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تب دنگی یک بیماری خطرناک و تاحدودی کشنده است که در افغانستان در حال گسترش می باشد. والیت ننگرهار در

ماه جون و جوالی سال ۲۰۲۲ شاهد واقعات بیشتر این بیماری بود. چنانچه از میان ۶۴ فرد مبتال نزدیک به ۷۵ در صد آنان
را زنان و متباقی را دختران باالی سن ۵ سال تشکیل می دادند.

 
از سپتمبر ۲۰۲۱ تا جنوری ۲۰۲۲ به تعداد ۷۱۵ واقعۀ مثبت از سوی مراکز صحی به ثبت رسیده بود، اما از جنوری تا جون
۲۰۲۲ هیچ موردی ثبت نشده است. کارمندان صحی در ننگرهار در زمینه تشخیص و شناسایی عالیم و انجام معاینات

برای تشخیص فوری آموزش دیده اند. البراتوار ساحوی ننگرهار ظرفیت تائید واقعات، پروسس نمونه گیری و تائید

تشخیص را دارد. [۱]

 
برنامۀ پیشگیری و مقابله در برابر این بیماری از ماه دسامبر سال  ۲۰۲۱در حال اجرا است و تاکنون در ساحات آسیب پذیر

بیش از ۹ هزار حشره کش توزیع شده است. ادویه حشره کش یا ادویه ضد پشه ها برای افغانستان موجود و آمادۀ

فرستادن است. [۲]

 
حشره کشی که از سوی انستیتوت صحی آژانس ملی محیط زیست تهیه شده است، طوری عمل می کند که پشۀ بالغ

(Aedes) مونث را هنگام جستجوی مکان برای تخم گذاری، جذب و به دام می اندازد. به گونه ای که پشه های مونث

وقتی سعی  کنند تخم های خود را در حشره کش بگذارند، به دام می افتند و اینگونه از گسترش عفونت در میان مردم

جلوگیری صورت می گیرد. [۳]

الرواکش یک نوع حشره کشی است که افراد می توانند با استفاده از آن در داخل و بیرون از خانه های شان از نفوذ پشه ها

جلوگیری کنند. این حشره کش پشه ها و حشرات نوزاد را قبل از رسیدن به بلوغ از بین می برد. [۴]

 
انترنیوز برخی از شایعاتی را که در مورد شیوع تب دنگی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شدند، جمع آوری

کرده است. این سند معلومات جدید در مورد این شایعات برای کارکنان صحی و بشری ارائه می کند. در جریان ماۀ
اگست، بیست مورد همچنین شایعات را از فیسبوک جمع آوری کرده ایم که از سوی کاربران افغان در رسانه های

اجتماعی منشتر شده بود.

انترنیوز افغانستان - دسمبر ۲۰۲۲

تب دنگی – شایعات تازه
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"انار برایش مفید است... [تب

دنگی]" 

"بهترین تداوی اش را در سیر یافتم. با خوردن دو غوزه سیر دم

کرده در برنج برای سه روز تغیر کلی در درد و تبم آمد و در روز

سوم بکلی صحت یاب شدم ... [تب دنگی]"

روند شایعات: سیر تب دنگی را درمان می کند، انار شفابخش است

چرا این موضوع مهم است؟

افغانستان با موج واقعات تب دنگی مواجه است و این مرض اکنون در افغانستان وجود دارد. در والیات

آسیب پذیر باید مردم از خطرات و کاهش ابتال به این بیماری آگاه باشند.  

 
تداوی خاصی برای تب دنگی وجود ندارد. باورها بر این  بوده که تنها سبزیجات و میوه جات در تداوی تب دنگی مفید

است و این باورها می تواند باعث عدم مراجعه افراد در هنگام ضرورت به مراکز صحی  شوند.  

 
احتمال مبدل شدن تب دنگی به بیماری شدید و در خطر انداختن زندگی انسان کمتر وجود دارد. اعتقاد به همچنین

شایعات می تواند مردم را از خطرات شدید بیماری و اقدامات پیشگیرانه، غافلگیر سازد.

میوه ها و سبزیجات، از جمله سیر و انار منابع خوبی از ویتامین C و فیبر غذایی استند که برای حفظ سالمتی
مهم است. [۵] در حالیکه ویتامینC، میوه ها و سبزیجات تازه در هنگام بیماری احساس بهتری به ما بدهند و به

بهبودی ما کمک کنند، اما آن ها به تنهایی در پیشگیری یا "درمان" برای تب دنگی کمک کرده نمی توانند.

 
تب دنگی درمان خاصی ندارد. استراحت، گرفتن مایعات کافی و مشوره داکتر به بیماران تب دنگی توصیه

می شود.

 
برای کنترول عالیم درد، درد عضالتی و تب، بیماران می توانند از قرص های مسکِن (انلجیزیک) با بهترین گزینه ها

استامینوفن یا پرستامول استفاده کنند. با این حال، از ادویه های ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) مانند

ایبوبروفن و آسپرین که خون را رقیق می کنند، باید اجتناب شود.

 
بر اساس عالیم و وضعیت، بیماران تب دنگی ممکن است به خانه فرستاده شوند، یا برای کنترول بهتر به داخل

بستر ارجاع شوند، یا ممکن نیاز به درمان فوری و عاجل داشته باشند.

 
در صورت دنگی شدید، مراقبت های صحی از سوی داکتران و نرس ها می تواند به کاهش میزان مرگ و میر به

کمتر از یک درصد کمک کنند. [۶]

حقایق

۲



توصیه ها

باید به یاد داشته باشیم که جوامع با توجه به فرهنگ خود به ادویه طبیعی و سنتی اعتماد دارند که این بخش مهمی از
چگونگی اقدامات جوامع در حفاظت شان است. هرچند صرف میوه ها و سبزیجات در حفظ سالمتی مهم استند،

اما بیماری ها را تداوی کرده نمی توانند.
 

فعاالن بشری و صحی باید تالش در راستای مبارزه با بیماری تب دنگی با جوامع آسیب پذیر را ادامه دهند و در مورد

شیوع این بیماری، افزایش خطر همه گیری و اقدامات پیشگیرانه، در هنگام ابتال مراجعه به مراقبت های صحی،
آگاهی دهی نمایند. البته تشخیص زودهنگام برای جلوگیری از شدت یافتن تب دنگی بسیار مهم است.

 
بزرگان جامعه از جمله عالمان دین و فعاالن اجتماعی به خصوص زنان  و همچنین مقامات ساحات نزدیک به مرز

پاکستان، می توانند از تالش های آگاهی رسانی حمایت کنند.

 
رسانه های محلی و ملی اساسی ترین وسیله برای پخش و نشر اطالعات استند و ممکن است همیشه به اطالعات

رسمی دسترسی نداشته باشند یا از ویروس و خطرات آن آگاهی نداشته باشند. فعاالن بشری و صحی باید با

رسانه ها در تماس شوند و اطالعات الزم را به خاطر انتشار از رسانه های سنتی و اجتماعی با آنان شریک سازند.

شبکه های رادیویی و تلویزیونی محلی مطرح در هر والیت، بسترهای مفیدی برای انتشار آگاهی استند. اگاهان بشری
و صحی می توانند در راستای پاسخگویی به سواالت مردم از طریق برنامه های رادیوی همکاری نمایند و در دسترس

مردم باشند.
 

در صورت امکان، فعاالن بشری و صحی باید در مورد موجودیت و توزیع وسایل پیشگیرانه با مردم ارتباط برقرار
کنند. به طور مثال، کارکنان صحی اجتماعی در شرق کشور به لیلیۀ یک مدرسه بزرگ دینی وسایل پیشگیرانه توزیع

کردند. [۷]

شایعات دیگر

در اینجا نمونه هایی از شایعاتی تب دنگی آورده شده است که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شدند:

"عوارض واکسین های کرونا زیر سایۀ تب دنگی و

بیماری آبله میمون قرار می گیرد......"
"مردم را قتل می کنند، به بهانه دنگی و بنگی و کرونا. ما شاهد

بودیم که در زمان کرونا هم داکترها خودشان آکسیجن را دور

می کردند و همچنان انتی بیوتیک بسیار زیاد به مریض داده

می شد تا ضعیف شده و مکمل از بین برود."

"این همه ادعا های این ظالمان، اهداف سیاسی را در خود

دارد، می خواهند برای ملت ها تشویش خلق کنند، آنها را

منزوی ساخته و اهداف و برنامه های پلید خود شان را به

راحتی تطبیق کنند."

"از این همه ماجرا و هنگامه ساختن، یک بمب اتم زدن بهتر

است! بزنند تا همه بمیرند، این چه است، یک روز کرونا

می سازند، یک روز تب دندگی و ...."

۳
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اولین مورد تب دنگی در افغانستان در سال ۲۰۱۹ در والیت ننگرهار ثبت شد و در عین حال اولین موارد در افغانستان

مربوط به افرادی بود که به پاکستان سفر کرده بودند. تا ۱۹ نوامبر ۲۰۲۲، تعداد مجموعی واقعات تب دنگی مثبت در

افغانستان به ۹۸۴ رسیده بود که شامل دو مورد فوتی می شد و هر دو تن نشانه ها و عالیم مشترک داشتند. در این میان

(OPD) ۹۹،۵ درصد بیماران باالتر از سن ۵ سال بوده که ۱۹،۳ فیصد آن زنان هستند. اکثریت مبتالیان در بخش عاجل
بدون بستری کردن و مراقبت های خاص تداوی می شوند و موارد شدید بسیار کم وجود دارد. [۸][۹]

 
از زمان اولین مورد در سال ۲۰۱۹ که در آن جهان بیشترین واقعات دنگی را به ثبت رساند، افغانستان تنها شیوع پراگندۀ
این بیماری را گزارش کرده است. تغییرات آب و هوا، سیالب ها و خشکسالی، درگیری، جابجایی و بحران های بشری،

همه و همه به گسترش  تب دنگی در افغانستان و جاهای دیگر کمک می کنند. این بحران ها نشان می دهند که برای

کنترول چنین بیماری ها نیاز به رویکرد واحد در زمینۀ صحت عامه دیده می شود. توجه داشته باشید که ظروف ذخیره آب

که استفاده از آن ها بیشتر در سال های خشک سالی افزایش می یابد، مکان هایی را برای پرورش پشه ها فراهم می کند.
 

تشدید بحران انسانی در افغانستان آسیب پذیری مردم را در برابر عفونت و بیماری بیشتر افزایش داده است. عالوه بر

این، افغانستان در موسم گرما، کمتر شاهد بارندگی بوده و در کنارآن محیط مساعد برای تکثیر پشه ها و گسترش

زیستگاه های شان ایجاد می کند. از آن جایی که نزدیک به ۸۰ درصد خانواده ها در اکتوبر ۲۰۲۲ کمبود آب را گزارش کرده اند،

امکان شیوع تب دنگی بسیار زیاد است. [۱۰]

 
افزایش تب دنگی تنها یک پدیده مربوط به افغانستان نیست. تعداد بیشتر موارد دنگی و شیوع مکرر آن در کشورهای

آسیایی گزارش شده است که ۷۰ درصد از مجموع موارد جهانی دنگی را تشکیل می دهند. [۱۱]

 
در پاکستان همسایه افغانستان، که تب دنگی بومی بوده و شیوع فصلی آن عادی می باشد، پس از سیالب های
بی سابقه در اواسط سال ۲۰۲۲ (که به تغییر اقلیم نیز نسبت داده می شود)، موارد ابتال به این بیماری به شدت افزایش

یافته است. نزدیک به ۷۵ درصد از ۲۵،۹۳۲ مورد ابتال و ۶۲ مورد مرگ از جنوری تا سپتمبر ۲۰۲۲ گزارش شده است. [۱۲]
در افغانستان نزدیک به ۴۰ در صد واقعات از والیات نزدیک به پاکستان گزارش شده است. در ضمن، تنها در ایالت

خیبر پ�تونخوا در حدود ۱،۲ میلیون مهاجر افغان زندگی می کنند.
 

عبور و مرور در بین سرحد میان مردم و انتقال اجناس (به عنوان مثال تایرهای دست دوم) بین پاکستان و افغانستان از
طریق مرز تورخم در شرق والیت ننگرهار در گسترش بیماری تب دنگی نقش دارد. [۱۳]

تب دنگی در افغانستان، کشور همسایه پاکستان و آسیا

معلومات در مورد تب دنگی:

تب دنگی چیست؟

تب دنگی یک بیماری ویروسی است که توسط ویروس

دنگی به بار می آید. این بیماری عمدتاً از طریق نیش پشه

ماده آلوده (Aedes aegypti ) به انسان منتقل می شود.
این پشه ها همچنین می توانند ویروس های زیکا، چیکونگونیا

و سایر ویروس ها را منتشر کنند. [۱۴]هر ساله حدود ۴۰۰
میلیون نفر در سراسر جهان از طریق نیش پشه های آلوده به

ویروس دنگی مبتال می شوند. [۱۵]

۴

https://reliefweb.int/report/afghanistan/unicef-afghanistan-humanitarian-situation-report-no-11-31-october-2022
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue#:~:text=Before%201970%2C%20only,populations%20at%20risk.
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON414


دردها (درد چشم معموالً در پشت چشم، عضله، مفاصل یا درد استخوانی)

استفراغ

بخار جلد

به میزان ۸۰  درصد از افراد آلوده به ویروس دنگی هیچ عالمتی یا عالیم خفیفی مانند تب ساده را تجربه می کنند. [۱۶]
[۱۷] عالیم معمول تب دنگی قرار ذیل است:

 

این عالیم معموالً سه تا چهارده روز پس از عفونت شروع می شوند و معموالً از دو الی هفت روز طول می کشند. اگر

تب دارید یا عالیم دنگی دارید، باید با یک مرکز صحی و مراقبت های صحی مراجعه کنید. [۱۸][۱۹]

عالیم و نشانه ها

درد شدید معده
پندیدگی شکم

بیماری مکرر و استفراغ خون

خونریزی بیره ها یا خونریزی زیر پوست

مشکالت تنفسی یا تنفس سریع

سردی  پوست 

نبض ضعیف، اما تند

خواب آلودگی یا بی هوشی

در موارد نادر تب دنگی می تواند بسیار جدی و به طور بالقوه تهدید کننده زندگی باشد. این به عنوان تب هموراژیک یا تب
خونریزی دهنده شناخته می شود.

افرادی که یک بار بیماری دنگی را سپری کرده باشند، در صورت ابتال دوباره در معرض خطر دنگی شدید استند. عالیم

دنگی شدید می تواند شامل موارد زیر باشد:

 

اگر عالیم دنگی شدید دارید، باید فوراً به دنبال مراقبت های طبی باشید. [۲۰]

دنگی شدید چیست؟

اقدامات پیشگیری از تب دنگی

با جلوگیری از نیش پشه می توانید از ابتال به تب دنگی جلوگیری کنید. این کار از طریق اقدامات ذیل امکان پذیر است: [۲۱]

کاهش النه های پشه ها: پشه ها در نزدیکی آب تخم می گذارند. یک بار در هفته، وسایلی را که آب را در خود نگه

می دارند، مانند؛ اشیای پالستیکی، سطل ها، گلدان ها، اسباب بازی ها، حوض ها، حمام های پرندگان، یا ظروف زباله

در داخل و خارج از خانه های تان را خالی کرده، بشویید، برگردانید، بپوشانید، یا بیرون بیاندازید.
 

خانه را پوشیده نگه دارید: پشه ها بین طلوع تا غروب آفتاب فعالیت بیشتر می کنند. تمام کلکین ها و دریچه های
خود را در این مدت بسته نگه دارید. اطمینان حاصل کنید که کلکین ها به درستی بسته شده باشند و در دروازه ها

هم هیچ سوراخی وجود نداشته باشد.
 

از مواد ضد پشه استفاده کنید: هنگام سفر به مناطق گرمسیر و حتی زمانی که در داخل خانه استید، کریم های
ضد پشه را روی بدن خود بمالید. برای کودکان یا نوزادان، می توانید پشه خانه و دستمال مرطوب ضد پشه را

خریداری کنید.

 
لباس های محافظ بپوشید: لباس های آستین دار و پطلون دراز با جوراب و بوت های بی سوراخ بپوشید.

 
داخل جالی پشه خانه بخوابید: خوابیدن در پشه خانه می تواند برای شما و فرزندانتان محافظت بیشتر در برابر

گزیدن پشه ها ایجاد کند

۵



پروژه (Rooted in Trust) از سوی دفتر بشردوستانه اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده به منظور حمایت از
سازمان های بشری و صحت عمومی جهت مبارزه با پخش شایعات در مورد کووید-۱۹ تمویل و از سوی انترنیوز تطبیق

می  شود. هدف از جمع آوری نظریات مردم در جامعه، کمک به نهادهای بشری و صحی است؛ تا فعالیت های

اطالع رسانی و آگاهی از خطرات را، بر اساس دیدگاه مردم عیار ساخته و بر مبنای نیازمندی های جامعه به نشر برسانند.

انترنیوز، با رسانه های محلی، شبکه های اطالع رسانی وگروه  ارتباطات خطر و مشارکت مردم (RCCE SWG) ، همکاری
می کند.

 
دریافت دیدگاه های شما در مورد این معلومات، ما را خرسند می سازد. برعالوه، برای پیوستن به لیست ایمیل،

همکاری و شریک سازی معلومات، با ما تماس بگیرید. لطفاً با میر روح هللا سادات، هماهنگ کننده ارشد برنامه در

msadat@internews.org :انترنیوز به تماس شوید
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Dengue and severe dengue (who.int) 
Dengue | CDC 
WHO EMRO | Infectious disease outbreak situation reports | Information resources

در پیوندهای زیر می توانید اطالعات مفید بیشتری را در مورد تب دنگی، گزارش های موقعیتی و اطالعات مربوط به
شیوع آن بیابید:
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