامل نیز باشد، می بایست اقدامات پیشگیري و درمان را براي فرد سریعاً انجام داد



نیستفرد»واکسیناسیونسرو« انجامبرايمانعیحیوانواکسیناسیونسابقهداشتنیعنی.

نماینددریافترامواجههازقبلواکسیناسیونبایدکهکسانی:

، دامپزشکان،   هایی که با ویروس هاري سر و کار دارندکارکنان آزمایشگاهمانند هاي پرخطرگروه
ها، شکارچیان، ها و کاردان هاي دامپزشکی، کارکنان و بازرسان گوشت در کشتارگاهتکنیسین

ه افرادي که قصد مسافرت بشکاربانان حفاظت محیط زیست و پرسنل مسئول هاري در مراکز بهداشت 
دانشجویان رده هاي مختلف دامپزشکیمناطق پرخطر را دارند و 

تزریقنحوه

7صفر و روزهاي واکسن دریا اینترادرمال تزریق عضالنی دو

بکنم؟میتوانمکمکیچههاريکنترلبراي

مناسب را بر حسب منطقه اي که در آن هستید تزریق کندهايحیوانات خانگی را نزد دامپزشکتان برده تا واکسن.

 رفتاررويرا درون منزل نگهدارید و سگ هایتانکنید. گربه و را محدود  حیوان خانگیتان با سایر حیوانات تماس
هایتان هنگامی که خارج از منزل هستند نظارت داشته باشید. حیوانات خانگی خود را عقیم کنید تا از تولد نوزاد سگ

.ناخواسته آن ها جلوگیري کنید

 .غذاي حیوان خود را بیرون از منزل قرار ندهید
.شوداین کار باعث جذب حیوانات وحشی و ولگرد می

 حیوانات وحشی نباید به عنوان حیوان خانگی
نگهداري شوند. این کار نه تنها غیرقانونی است بلکه این 

مبتال کردن صاحبان خود و سایرین توانایی بالقوهحیوانات 
.را به هاري دارند

 حیوان وحشی هار ممکن است رام به نظر آید
ید که به کودك خود بیاموزولی هرگز به آن نزدیک نشوید. 

، به حیوانات ناآشنا نزدیک نشود” هرگز“
.حتی در مواردي که حیوان آرام به نظر میرسد

 کی دامپزشمراکزدر صورتی که احساس می کنید یک حیوان غیرمعمول به نظر می رسد آن را به
.اطالع دهید



 خفاش به خانه جلوگیري شود، منزل خود را عایق بندي کنید تا از ورود استاگر در مناطقی هستید که خفاش زیاد.

کنیم؟چهگرفتیمقرارسگحملهمورداگر

. حمله را دفع کنید: 1

توانید ترس حیوان دیگر را حسها و حیوانات دیگر میگویند سگها میوحشت نکنید. شاید شنیده باشید برخی قدیمی.1
حتی بدتر تواند حمله کند یاکنید که مینفس را ایجاد میدر سگ این اعتمادبهکنند. اگر وحشت کنید و بدوید یا جیغ بکشید 

.کنید. هر دو حالت وضعیت خوبی نیستند بنابراین بهتر است از این کار اجتناب کنیداز آن ممکن است تصور کند او را تهدید می



رسد، طوري بایستید که دستانتان در پهلویتان خود را مانند درخت بی هیجان و سخت نشان دهید. وقتی سگ به شما می.2
عنوان قرار بگیرد مانند درخت. دستان خود را به اطراف تکان ندهید یا با پایتان ضربه نزنید. ممکن است سگ این رفتارها را به

می شتهدید در نظر بگیرد. تماس چشمی با سگ برقرار نکنید چون این ممکن است موجب خیز برداشتن سگ شود (تماس چ
.دشوداده و از شما دور میبراي سگ به معنی آماده براي حمله است). در بسیاري موارد سگ با این کار عالقه خود را ازدست

شود غریزه دویدن به دنبال شکار و گرفتن طعمه در سگ بیدار شود. ممکن است سگ هرگز ندوید. دویدن باعث می•
ر بدوید. حتی تتوانید از سگ سریععالوه نمیاش تنها بازي بوده است. بهلیهشدت شما را تعقیب کند حتی اگر قصد اوبه

.توانند شما را بگیرندها میاگر با دوچرخه باشید بیشتر سگ

در کنار سگ بایستید و او را در وسعت دید پیرامونی خود قرار •
دهید نه اینکه روبروي او بایستید و به او مستقیماً نگاه کنید. این 

.کند که شما تهدیدي براي او نیستیدر به سگ اعالم میکا

دستان خود را باز نکنید چون امکان گاز گرفته شدن را بیشتر •
ها را کنید. انگشتانتان را جمع کرده و مشت کنید تا سگ آنمی

ه اش را بنگیرد. سگ ممکن است کامالً نزدیک شود و حتی پوزه
.اً گاز بگیردشما بمالد بدون اینکه شما را واقع



چیزي به سگ بدهید که آن را گاز بگیرد. اگر سگ به تهدید شما .3
ا پشتی یادامه داد، به او چیزي بدهید که آن را بگیرد مثل کوله

جز دست و پاي خود! ممکن است با این بطري آب. هر چیزي به
.روش حواس او پرت شده و شما فرصت فرار پیدا کنید

د رویکه به نواحی میایده خوب دیگر این است که هنگامییک •
بازي یا که ممکن است در آن سگ وجود داشته باشد، اسباب

خوراکی با خود ببرید. اگر با سگ عصبانی مواجه شدید خوراکی یا 
بازي را دور از خود پرت کنید. سگ ممکن است به دنبال آن اسباب

.برود و شما را رها کند

ستور بدهید برگردد. اگر سگ به رفتار تهاجمی خود به سگ د.4
توجهی یا آرام کردن او دیگر تأثیري نداشت، ادامه داد و بی

مقابل او ایستاده و به او محکم دستور بدهید برود. براي این کار 
از صداي محکم و قوي استفاده کنید. حتی در این شرایط هم باید 

ممکن است ناامید از تماس چشمی با سگ خودداري کنید. سگ
.شده یا بترسد و شما را رها کند

تواند مرگبار باشد. اگر سگ شروع به گاز گرفتن شما کرد، باید از خود اگر سگ خیز برداشت، مبارزه کنید. حمله سگ می.5
.دفاع کنید. به گلو، بینی و پشت سر سگ ضربه یا لگد بزنید تا سگ گیج شده و به شما فرصت دهد فرار کنید

توانید صداي خود را باال ببرید. در هنگام مبارزه با سگ فریاد کمک بزنید تا شاید دیگران صداي شما را در این شرایط می•
.شنیده و به کمکتان بیایند

توانید (باید) از آن براي ضربه زدن به سگ استفاده کنید اما به سر او نزنید چون بیشتراگر چوب یا سالح دیگري دارید می•
.کندتر میها جمجمه خیلی ضخیم و محکمی دارند بنابراین ضربه به سر سگ فقط او را عصبانیسگ



از وزن خود بهره ببرید. تمام وزن بدن را به حیوان وارد کنید .6
خصوص با نواحی سخت بدن مانند زانو یا آرنج خود به او حمله به

وند انید گالویز شتوها گاز گیرنده ماهري هستند اما نمیکنید. سگ
توانید از این ویژگی استفاده کرده وو کشتی بگیرند بنابراین می

هاي او را نسبتاً سریع در موقعیت برتر قرار بگیرید و استخوان
بشکنید. سعی کنید روي حیوان قرار بگیرید و نیروي خود را بر 

ها متمرکز کنید و حواستان باشد صورت نواحی مانند گلو یا دنده
.داریدرا دور از محدوده گاز گرفتن سگ نگهخود

تري هستید و در شرایطی هستید که حل انسانیاگر به دنبال راه
ت شود تا کحربیتاتوانید، در پشت سگ قرارگرفته و از وزن خود استفاده کنید و سگ را از پشت گردن به جلو فشار دهیدمی

.زمانی که کمک فرابرسد

از صورت، سینه و گلوي خود اگر به زمین افتادید،
تنها اید، نهمحافظت کنید. اگر روي زمین افتاده

تر است بلکه نواحی مبارزه با سگ عصبانی مشکل
حساس بدنتان مانند سر، باالتنه و گردن نیز در مقابل 

ن تریشود. این نواحی مهمپذیرتر میحمله او آسیب
نقاط بدن هستند چون گاز گرفتن این نواحی صدمات
سختی به شما وارد کرده و احتمال مرگ را بسیار 

دهد. با چرخیدن به شکم و بغل گرفتن افزایش می
ها در طرفین سر (به زانوها در شکم و قرار دادن دست

هاي حیاتی خود محافظت حالت مشت) از اندام
.نمایید

.ن است سگ را بیشتر تشویق کنددر مقابل جیغ زدن و غلتیدن براي دور شدن مقاومت کنید چون این کارها ممک•



اش به شما را از دست داد که سگ عالقههمین. 8
به آهستگی به عقب برگردید و محل را ترك 

حرکت ماندن در چنین کنید. حفظ آرامش و بی
شرایطی واقعاً به کنترل اعصاب نیاز دارد اما تا 
زمانی که سگ واقعاً شما را گاز نگرفته است 

.استبهترین کار همین

سگحملهبرايپیشگیرانهاحتیاطیاقدامات

ها تهاجمی نیستند اما ممکن است به خاطر قلمروي خود در حالت دفاعی و یا مراقب عالئم هشداردهنده باشید. بیشتر سگ.1
خواهد بازي قط میسگ فها اجتناب کنید باید بتوانید بفهمیدکنجکاو باشند. بنابراین براي اینکه از درگیري غیرضروري با سگ

تر هستند اما هر سگ با اندازه بزرگ و متوسط کند یا واقعاً در حالت تهاجمی قرارگرفته است. اگرچه برخی نژادها تهاجمی
خطر یا داراي برخورد دوستانه است عالئم هشداردهنده کنید این نژاد سگ بیتواند خطرناك باشد بنابراین چون فکر میمی

:صورت زیر استها بهرید. عالئم هشداردهنده متداول سگرا نادیده نگی



.هاي آشکار تهاجمی بودن سگ است و باید متناسب با آن رفتار کنیدها نشانهغریدن، خرخر کردن و نشان دادن دندان•

.شودخصوص اگر در حالت عادي دیده نمیسگ عصبانی ممکن است سفیدي چشمانش را نشان دهد به•

اي شل هکه گوشتهاجم است درصورتیگیرد نشانه روشمتداد سر قرار میشود و در اها به عقب کشیده میگوشوقتی نوك•
.تفاوتی استو آویزان یا ایستاده معموالً نشانه بی

د حملهخواهدار دارد، احتماالً نمیکه بدنش ریلکس است و بخش میانی بدنش انحناي شیباگر سگ نزد شما بیاید درحالی•
.اند) در حالت تهاجم قرار داردها در یک ردیف قرارگرفتهها و رانکند. سگی که بدنش سفت، صاف و کشیده است (سر، شانه

خواهد بازي کند و شما را بررسی کند. وقتی سگ با سرعت به سمت شما اي به این معنی است که سگ میراه رفتن یورتمه•
.دود ممکن است خطرناك باشدمی



ا به ههاي سگهرگز سگ را خشمگین نکنید. بیشتر حمله. 2
علت عدم بستن یا محدود کردن کافی سگ، تعلیم نامناسب، یا 

افتد. متأسفانه بسیاري از مواقع ها اتفاق میاذیت کردن آن
کنند بنابراین منطقی است که انگاري میصاحبان سگ سهل

یوانی چ حگوید هیآمادگی داشته باشید. عقل سلیم به شما می
.را خشمگین نسازید

هرگز سگی را که در حال خوردن است یا توله به همراه •
ها در این شرایط بسیار حساس شده دارد، تحریک نکنید. سگ

.کنندو از خود محافظت می

از خندیدن به سگ خودداري کنید. ممکن است چهره •
ید ارکند ددوستانه به او نشان دهید اما یک سگ مهاجم فکر می

.دهیدهایتان را براي مبارزه به او نشان میدندان

ها اند یا زنجیر دارند بیشتر احتمال دارد که تهاجمی رفتار کنند بنابراین به آنشدههایی که مدت زیادي به چیزي بستهسگ•
.نزدیک نشوید

رد طورکلی بهترین سیاست در موههاي ناشناس خطرناك هستند تا زمانی که خالف آن ثابت شود. بفرض بگیرید همه سگ.3
که ممکن بینیدتوانید انجام دهید تا از ابتدا از حمله سگ به خود اجتناب نمایید. اگر سگی میها این است که هر کاري میسگ

است خطرناك باشد، از او دور بمانید. با مشاهده هرگونه سگی در نزدیکی محل سکونت خود که به نظر خطرناك یا ولگرد 
مئن هاي ناآشنا نزدیک نشوند مگر اینکه مطسد، به مسئولین موضوع را گزارش دهید. به کودکان بیاموزید که هرگز به سگرمی

.خطر استهاي ناشناس بگیرید تا شواهدي به دست بیاورید که سگ بیخطر است. فاصله زیادي با همه سگشوند بی

هاتوصیه

ویژه اگر در دارید بهاگر کودك خردسالی در کنار خود •
مسیرتان سگ بزرگی قرار دارد، باید کودك را در آغوش 

خواهید کودك را بلند کنید، دارید. وقتی میخود نگه
ویژه آرامی حرکت کنید، به چشمان سگ نگاه نکنید بهبه

وقتی خیز برداشته است. به کودك بگویید ساکت باشد و آرام 
ی هایاستفاده از دستورالعملبماند و به شما نگاه کند. سپس با 

.که پیشتر اشاره شد، از پس این وضعیت برآیید



به کودکان یاد بدهید هرزمانی که با یک سگ خشمگین مواجه شدند، یادشان باشد هرگز از سگ فرار نکنند و جلوي او ندوند •
.بلکه همانند یک درخت باشند

ترتیب مانعی براي محافظت اینو آن را بین خود و سگ حائل کنید. بهاگر سوار بر دوچرخه هستید، از دوچرخه پیاده شده •
عنوان سالحی براي حمله به سگ استفاده ور شد از دوچرخه بهکنید. اگر سگ تنها پارس نکرده و به شما حملهاز خود ایجاد می

ا بچرخانید و به سگ ضربه بزنید. سعی دارید و از کرپی (فرمان) و زین بگیرید و تایر دوچرخه رکنید. دوچرخه را از تنه نگه
.ایددادهکنید دوچرخه را رها نکنید، اگر چنین شود ابزار دفاعی باارزشی را ازدست

واسطه شرایط خاص خود درخطرکه مجوز استفاده از اسپري فلفل را قبالً کسب کرده باشید (براي افرادي که بهدرصورتی•
صورت ن استفاده کنید. اسپري را در صورت سگ بپاشید اما در مواردي که موفق نشدید بهتوانید از آهمیشگی قرار دارند)، می

صورت یا بدن سگ آن را اسپري کنید نیز ممکن است کافی باشد چون بینی سگ بسیار حساس که نزدیک بهاو بپاشید، همین
ما فهمد اما متوجه عزم شسگ ترس شما را میاست. در این حالت کار را چندین بار تکرار کنید تا زمانی که سگ متوقف شود. 

).شود مگر اینکه خیلی تهاجمی باشد (هار باشد، سابقه سوءاستفاده داشته باشد و غیرهبراي دفاع نیز می

رسید یا ظرف ده روز پس از حادثه مرد باید فوراً مورد آزمایش هاري قرار بگیرد یا براي اطمینان اگر سگ به نظر مریض می•
.هاري بزنیدواکسن 

مک ها به شما کدهند. این توصیهبینی از خود نشان میپیشها گاهی اوقات رفتارهاي غیرقابلهر سگی متفاوت است و سگ•
.کند در بیشتر شرایط از خطر فرار کنید، اما باید آمادگی حمله پیش رو را نیز داشته باشید بنابراین هوشیار باشیدمی



: 1داستانک 

نازنین دختر بسیار شاد، شیطون و بازیگوشی بود. او به حیوانات عالقه زیادي داشت و همیشه دوست داشت حیوانی 
خرید. روزي نازنین به همراه پدر و مادر داشته باشد تا در خانه از آن نگهداري کند ولی پدرش برایش حیوانی نمی

حال قدم زدن و برادرش براي گردش به جنگل رفتند. در
فکر . نازنیندیدرا کنار درختی راکونی،دند که نازنینبو

براي کسی بوده که آن را راکونکرد که ممکن است این 
در جنگل رها کرده است، به همین دلیل از پدر خود 

بعد از کلی خواهش کرد که آن را با خود به خانه ببرند.
اصرار پدر راضی شد. هنگامی که نازنین میخواست آن را 

دست او را گاز گرفت ولی نازنین از ترس راکونبردارد،
به خانه مخالفت کند چیزي به پدرش راکوناینکه این موضوع را به پدرش بگوید و آن وقت او دوباره با آوردن 

پس از یک هفته نازنین دچار تب مرد و پدر نازنین آن را در باغچه منزل خود دفن کرد.راکوننگفت. چند روز بعد 
شد و اشتهایش را به غذا از دست داد، دکتر تصور کرد که او دچار سرماخوردگی شده است ولی عضالنیدردهاي و 

روز به روز حال او بدتر شد. او را در بیمارستان بستري کردند. نازنین در بیمارستان بی هوش و به کما رفت و چند 
به هاري مبتال شده است و اینجا بود نازنینآزمایشات پس از مرگ نشان داد که.روز بعد جان خود را از دست داد

که با خود به خانه آورده بودند هار بوده ولی دانستن این موضوع دیگر کمکی به راکونیکه پدر نازنین متوجه شد 
نازنین نمی کرد زیرا زمانی این موضوع را فهمیدند که دیر شده بود. 
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در این یک ماه ورود به مدرسه منتظر همچین روزي بودم، تمام تعطیالت را تعطیالت تابستانه تازه تمام شده بود،
فوتبال تمرین کردم، امروز همان روزي است که باید خودم را نشان می دادم تا هم معلم ورزشمان و هم بچه ها 

با و بکر یي سرسبز جنگلی زندگی می کنیم، مدرسه من هم در محیطی زحساب کار دستشان بیاید. ما در یک منطقه
با زمین چمن عالی واقع است. با سوت معلم ورزش مسابقه شروع شد، همه چی داشت خوب پیش می رفت که ناگهان 
علی یک پاس عالی داد و من با تمرکز تمام به سوي توپ دویدم و توپ را که حاال به گوشه بوته اي در کنار زمین 

ازي که انگار براي تماشاي بخدنگیاالرفتن فریاد من همان. رسیده بود، محکم شوت کردم ولی شوت کردن همانا و ب
ما آمده بود محکم پایم را گاز گرفت. زخم به قدري عمیق بود که ادامه بازي برایم ممکن نبود.



بوددردناكوعمیقخیلی از شانس بد، زخمم
رامنبودم، ناچاربازيادامهبهقادربه طوریکه

هاتنزخمبیخیالمنرساندند، امادرمانگاهبه
.ودببازيبهبرگشتنبودمهمبرایمکهچیزي

زخمم را به خوبی شستند و ضدعفونی کردند. 
مبودرفتهدرمانگاهبهسریعاینکهازدکتر

خدنگکرد و گفت در صورتی که رضایتاظهار
بود، عالئم چند روز بعد ناقل ویروس هاري می

د، شمیکه فرصت  پیشگیري وجود ندارد، ظاهر 
ه از احتمال ابتال باماآوردمشانسیبدفوتبالدرگرچهروزکردند. آنرا به من تزریقو سرم هاريسپس واکسن

.بودبهتريشانسبودم و اینکردهپیدانجاتکشنده بیماريیک
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داشتند و او هر صبح گوسفندان اهالیدر یک روستا چوپان جوانی به نام هاشم بود که تمام اهالی روستا به او اعتماد 
را براي چریدن به دشتزارهاي اطراف 
روستا میبرد، هاشم سگی داشت که همیشه 
مراقب گله گوسفندان بود. یک روز که 
هاشم گوسفندان را به صحرا برد و در زیر 
سایه درختی در حال استراحت بود، 
ناگهان سگ گله صداي چند گرگ را شنید 

ار شد و یکی هاشم بیدو با پارس کردنش
سگ هاشم را گزید.از گرگها حمله کرد و 

پس از چند روز از گازگرفتگی سگ گله 
خیلی آرام و منزوي شده بود .هاشم او را 

اشد. پس ي گرگ شده ببه درمانگاه برد در آنجا به او گفتند احتماال مبتال به یک نوع بیماري به نام هاري در پی حمله
را به مدت ده روز در مرکز دامپزشکی شهرستان، قرنطینه کردند. هاشم نیز واکسینه شد و از وي خواسته شد سگ

اهی، آزمایشگتاییدفعال گوسفندان را در طویله نگه دارد و به چرا نبرد. پس از ده روز، سگ مرد و از مغز سگ جهت 
نمونه تهیه شده و به انستیتوپاستور ارسال شد که جواب مثبت بود. بقیه گوسفندان عالئمی مبنی بر هاري نشان ندادند. 



ر تخوشبختانه چون هاشم خیلی زود به درمانگاه مراجعه کرده بود، توانست خود و گله را نجات بدهد. از همه مهم
ت که اگر زود درمان یا پیشگیري نشود باعث مرگ و میر گوسفندان و خودش فهمید که هاري یک بیماري خطرناك هس

شد و خیلی از اینکه گوسفندان سالم بودند خوشحال بود.می
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کرد. به خاطر شغلش گاهی مجبور بود به اش در کرمان زندگی میآقا مجید جوشکار ماهري بود که بهمراه خانواده
برود. یک روز براي انجام کار جوشکاري یک ساختمان عازم یکی از روستاهاي اطراف مسافرتهاي خارج از شهر 

رسید. بالفاصله پس از رسیدن مشغول انجام کار شد تا عصر کار خود کرمان شد. روستاي خلوت و ساکتی به نظر می
ش اهاردستش را شست و نرا تمام کند. تا هنگام ظهر بیشتر کارش را انجام داده بود و براي رفع خستگی و گرسنگی 

ساخته بود گذاشت تا گرم شود. ظهر بود و اهالی روستا براي صرف ناهار سنگهاي که با تکههیزمی روي اجاقرا
هاي خود رفته بودند. بوي غذاي گرم در فضا پیچیده بود. وقتی غذا گرم شد نشست تا غذایش را بخورد که به خانه

شده بود. آقا مجید از ترس بلندجاريي شغال دهان نیمه باز شد. آب از پوزهیکدفعه متوجه نزدیک شدن شغالی با
تا شغال را فراري بدهد، اما شغال روي بدنش پرید و پایش را شد و به سمت چوبی که نزدیک اجاق بود خیز برداشت 

د، ایش خیلی عمیق نبواي کشید و فرار کرد. زخم پگاز گرفت. آقا مجید با چوب محکم بر سر شغال زد و شغال زوزه
اي بست و پس از خوردن ناهار به کار خود ادامه داد. به همین خاطر روي زخم را با پارچه

چند روز گذشت. عالئم سرماخوردگی مثل درد بدن، خستگی و سردرد در بدنش نمایان شد. به خیال اینکه 
سرماخورده در خانه ماند تا حالش خوب شود، ولی 

-زد؛ مثال گاهی هزیان میاو سر میرفتارهاي عجیبی از 

ترسید و گاهیرسید. از آب میگفت و افسرده به نظر می
اش با دیدن کشید. خانوادهشد و هوار میهم عصبی می

این رفتارها او را به بیمارستان بردند. پزشک با دیدن و 
ي او دستور انجام سریع آزمایشاتی را داد که معاینه

هاري مبتال شده است. شغالی که او را گاز گرفته بود، هار بود و او را مبتال کرده بود.  آقا معلوم شد او به بیماري 
انی که ي کسي دیرهنگام به پزشک نتوانست نجات پیدا کند و فوت شد. اعضاي خانواده و همهمجید به علت مراجعه

با او تماس داشتند واکسن زدند و به بیماري مبتال نشدند. 

آقا مجید باید انجام می داد تا مانع بروز چنین اتفاق غم انگیزي براي خود و خانواده اش می شد، کار درستی که 
گزش زخم را سریع با آب و صابون می شست و فورا به نزدیک ترین بیمارستان محل می ازاین بود که درست بعد 



ا مراجعه به مرکز کنترل و درمان هاري رفت تا آدرس مرکز کنترل و درمان هاري شهر را در اختیار او قرار دهند.  ب
پرسنل  زخم را بررسی در صورت نیاز پوست و  خراش ها برداشته می شود . همچنین  شستشوي درست و کافی زخم 
انجام می گرفت و با توجه به نیاز سرم ضد هاري به زخم تزریق می گردید. سپس واکسیناسیون روز مواجه انجام و 

می دادند و ایشان باید واکسیناسیون را به موقع انجام می داد تا مانع این اتفاق می شد.کارت واکسیناسیون به او
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آناهیتا دختر ده ساله مهربون و بازیگوشی بود که همراه پدر و مادرش 
در شهري بزرگ زندگی می کرد.روزي پدر آنا آمد و گفت در کشوري 

ي دارم و حتما باید بروم بد آب و هوا به مدت یک ماه ماموریت کار
ولی آنا آنجا براي تو مناسب نیست اگر دوست داري تو را پیش 
پدربزرگ در ده می برم تا در این مدت پیش او بمانی او هم از تنهایی 
در می آید.آنا با خوشحالی قبول کرد .ده آب و هواي خوبی داشت 

گی ت.پس همفضاي باز براي بازي بچه ها و البته انواع و اقسام حیوانا
وقتی رسیدند آنا از خوشحالی به بغل پدربزرگ پرید و پدربزرگ با دیدن آنا سر از پا نمی عازم ده شدند.

شناخت.پدر و مادر آنا بعد از خوردن چاي و کلوچه هاي داغ و خوشمزه چمدان آنا را از ماشین به او 
ه براي مهمان آماده داشت برد.اتاقی کوچک دادند،خداحافظی کردند و رفتند.پدربزرگ آنا را به اتاق کوچکی ک

که در کنار پنجره تختی نرم و راحت داشت یک گلدان روي میز در کنار تخت و کمدي چوبی رو به روي 
تخت.پدربزرگ گفت:آنا جان این تخت را من ساختم خیلی وقت صرفش کردم تا چیز محکم و قابل استفاده باشد.آنا 

ه بود گفت:واي پدربزرگ شما هنرمندین.پدربزرگ لبخندي زد و ادامه داد که چشمان قهوه اي کوچکش گرد شد
این فرش زیبا را که می بینی کار دست دختر دوستم است متاسفانه ماه پیش در اثر بیماري هاري کشته شد،اسمش 

ده می نگ زسارا بود.چهره پدربزرگ درهم رفت و گفت:اگر دختر بیچاره گفته بود که چند روز پیش گربه اي او را چ
آمده و به جايي کز کرده بوده و از دهانش کف میشد نجاتش داد.آنا جان آن گربه حالت طبیعی نداشته،گوشه ا

تاریکی رفته بوده وقتی سارا با چراغ قوه به آنجا می رود،ناگهان گربه بهش حمله می کند.آن روز پدربزرگ کبابی 
شام را خورد و بعد از شام به اتاقش رفت تا بخوابد،قبل از خواب خوشمزه براي شام درست کرد،آنا با اشتهاي زیاد 

مدام یاد سارا می افتاد که چهره اش چه شکلی بوده وقتی و مریض شده چه قدر درد کشیده و هزاران سوال 
یدیگر.صبح آنا وقتی بیدار می شود آفتاب تا وسط اتاقش تابیده بود،یک لحظه فکر می کند شاید وقت نهار باشد وقت

از اتاق بیرون می آید میز کوچک گوشه آشپزخانه را پر ازخوراکی هاي خوشمزه از جمله چاي،مربا،خامه و نان داغ 
و محلی می بیند یه نگاه به ساعت روي دیوار سمت چپ میز می اندازد و خیالش راحت می شود که هنوز تا ظهر 



ید و متوجه می شود که کمی دور تر پدر بزرگ در زمان زیادي مانده.بعد از خوردن صبحانه از خانه بیرون می آ
حال دوشیدن گاوها است،با خوشحالی سمت پدربزرگ می دود و بعد از سالم دادن از پدربزرگ اجازه می گیرد تا 
اطراف خانه کمی بگردد.پدربزرگ به آنا گوشزد می کند که مواظب باش و نزدیک حیوانات نشو به خصوص حیواناتی 

ارند چون شاید آنها بیماري هاري داشته باشند و هاري بسیار کشنده و خطرناك است.آنا از که حالت عادي ند
رگ با دربزپپدربزرگ پرسید:پدربزرگ شما که اینجا زندگی می کنید که شاید حیوان هاري شما را مبتال کند؟

ز پزشک ده سوال کردیم کهلبخندي پاسخ می دهد:دخترم از وقتی سارا مبتال شد ما کنجکاو شدیم و در این مورد ا
چگونه می توانیم از ابتال به هاري جلوگیري کنیم،چون هنوز گربه اي که سارا را چنگ زده بود،پیدا نشده.آنها گفتند 
واکسن مخصوص دارد و البته چند دوره است،من دو دوره از آن را زده ام ویکی دیگر را ماه بعد بزنم از هاري ایمن 

ر هم سال دیگر دارد.آنا به سمت محوطه می دود چند ساعتی از بازي هاي کودکانه اش می می شوم البته یک یادآو
م همین که یک قدبا خود می گوید شاید روباه مریض باشد،گذشت که با چیز عجیبی رو به رو می شود،دم روباه،

جیغ آنا تمام دشت را عقب رفت احساس کرد پایش را روي چیز نرمی گذاشته،همین موقع صداي روباه و پس از آن 
فرا می گیرد آنا به خودش می آید و می بیند در حال دویدن به سمت خانه پدربزرگ است،در حالی که دستش 

پدربزرگ تا به آنا رسید آنا را بغل خونی است.همین طور که می دوید پدربزرگش را دید که به سمتش می دود،
یاد کرد و گفت آنا مقداري تحمل کن اگر حیوان مبتال به هاري صابون بود شدت آب را زونزدیک خانه شلنگ کرد،

به و گفت آنا جان تا رسیدنباشد حتما باید این مراحل طی شود.پس از شستن بدون اینکه زخم را ببند بتادین زد 
ند ازمت باز باشد چون ویروس هاري به نور و هوا حساس است و در ابتداي کار نور وهوا می توانخگاه باید زدرمان

پیشرفت آن جلوگیري کنند تا رسیدن به درمانگاه پدربزرگ با آنا حرف می زد تا کمتر بترسد و درد را حس نکند. 
پدربزرگ گفت آنا با شلنگ با شدت آب زیاد شستشو دادم تا صابون ال به الي زخم نماند که اگر بماند می تواند اثر 

ی رسیدند درمانگاه در آنجا سرم ضد هاري تزریق کردند،سرم و ضدعفونی کننده یعنی بتادین را از بین ببرد وقت
نوبت هسواکسن ضد کزاز تزریق کردند و دکتر به آنا آنتی بیوتیک داد و تجویز کرد.این واکسن ضد هاري را باید در 

اشین پدرش مبعد از گذشت یک ماه آنا خوشبختانه سر حال منتظر بود تا پدر و مادرش از سفر بیایند.آنا از دوربزنی.
را دید با خوشحالی به سمت آنها دوید و برایشان دست تکان داد.پدر و مادر از ماشین پیاده شدند و کودك خود را 

و سوغاتی خوددر آغوش فشردند و با پدربزرگ به خانه رفتند.آنا همین که از ماجراها و این مدت تعریف می کرد،
خانه به خوبی ها وضعف هاي دهی که پدربزرگ زندگی می کرد فکر می پدربزرگ را باز کرد.آنا در راه بازگشت به

کرد که آیا در آینده می تواند کمکی هر چند کوچک براي آن ده بکند.
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مردي ثروتمند اما تنها در شهري بزرگ زندگی می کرد.مرد اخالق 
از همسر خود جدا شده بود وهیچ فرزندي هم نداشت خوبی نداشت،

خودرایی و غرور حاضر نبود زندگی خود را با کسی شریک شود،او 
خاصی داشت و براي سنت ها و اعتقاداتی که با آنها بزرگ شده بود 
ارزشی قائل نبود به همین خاطر هیچگاه عاشق نشد و هیچگاه تن به 
ازدواج مجدد نداد.او سعی کرد تنهایی خو را با سگی پر کند.کم کم 

س گرفته بود که او را از همه آدم ها برتر و آن چنان به سگ خود ان
سگ بیچاره زبان نداشت تا با او به مخالفت بپردازد و بهتر می دانست.

از او انتقاد کند. هر کاري او می کرد ناچار می پذیرفت تا جایی که 
دیگر مرد براي او خرج هاي زیادي می کرد،غذاها و لباس هاي سگ 

هر روز مرد از خواب بیدار می بت می کرد،البته در حدي که یک سگ توقع دارد!گران قیمت می خرید و به او مح
شد صبحانه اي می خورد و روز نامه اي می خواند،نهاري درست می کرد، نهاري که نه بو داشت نه مزه.تا ظهر خواب 

چاره گ بود.مرد بیبود و تقریبا عصر نهار می خورد و تنها کار مثبتی که داشت کمی محبت کردن و نوازش کردن س
تمام روز هاي طالیی عمر خود را در خانه خویش می گذراند،بدون اینکه سعی در رفع مشکالت اخالقی و شخصیتی 
خود کند.از زمین و زمان ایراد می گرفت.کم کم زندگی را بدون سگش پوچ و بی معنی می دید.تا اینکه روزي صبح 

یدن فیلم هایی بود پوچ و بی مفهوم،به سختی از خواب بیدار شد و با ،مرد که تا پاسی از شب مشغول دتلفن زنگ زد
خواب آلودگی تلفن را جواب داد،از شهري که خواهرش زندگی می کرد تماس گرفته بودند.خواهرش چند روزي 
بود که در آپارتمان خود مرده بود و چون هیچ دوست وآشنایی نداشت،کسی متوجه او نشده بود و همسایه ها از 

مرد که دستپاچه شده بود به این فکر ي متعفنی که از خانه اش می آمد کنجکاو شده و وارد اتاقش شده بودند.بو
کرد که سگ خود را به یکی از همکارانش که باغی بزرگ دارد بسپرد و خود تنهایی به آن شهرسفر کرده و به داد 

از سگ خود جدا می شود.بعد از با روحیه اي جنازه مرحومه خواهرش برسد.این کار را می کند و براي ده روز 
خسته و افسرده تر از قبل به علت از دست دادن فرصت هاش و البته با کوله باري از تصمیم هاي جدید به باغ همکارش 

تا رسیدن به خانه خودشان سگ سگ همیشگی نیست.کندبا سگ خود مواجه می شود احساس میبرمیگردد،وقتی 
را به مرد می چسباند و انگار از مرد کمک می خواست مرد با خود گفت شاید براي من دلتنگ بیش از اندازه خود 

شده باشد.آنها به خانه رسیدند مرد شروع کرد به بازي کردن با سگ را ندارم.همین طور چند روز دیگري هم گذشت 
وقتی پیش سگ رفت ولی کسی و مرد همچنان به پرداختن روح و روان خود بود تا اینکه از سگ صداي خشنی شنید 

را در اطراف ندید که سگ بخواهد همچین رفتاري داشته باشد نگاهش را دقیق تر کرد،دید از دهان سگ کف می 



آید که یکدفعه سگ شروع به حمله کردن به اشیا کرد و گاز گرفتن اشیا سفت ،وقتی مرد نزدیک سگ شد تا جلویش 
رد را گازي عمیق گرفت،مرد از شدت درد به خود پیچید و چون تنها بود را بگیرد سگ حمله اي به مرد کرد وپاي م

کشان کشان خود را از سگ دور کرد در را بست،پاي خود را شست و بست و چون غروب بود با خود گفت سگ من 
رسگ ولگردي نبوده پس کزاز نمی گیرم و براي اطمینان  فردا به پزشک مراجعه می کنم.فردا وقتی از خواب بیدا

شد،درگیر سگ مریض و وحشی شد و از رفتن به پزشک امتناع کرد.سگ را در اتاقی زندانی کرد و بعد از چند روز 
دید که سگ مرده.یک ماه از گاز گرفتگی سگ می گذشت که مرد احساس خستگی بیش از حد افسردگی،بی 

اندازي هم دچار بود.یک هفته اشتهایی،بی خوابی،درد در شکم،درد و سوزش در محل گزش می گردد.گاهی به تف
این عالئم را داشت و گوشه اي از خانه خوابیده بود و هیچ کاري نمی کرد طبق عادت کسی هم بهش سر نمی زد چون 

ندك تحمل نور حتی ااصال کسی را نداشت.پس ازاین یک هفته به کوچکترین صدایی واکنش شدید نشان می داد.
ه بود،خود را به در و دیوار می کوبید و اطراف دهانش را کف پوشانده را نداشت،دچار انقباضات عضالنی شد

بود،قادر به خوردن و آشامیدن نبود ومثل سگ خود شدیدا به آب حساس بود.لب هایش برگشته بود،نگاهش ثابت 
بود و از چشمانش اشک می آمد قدرت حرف زدن هم نداشت.استفراغ شدید می کرد و پس از مدتی نفس کشیدن 

بعد از چند روز همسایه ها وارد خانه اش شدند و پلیس را خبر کردند و ش مشکل شد و سر انجام در گذشت.برای
جنازه را بردند. پزشک قانونی علت مرگ مرد را ابتال به بیماري هاري عنوان کرد.

: 7داستانک 

از راه کشاورزي و دامداري اشکرد. زندگیمحمود آقا در یک ده سرسبز به همراه خانواده و اقوامش زندگی می
رد. بي گوسفند داشت. گاهی گوسفندانش را براي چرا به دشت و صحرا میاي کوچک و یک گلهگذشت.  مزرعهمی

اش را برداشت و راهی صحرا شد. وقتی به چراگاه رسیدند، کنار درختی یک روز پس از انجام کارهاي مزرعه گله
ر برود. اش دوزید. دراز کشید تا خستگیغول چرا بودند. باد خنکی مینشست تا نفسی تازه کند. گوسفندان مش

ه کرد و به دناگهان با وزش باد و احساس سرما از خواب بیدار شد. هوا تاریک شده بود و باید زودتر گله را جمع می
اي یک ده بود که صدگشت. گله را جمع کرد و با عجله به راه افتاد تا قبل از تاریکی کامل به ده برسد. نزدبرمی
شد. صداي پارس سگ گله بلند شد. گرگ پاي یکی از گوسفندان را ي گرگی را شنید که نزدیکتر و نزدیکتر میزوزه

گاز گرفت. محمود آقا گوسفند را نجات داد و به سرعت گله را به ده رساند. 



ند پاچه آماده کرد. چي کلهبراي تهیهیک هفته بعد همان گوسفند زخمی را سربریدند و محمود آقا سر گوسفند را 
کرد که همراه با تهوع و کاهش اشتها بود. همچنین زخمی که روز بعد محمود آقا احساس سرماخودگی در بدنش می

سوخت. فکر کرد چند روزي در خانه بماند و روي دستش قبل از سربریدن گوسفند در مزرعه ایجاد شده بود می
گریخت و توي خودش بود و مثل آدمهاي افسرده شود. کم کم از نور و سر وصدا هم میاستراحت کند تا حالش بهتر 

اش او را پیش پزشک بردند. دکتر پس از معاینه سریع دستور بستري و انجام آزمایشات بیشتر کرد. خانوادهگریه می
هاري مبتال شده است. گرگی او را در بیمارستان شهر داد. پس از انجام آزمایشات معلوم شد محمود آقا به بیماري

که گوسفند را گاز گرفته بود، هار بود و گوسفند هم مبتال به هاري شده بود. عفونت از راه زخمی که در دستش بود 
زمان پاك کردن سر گوسفند بیمار وارد بدن او شده بود و او را مبتال کرده بود. متاسفانه محمود آقا دیر به پزشک 

ي او معاینه شدند. واکسن زدند و از مرگ ي گوسفندان و اعضاي خانوادهد فوت کرد، اما همهروز بع3مراجعه کرد و 
نجات پیدا کردند.


