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 تب رودخانه راس   
Ross River Fever 

 
 ويروس رودخانه راس چيست؟

، گاهی کند، بخصوص در مناطق روستايی ويروس رودخانه راس يک ميکروب استکه مردم را مبتال می  •
 .شود موجب يک ب يماری شبيه سرماخوردگی با درد مفاصل می

 .شود ويروس رودخانه راس موجب مرگ نمی •
 

 کند؟ سرايت میويروس رودخانه راس چگونه 
 .کند اين ويروس توسط انواع خاصی از پشه های ماده سرايت می  •
اگر پشه ها از خون حيوانی مبتال تغذيه کند، ممکن . کنند پشه های ماده از حيوانات و انسان ها تغذيه می •

وس   و وقتی پشه دوباره تغذيه کند ويرکند سپس ويروس در داخل پشه توليد مثل می. است پشه آلوده شود 
 .شود و انسان منتقل میبه ساير حيوانات 

 .رسد بيماری درماههای تابستان و پاييز به باالترين حد می •
  .کند ويروس مستقيما  از انسان به انسان ديگرسرايت نمی •

 
 هايی دارد؟ بيماری رودخانه راس چه نشانه

 .دنشو ر نمیدر بسياری از مردم که آلوده به اين ويروس هستند هرگز عالئم بيماری ظاه •
شبيه سرماخوردگی دارند که عبارتند از تب، لرز، سردرد و دردعضالت و   بعضی مردم نشانه هايی •

 .مفاصل
بعضی از مفاصل ممکن است متورم شوند، و بخصوص سفتی مفاصل ممکن است صبح محسوس تر  •

 .باشد
 .شود  روز ناپديد می10معموال  کهير پس از هفت تا .  زند بعضی اوقات بدن، دستها و پاها کهير می •
همچنين يک احساس عمومی ناخوشی ، خستگی و ضعف گاهگاهی در دوران بيماری ممکن است پيش  •

 .اين ممکن است در انجام دادن کار تأثير بگذارد.  بيايد
 

 چه مدت پس از گزيده شدن توسط پشه آلوده نشانه های بيماری ظاهر می شوند؟
اين .  تا ده روز پس از گزيده شدن توسط پشه آلوده ظاهر می شوند نشانه های بيماری معموال  بين هفت •

 . روز است21فاصله ممکن است تغيير کند ولی معموال  بين پنج تا 
 

 کشد؟ بيماری چقدر طول می
نشانه های بيماری در سايرين بيش از سه ماه ، . يابند بسياری از مردم در ظرف چند هفته کامال  بهبود می •

 . بيش از يک سال ادامه دارند در موارد نادری
های  معموال  هربار که نشانه. نشانه های بيماری در اين فاصله زمانی ممکن است چندبارظاهر شوند •

 .شود گردند شدت شان کمتر می بيماری برمی
 .توان انتظار داشت بهبودی کامل رامی •

 
 درمان بيماری ويروس رودخانه راس چيست؟

 .روس رودخانه راس وجود ندارددرمان بخصوصی برای بيماری وي •
 .دکترتان خواهد توانست برای تسکين دردهای ناشی از عالئم بيماری داروهايی را به شما توصيه کند •
 .استراحت فراوان، توأم با ورزش و صرف غذاهای سالم، ممکن است به بهبودی شما کمک مند •
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 چگونه بدانم که بيماری ويروس رودخانه راس را دارم؟
تواند برای تشخيص بيماری ويروس رودخانه   ه های بيماری را داريد، دکترتان را ببينيد، که میاگر نشان •

 .راس دستور آزمايش خون بدهد
 

 از بيماری ويروس رودخانه راس جلوگيری کرد؟شود  آيا می
 رسد از پشه زدگی بپرهيزيد، به خصوص در ماه های تابستان و پاييز که بيماری به باالترين حد می! بله •
 از بيرون بودن در هوای آزاد هنگام بعد از ظهر دير و .گزند انواع متفاوت پشه ها در مواقع مختلفی می •

 ساعت بعد از غروب آفتاب و دوباره 3 تا 1بيشترين وقت فعالي ت پشه ها معموال  .  غروب اجتناب کنيد
 .هنگام سحر است

گ های روشن بپوشيد که دست ها و پاهای خود وقتی بيرون در هوای آزاد هستيد لباس های گشاد با رن •
 (DEET) را بپوشاند و از مواد ضد حشرات که محتوی ماده شيميايی دی اتيل توالميد 

(diethyl toluamide) استفاده کنيد  
 .به تمام پنجره ها ، درب ها ، و دودکش ها توری بزنيد و مرتب آن ها را تعمير کنيد •
o را برطبق  حشره کش. فتن از يک حشره کش قوی استفاده کنيدنيم ساعت پيش از به رختخواب ر

 .دستورات استفاده کنيد
 

 
 

NSW Multicultural Health Communication Service
Website: http://www.mhcs.health.nsw.gov.au
Email: mhcs@sesiahs.health.nsw.gov.au
Tel: (02) 9816 0347

 
1300 066 055               www.health.nsw.gov.au

 	
������ در ��� ��ت و���–ا����ت � ��  وا#�ه�! ��ا


