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 ادامه از صفحه 12
وی افزود: »سالک کاال-آزار که احشا را درگیر 
حال  در  و  نمی دانیم  سالک  دیگر  را  می کند 
پوستی  سالک  همان  سالک  از  منظور  حاضر 

و جلدی است.«
امیری تأکید کرد: »اینکه االن در یکی از روستاهای 
ورامین 38 نفر مبتال به سالک شناسایی شده اند 
به معنی جدید بودن این بیماری یا افزایش موارد 
این بیماری نیست بلکه هرسال تعدادی موارد 
می شوند.  شناسایی  کشور  نقاط  از  برخی  در 
درواقع  آمار کلی این بیماری نسبت به گذشته 

افزایش پیدا نکرده است.«
به  نسبت  بیماری  این  »روند  افزود:  وی 
سال  در  دارد.  نزولی  سیر  گذشته  سال های 
به  ابتال  شده  شناسایی  موارد  تعداد  گذشته 
 1۷1 و  هزار   14 کشور  در  سالک  بیماری 
قبل  به یک دهه  بوده است که نسبت  مورد 
 8۹ سال  در  است.  کرده  پیدا  کاهش  بسیار 
رقم مبتالیان به این بیماری  بیش از 20 هزار 
این میزان در سال گذشته به  مورد بوده که 
است.  رسیده  مورد  هزار   14 از  بیش  کمی 
در  مالحظه  قابل  افزایش  روند  با  بنابراین 

نیستیم.« مواجه  سالک  آمار 
امیری گفت: »در تهران مورد جدید شناسایی 
شده ای که نگران کننده تلقی شود نداشتیم، 
از  یکی  عنوان  به  بیماری  این  همچنان  اما 
معضالت سالمت در کشور مطرح است، به 
این  پیشگیری  و  کنترل  نوع  که  خاطر  این 

است.« دشوار  بسیار  بیماری 
امیری با بیان اینکه منبع نوع مرطوب سالک، 

جوندگان یا موش های صحرایی هستند، گفت: 
»این انگل در بدن این جانوران است و پشه 
خاکی هنگام خونخواری این انگل را دریافت 
می کند و اگر زمانی که آلوده است انسانی را 
انتقال  انسان هم  به بدن  بزند، می تواند  نیش 
طول  چندماه  معموال  روستایی  نوع  در  یابد. 
می کشد که زخم انگل بروز کند. برای مثال 
مواردی که اخیرا دیده شده است، مربوط به 
که  است  تابستان  یعنی  پشه ها،  فعالیت  زمان 
درحال حاضر زخمش بروز پیدا کرده است.«

دالیل شیوع سالک
رضا جعفری رئیس ایستگاه تحقیقات سالمت 
اصفهان هم به ایمنا گفت: »انباشت زباله، نخاله های 
ساختمانی و فضوالت حیوانی عامل اصلی رشد 
سالک است. اینها حداقل باید پنج کیلومتر از 
مناطق مسکونی دور باشند و در نزدیکی منازل 
تلنبار نشوند. رعایت بهداشت محیط اطراف خانه 
باید مد نظر قرار گیرد، با توجه به کوتاهی ضمائم 
دهانی پشه خاکی، پوشیده بودن بدن و استفاده از 
لباس های آستین بلند شانس خونخواری توسط 

این پشه را کاهش می دهد.«
وی با بیان اینکه تقسیم بندی روستایی و شهری 
هیچ ربطی به تقسیمات کشوری مناطق از نظر 
شهر یا روستا بودن ندارد و بر اساس نوع انگل 
و مخازن و یکسری خصوصیات دیگر است، 
گفت: »استفاده از پشه بندهای آغشته به سم دیگر 
راهکار مبارزه شهروندان با ابتال به سالک است. 
با توجه به اندازه کوچک پشه خاکی که حدود 
2 تا 4 میلی متر است، استفاده از پشه بندهای 

معمولی کارآرایی خاصی ندارد و اگر پشه بند 
آغشته به سم ندارند باید اندازه سوراخ های آن 
بسیار ریز باشد. این پشه بندها را می توان از 
داروخانه ها تهیه کرد. همچنین استفاده از توری و 
نصب آن روی پنجره ها و آویختن آن به درهای 
ورودی منزل از کارهایی است که بسیار موثر 
است. توری های فلزی معمولی مانع ورود پشه 
خاکی به داخل منزل نمی شوند. استفاده از مواد 
و پمادهای دور کننده حشرات نیز در دور کردن 

پشه خاکی بسیار موثر است.«
وی تصریح کرد: »باید توجه داشت که در کشور 
کردن  ریشه کن  موجود  به شرایط  توجه  با  ما 
سالک در حال حاضر امکان پذیر نیست و همه 
اقدامات برای کنترل این بیماری و پیشگیری از 
ابتال انجام می شود. شهروندان باید توجه داشته 
باشند بیشترین زمان گزش این حشره نزدیک 
به غروب آفتاب و سپس نیمه های شب و در 
زمان بعدی نزدیک به طلوع آفتاب است ولی 
زمان غروب آفتاب خیلی مهم است و  افراد در 
مناطق آلوده باید سعی کنند حتی المقدور در این 
ساعات از تردد در فضای باز خودداری کنند.«
امیری هم در این رابطه گفت: »کاری که مردم 
گزش  از  که  است  این  دهند  انجام  می توانند 
پیشگیری کنند. از جمله اینکه در مناطقی که 
این بیماری بومی است باید از پشه بند و توری 
در محل پنجره ها و درب ورودی به خصوص 
در فصل فعالیت پشه ها استفاده کنند، لباس های 
دورکننده  از  و  بپوشند  بلند  آستین  و  پوشیده 

حشرات استفاده کنند.« 
را  بهداشت محیط  باید  »از طرفی  افزود:  وی 

ارتقا داد تا محیط به محل رشد و نمو پشه ها 
تبدیل نشود. برای مثال در روستاها زباله ها را 
به صورت بهداشتی جمع آوری و دفع کنند و 
دامداری ها را از محل زندگی دور کنند تا فاصله 
تجمع پشه ها با محل زندگی افزایش پیدا کند.«
امیری گفت: »اگر هر فردی دچار زخمی شود 
پیدا  بهبود  و  بکشد  ده روز طول  از  بیش  که 
که  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  به  حتما  نکند، 
پزشک  کند.  مراجعه  است  کشور  سراسر  در 
این افراد را معاینه می کند و چنانچه شک پیدا 
کنند که افراد مبتال به سالک شده اند، از آن ها 
نمونه  آزمایش  با  و  می آید  عمل  به  آزمایش 
گیری مشخص می کنند که آیا این زخم می تواند 
سالک باشد یا خیر. اگر سالک باشد افراد تحت 

درمان قرار می گیرند.«
وی یادآور شد: »خوشبختانه باید گفت درحال 
حاضر خدمات تشخیصی و درمانی برای سالک 
در مراکز دولتی سراسر کشور رایگان است. در 
حد کفایت داروی درمان اختصاصی سالک را در 
اختیار داریم. آمپول »گلوکانتین« را برای درمان 
اختیار داشته و در دسترس مراکز  بیماران در 

بهداشتی و درمانی قرار داده ایم.« 
رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان 
»بیماریابی  افزود:  بهداشت  وزارت  حیوان  و 
سایر  با همکاری  محیط  بهداشت  ارتقا  فعال، 
سازمان هایی که به نوعی در این امر موثر هستند. 
بهسازی محیط، جمع و دفع بهداشتی زباله ها، 
جمع آوری مناسب روان آب ها و فاضالب ها هم 
از جمله اقداماتی است که از سوی دستگاه های 

مرتبط در دست انجام است.«


