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 راهنمای آموزشی »بیماری سالک« 

 گروه هدف: بهورزان 

 ؟سالک چیست

       )آلاوده باه ناوعی انگا ت منتقا    سالک نوعی بیماری پوستی است یه به وسیله گزش و خونخواری پشاه خاایی     
شایوع   تاساتان 18)حدود  یشاوردر بسیاری از مناطق    یشورت و  100جهان)حدود  سالک در بسیاری از مناطق    می شود.

 یشور ثبت و گزارش می شود.مرایز تشخیص و درمان سالک  هزار مورد مبتال در 25تا  15دارد و ساالنه حدود 

 راه انتقال:

منتقل می شود. در ایران دو نوع سالک وجود ماده  گونه های پشه خاکی آلوده  از  سالک توسط گزش برخی   

دوره پنهیان )کویون( .(،وحشیی ییا حایوانی( و روستایی )مرطوب،اهلی یا انسانیشهری )خشکسالک  دارد:  

 ماه است. 2ماه و در نوع روستایی معووالً کوتر از  8تا  2باواری در نوع شهری 

  عالئم بیماری:
ظاهر می شیود کیه بیه در محل گزش پس از گزش پشه خاکی، برجستگی کوچک قرمز رنگی   روز  14تا  10

ند. در سیالک روسیتایی تدریج بزرگتر شده و مرکز آن زخم می گیردد. ایایعام مو یس اسیت متعیدد باشی

 چرک روی زخم وجود دارد ولی اایعه سالک شهری معووالً خشیک و بیدون ترشیس اسیت.گاها  وترشحام  

مو س است در اثر عدم رعایت بهداشیت پوسیت و بهداشیت ولی    اایعام معووالً بدون درد و خارش هستند 

 دچار عفونت های ثانویه گردند. فردی توسط باوار،

 : تعریف مورد مشکوک

میوارد مشی وک  روز طول کشاده باشید. 10هر نوع اایعه پوستی منطبق با عالئم بالانی سالک که باش از 

بیه پزشیک دوره دییده   )آزمایشیگاهی(ارزیابی و تشییا  قطعیبررسی،  باید در اولاس فرصت مو س جهت  

 سالک ارجاع شوند.

  ایمنی پس از ابتال:
ایونی بعدی در مقابل هر دو نوع سالک روستایی و شهری می شود روستایی موجب نوع ابتال به سالک  اصوال 

الزم را مجدد بیه سیالک شیهری ایونیی  ءشهری فقط در برابر ابتالنوع اما ابتال به سالک  .درصد(  90تا    85)

 می نواید.  ایجاد

 چرا سالک یک بیماری جدی است؟

 و باشتر درگار مش الم خود نواید ل  ی ساباوار را تا  اایعه سالک به صورم یک زخم بدش ل مو س است   

( گردد، اوس این ه در صورم ایجاد عفونیت هیای صورمماندگار در محل گزش )مثالً    عاراهو موجب یک  

 می شود.ناز موجب ایجاد عوارض منتشر  ،باکتریها وسالهثانویه ب

 



 :  ناقل بیماری سالک عادات رفتاری پشه خاکی

هنگام ازدر فصول بهار و تابستان و    در نوع روستایی)مرطوب،وحشی،حاوانی(ناقل سالک  باشتریس فعالات    *

در واقع ایس نوع ناقل هم زیست با موش های صحرایی میزن باویاری و درالنیه   .استغروب آفتاب  طلوع تا  

باابانی،تاغزارها،کشتزاری و باغام مجاور انسان ها ت ثایر و های فعال آنها )کلنی ها( پراکنده در محاط های  

 .زندگی می کند 

 و از پاییان اسیفند  ابتدای فروردیس تیایعنی  در طول سال  ، ناقلنوع شهری)خشک،اهلی،انسانی(سالک  در    *

ست زیزیست با انسان و در محاط های    همایس نوع ناقل  و در واقع    داردفعالات  هنگام طلوع تا غروب آفتاب  

 .ت ثار و زندگی می کند مثل دامداری و مرغداری و میروبه ها و....... انسانی و مجاور آن 

و قیدیوی و خیالی از اماکس میروبیه    النه های پرندگان وو در  نیاله ها  ،زباله ها  کودها،  روی  * ناقلاس سالک

 .کند تیم گذاری و ت ثار می س نه 

در و  متر(.حیداکثر ارتفیاع پشیه خیاکی    هزار  ودا)حد   کوتاه استمنقطع و طول پرواز آن  پرواز پشه خاکی  *  

بصیورم ولی می تواند تا طبقیام بیاالی سیاختوانها هیم    متر می باشد   2شرایط آب و هوایی مناسب حدود  

سیایر پشیه  برخالفهای پشه خاکی  .و باعث گزش و باواری گردد برودجهشی و پرشی یا با اسباب و اثاثاه 

 بصورم جهشی و پرشی جابجا می شوند.معووال  ندارند وپرواز ، ها

و  و صیورم ها، پاها دستمثل بدن و لباس  پوشش  مو و بدون  های بدون    معووالً قسوت* ایس نوع پشه ها،  

افرادی که با کوتریس پوشش بدنی در مناطق آلیوده حویور یابنید د.نرا مورد گزش قرار می ده  سرهای تاس 

باشتریس ابتالء و تعدا  زخم را هم خواهند داشت.پس هرچه بدن پوشاده تر باشد احتوال ابتالء کوتر خواهد 

 جاست که پوشادن پاراهس آستاس دارو شلوار بلند اهوات خود را درپاشگاری از گزش نشان می دهد.بود.این

 های پیشگیری:راه

ز ابیه خیار   آنهیا  و دفیس  انتقیال  و    و کودهای حاوانی و مرغی  نیاله های ساختوانی  ،ها  جوع آوری زباله  -

که در ماسر ورزش باد و جریان آبهای زیرزمانیی بیه سیوت منطقیه   کالومتری منطقه آندماک  پنجحداقل  

 هدف نباشد 

 موجود در منطقه آندماک.قدیوی و خالی از س نه  اماکس میروبه، تعوار یا تعااس ت لاف ،تسطاس - 

 .باواری استاصلی میزن ن، انساکه  شهری نوع درمان بووقع باواران بیصوص درسالک تشیا  و -

 .شهرینوع سالک  ثانویهمیزن و معدوم سازی آنها بعنوان های ولگرد  سگکنترل جوعات  -

با بصورم دستی  )  آنها  النهتیریب    از طریق  سالک روستاییاصلی  میزن  بعنوان    صحراییکنترل جوندگان    -

کلنیی طعوه گیذاری    (،حداقل پنجاه سانت)زماس  عواقشیم    بصورم م انازه با استفاده ازاستفاده از بال یا

مورد تأیاد کواته فنی تا شعاع حداقل هزار متری آخیریس منیزل استفاده از سووم جونده کش  با  های فعال  

استفاده با    تپه های خاکی دارای النه موش میزن و نیاله های موجود  صاف کردن  مس ونی در کانون آلوده،

ودرختیان ازطرییق کاشیت گااهیان    رزی، احااء زمانهای کشاوو لودر و....    تراکتوراز ادوام سنگاس از جوله  

 آندماک و .........نقاط  ،بهسازی محاط اطراف مناطق شهری و روستاییمیازن و ناقلاس سالکغارجذاب برای  

ی ورودی بیا هیابدرو  پنجره هیاونصب روی  سم بهداشتی  آغشته به  و  ریز    توری با منافذ پرده و  استفاده از    -

 )تبدیل خانه به یک پشه بند بزرگ(.منزل.د پشه خاکی به داخل وجلوگاری از ور هدف

و هنگیام خیواب و اسیتراحت   صبسطلوع  تا    شب  از ابتدای  سم بهداشتیاستفاده از پشه بندهای آغشته به    -

 شبانه در منزل و محل کار یا خار  از آن.



از منیزل هنگیام فعالایت ر  لزوم حوور در خیاپواد و قلم های دافع حشرام در صورم اسپری،استفاده از   -

 باواری یعنی ابتدای غروب آفتاب تا طلوع صبس. ناقل پشه

. )بوی عرق لباس از جوله علل جذب در مناطق آلودهو تواز  بلند  دار و لباس های آستاسمستور پوشادن    -

 پشه خاکی به سوت انسان و بروز گزش و باواری می باشد.

عنیوان و ب  طبق تایاد کواته فنییو کاهش وفور آنها  و مه پاشی با هدف مبارزه با ناقلاس باواری  سوپاشی    -

طبیق  در زمان باال بودن وفور پشه ناقیل مربوط به مبارزه با میازن واجرای اقدامام   پس ازم ول    اقدامیک  

مبارزه با ناقلاس موجود  برایباشتر  مه پاشی  انجام شود.  دستورالعول های ابالغیو    یج چک حشره شناسیانت

جهیت نایز  انجام می شود و سوپاشی    وفااالب روباز  نیاله و زباله و میروبه ها  روی سطوح آلوده مثل کود،

موجیود در  هایود در داخل منازل و سطوح داخلی و خارجی منزل و محل نگهداری دامجمبارزه با ناقلاس مو

 استفاده می شود.یا مجاور منازل منزل 

 درمان: 
   شهری:نوع سالک * 

آنهیا فوری و بووقیع  درمان    ( می باشد به هواس دلال تشیا  وباوارانانسان)  ،چون میزن ایس نوع سالک

شناسایی و سریعا  بنابرایس الزم است هوه موارد مبتال  .  باواری در جامعه گرددخوب  موجب کنترل  می تواند  

 تشیا  باواری سالک باید آزمایشگاهی باشد نه بالانی. گارند.قرار پانسوان زخم  و کاملتحت درمان 

   روستایی:نوع سالک * 
درمیان دوره دییده    نظرپزشیکو تحت  ی آموزش دیده  هاتوسط نارووبا تشیا  آزمایشگاهی  باید    باواران 

انجام پانسوان زخم در سالک نوع روستایی توصاه نوی شود چون زخم در ایس نوع سالک،ترشس دارد و .د نشو

  درمان خواهد شد.ادامه موجب چسبادن پانسوان به زخم و بروز مش ل برای باواردرمراجعام بعدی جهت 

 درمان بسته به نوع و محل ضایعه به دو روش صورت می گیرد:

 سرما درمانی )کرایوتراپی(با یا بدون م( در اطراف اایعه تزریق دارو )گلوکانتا -1

 درمان به ش ل ساستواک )تزریق عوالنی گلوکانتام( -2

 درمان مو س است چند هفته به طول بانجامد. -

 2ییا  1بساار مهم است. بنابر ایس الزم است محل زخم روزانه نوع شهری  سالک  پانسوان اایعه در کنترل  -

پواد اکساد دوزینک و یک قطعه گیاز   ننده مجاز،ک  ونیفمواد ادعن شسته شده و سپس با  بار با آب و صابو

 پانسوان گردد. ،استریل

 وظایف بهورز: 

 جوعات تحت پوشش بهبووقع و مستور  آموزش و اطالع رسانی -1

پاپول یا هر نیوع وجود  ) .و ارجاع به پزشک  استاندار باواری  موارد مش وک طبق تعریفبووقع    شناسایی  -2

 .(کشاده باشد  طول و باشتر روز 10به خصوص در نقاط باز بدن که ی اایعه پوستی منطبق با عالئم بالان

 های مربوطه. ء و ثبت در فرمموارد مبتالکامل پاگاری ت وال دوره درمان باواران تا بهبودی  -3

محتول تریس )متر  1000با توجه به توانایی پرواز پشه خاکی تا شعاع  اگاری خانواده باوار و هوسایگان  پ  -4

 .می باشند( اوخانه باوار و هوسایه های  ،آلوده نقاط

و جلب حوایت و مشارکت  گسترش باواریمؤثر درتوجاه مسئوالن و معتودان روستا در خصوص عوامل   -5

 .آنها جهت رفع و کاهش مش الم و نواق  موجود



گسترش  درشاوع و   محاطی مؤثررفع مش الم زیست    و  بهسازی محاط انجام    در جهت مستور  پاگاری    -6

و قدیوی و خالی از  میروبه اماکس  ،  ی حاوانی و مرغی نیاله ها ،کودهازباله ها،  ازجوله:  منطقه  سالک    باواری

 . از طریق گزارش به ستاد و جلب هو اریهای باس بیشی و برون بیشی .....و ...فااالب روباز و جاری   س نه،

 راهنمای آموزشی »بیماری سالک« 

 گروه هدف: عامه مردم
 

 هدفهای آموزشی:

 آموزشی، انتظار می رود فراگارپس از مطالعه مجووعه قادر باشد:در پایان ایس برنامه 

تعریف باواری سالک را بداند/ با راههای انتقال باواری سالک آشنا شود/ دوره پنهان باواری را تعریف کنید/ 

ناقیل عالئم باواری سالک را بشناسد/ بدانند چرا سالک یک باواری جدی است/ عادام رفتاری پشه خیاکی  

هوات تشیا  و درمان بووقیع و ارا بشناسد/ راههای پاشگاری از باواری سالک را توااس دهد/ با  باواری  

 انجام دهد.د یابی را در مواجهه با سالک اتآشنا شود./ بداند چه اقدامسالک نحوه درمان 

 شیوه آموزش:

رانی و بحث گروهی اسیت. میواردی کیه بیا عنیوان )توایاس ن، ترکابی از شاوه سیراهنواشاوه آموزش ایس  

ه از عامه مردم پرساده شیود و عقایید دهاد( مشی  شده را برای فراگاران قرائت کناد. سواالم مطرح شد 

 آنها شناده شده و مورد بحث گروهی واقع شود. در هر میورد پاسیا اسیتاندارد قاید شیده اسیت. آموزشیگر 

 را باابند.صحاس می بایست جوع را هدایت کند تا خودشان پاسا 

در هر مورد برای تشویق به ادامه بحث گروهی اشاره ای به کلوه کلادی هر جوله داشته باشیاد و بیا   تذکر:

 اشارام مناسب بحث را به سوت صحاس خود هدایت کناد.

 چیست؟سالک تعریف بیماری  از فراگاران سوال شود: 

اسیت کیه بیه وسیاله گیزش و و مشترک انسان و حاوان پوستی انگلی سالک نوعی باواری    پاسخ مطلوب:

سالک در بسااری از مناطق کشیور از   منتقل می شود.به انسان  لوده به نوعی انگل(  خونیواری پشه خاکی )آ

در سیامانه وزارم   قابل توجهی باوارموارد  خوزستان شاوع باالیی دارد و ساالنه  استان های اصفهان و  جوله  

 و گزارش می شود. مراقبت ،ثبتبهداشت  

 به نظر شما راههای انتقال بیماری سالک کدامند؟ از فراگاران سوال شود: 

منتقل می شود. در به انسان گونه های پشه خاکی آلوده ازگزش برخی  سالک توسط  باواری    پاسخ مطلوب:

 ایران دو نوع سالک وجود دارد: شهری )نوع خشک( و روستایی )نوع مرطوب(

 ؟قدر طول می کشدچسالک ( بیماری  دوره بدون عالمت )پنهان از فراگاران سوال شود:

 2ماه و در نوع روستایی معووالً کوتیر از   8تا    2دوره پنهان)کوون( باواری: در نوع شهری    پاسخ مطلوب :

 ماه است.

 می دارد؟ ئبیماری سالک چه عال از فراگاران سوال شود: 

، برجستگی کوچیک قرمیز رنگیی ناقل آلوده  از گزش پشه خاکیپس  چند هفته تا چند ماه    پاسخ مطلوب:

آن زخم می گردد. اایعام مو س اسیت متعیدد باشیند. در   ظاهر می شود که به تدریج بزرگتر شده و مرکز

سیالک در ولی اایعه  اشد داشته ب ترشحام چرکی روی زخم وجودمو س است  روستایی  نوع  مرطوب  سالک  



معویوالً بیدون درد و سیالک  زخم های ناشی از انگل باویاریشهری معووالً خشک و بدون ترشس است. نوع  

 .شوند خارش هستند ولی مو س است توسط ما روب های سطس پوست دچار عفونت های ثانویه 

 جدی بگیریم؟چرا باید بیماری سالک را ران سوال شود: از فراگا

باقی بوانید و هم برای باش از یک سال مو س است  صورم یک زخم بدش ل  باایعه سالک    پاسخ مطلوب:

 صیورم  رویمیثالً  در محل گزش    )اس ار(ماندگار  عاراهاثر و  یک  ایجاد  در برخی موارد مو س است موجب  

 مو س است ایجاد عوارض منتشر نواید.هم ی ها باکتر توسط اوس ایس که ایجاد عفونت های ثانویه  .شود

 چگونه است؟سالک بیماری ناقل عادات رفتاری پشه خاکی   از فراگاران سوال شود:

 ،آفتاب تا طلوع هنگام غروب از،دارده خاکی باشتریس فعالات را در فصول بهار و تابستان پش پاسخ مطلوب:

جوندگان و اماکس میروبه تیم گذاری کرده و النه های پرندگان و    نیاله ها، پشه خاکی روی کودها، زباله ها،

پشیه   عمتر(.حیداکثر ارتقیا  هزار  دوداپرواز پشه خاکی منقطع و طول پرواز آن کوتاه است )ح  ت ثار می یابد.

طبقیام ارتفاع باشیتر و حتیی  ولی می تواند تا    متر می باشد   2خاکی در شرایط آب و هوایی مناسب حدود  

ای بدون پوشش بدن )دست، پشه خاکی معووالً قسوت ه .برودبصورم جهشی پرشی  هم   ها ساختوانباالی 

ندارند وبصورم جهشی پرواز  ،  سایر پشه ها  برخالفهای  پشه خاکی  پا و صورم( را مورد گزش قرار می دهد.

 و پرشی جابجا می شوند.

 بیماری سالک می توان انجام داد؟ ابتالء به چه اقداماتی برای پیشگیری از: از فراگاران سوال شود

، نیاله های ساختوانی و تسطاس میروبه هیا کیه ها  زبالهبووقع و مستور  جوع آوری و دفع    پاسخ مطلوب:

مناسب برای ت ثار پشه خاکی هستند. درمان به موقع باواران )میزن سالک شهری(. معیدوم کیردن م انی  

میزن سالک شهری(. معدوم کردن موش های صحرایی )میزن سالک روستایی(. استفاده از  ولگرد )  هایسگ 

. استفاده جلوگاری از ورود پشه خاکی به داخل خانه  جهت  دربهای ورودیپنجره ها و    برایاز توری مناسب  

در طول   سم بهداشتیپشه بندهای آغشته به  اقالم دافع مثل قلم و اسپری توسط افرادی ه بارون از منزل  از  

 تا صبس. شب

 به نظر شما درمان سالک چگونه است؟ از فراگاران سوال شود: 

 پاسخ مطلوب: 

باواری در و مهار هستند و درمان آنها موجب کنترل  مبتال چون میزن ایس نوع سالک باواران سالک شهری:

پانسوان اایعه و زخم در کنتیرل سیالک   درمان قرار گارند.فورا تحت  جامعه می گردد، بنابر ایس الزم است  

 شهری بساار مهم است.

ناازمنید درمیان   دوره دییده،معیالج و    بیا نظرپزشیک  طبق تشییا  درسیت آزمایشیگاه و:  سالک روستایی

 کرایو صورم می گارد.انجام به دو روش تزریق دارو در اطراف اایعه و می تواند  کههستند 

بار با آب و صابون شسیته  2یا  1الزم است محل زخم روزانه درمان مو س است چند هفته به طور باانجامد. 

 پواد اکساد دوزینک و یک قطعه گاز استریل پانسوان گردد.مواد ادعونی کننده مجاز،شده و سپس با 

 اقدام شما در مواجهه با سالک چیست؟  از فراگاران سوال شود:

را به نزدی تریس مرکز    رداموباید  مش وک، حتواً    هر باواردر صورم بروز باواری یا مشاهده    پاسخ مطلوب:

 . امبهداشتی درمانی، پایگاه بهداشتی یا خانه بهداشت اطالع ده



هر جوله به صورم خبری خوانده شود و از عامه مردم سوال شود، به نظر آنها جوله خوانده شده، صحاس ییا 

غلط می باشد. تعداد افرادی که پاسا صحاس داده اند و تعداد کل را می نویسام. درصد بیه دسیت آمیده در 

 ا محاسبه می نوائام.مورد هر سوال و درصد کلی به دست آمده ر

 استاندارد صحیح  عنوان
 تعداد افرادی که 

 پاسخ صحیح داده اند  
 تعداد کل افراد 

 درصد به  

 دست آمده 

 بیماری سالک به وسیله گزش و خونخواری پشه خاکی 

 ) آلوده به نوعی انگل( منتقل می شود.  
    درست 

در سالک روستایی ترشحات چرکی روی زخم وجود دارد  

 ضایعه سالک شهری معموالً خشک و بدون ترشح است. ولی  
    درست 

 پشه خاکی بیشتری فعالیت را در فصول زمستان و 

 پاییز و در هنگام غروب آفتاب دارد. 
    غلط 

 یکی از راههای پیشگیری از سالک روستایی، مبارزه 

 با موش صحرایی است. 
    درست 

در طول شب استفاده از پشه بندهای آغشته به حشره کش  

 یکی از راههای پیشگیری از سالک است.
    درست 
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