
  )گندزدائي –سمپاشي  –بھسازي (مبارزه با حشرات ، جوندگان و موجودات موذي ) بخش پنجم 

   مشكالت ناشي از حشرات ، جوندگان و موجودات موذي در اردوگاھھا) الف

از مشكالت ديگري كه متعاقب بحرانھا ايجاد شده و سالمت آسیب ديدگان را بخطر مي اندازد رشد و تكثیر عوامل میكروبي بیماريزا و 

نیز تكثیر حشرات از قبیل مگس ، پشه ، سوسك و ھمچنین تكثیر جوندگان به ويژه موش را مي توان نام برد و در بعضي مواقع بخاطر 

بیعي موجوداتي از قبیل گزندگان ، مار ، عقرب ، رطیل و برخي جانوران منطقه ، امنیت آسیب ديدگان را بر ھمزدن محیط زيست ط

  . تھديد نموده و مشكالت آنھا را مضاعف خواھند كرد

ذائي و ، وجود بركه ھا و ماندآبھا ، فساد مواد غ  وجود اجساد ، الشه موجودات ، دفع نا صحیح فضوالت و مدفوع ، تلنبار شدن زباله

معضالتي كه بويژه در روزھاي اولیه بحران و سپس تا ھنگام ساماندھي و ايجاد نظم در محلھاي اسكان آسیب ديدگان بوجود مي 

بعضي میكروبھا از خود . مناسبي براي میكروبھا ، حشرات و موجودات موذي فراھم مي كنند  آيد موجب تعفن شديد شده و شرايط

آنھا سم مي گويند و اين سموم حتي با حرارت ھم از بین نرفته و ممكن است از راھھاي مختلف مثل موادي ترشح مي كنند كه به 

ھمچنین عوامل بیماريزا از طريق نیش زدن حشره ، مدفوع حشره ، . خوردن غذاي آوده وارد بدن شده و ايجاد مسمومیت نمايند

ترس از بندپاياني مثل . قل به اشخاص سالم انتقال مي يابندخوردن و له شدن حشره و استنشاق ھواي آلوده به مدفوع حشره نا

عنكبوتھا ، عقربھا گاھٔا منجر به ضايعات عصبي مي شوند، ايجاد مزاحمت و آزار بصورت نیش و گزش به ويژه در كودكان و اشخاصي 

  .كه پوست بدنشان ظريف و حساس بوده و سبب تحركات پوستي آنھا مي شوند

  . ت اقتصادي كه بر منابع غذائي وارد مي كنند مخاطرات بھداشتي ايجاد كرده و موجب بروز بیماري مي گردندموشھا عالوه بر خسارا

  :راھھاي پیشگیري و مبارزه با موجودات موذي و عوامل بیماريزا) ب

و ھم به  بھداشت عمومي يكي از عوامل مھم در سالمت مردم است ، براي تأمین سالمت جامعه ، بھداشت ھم به صورت فردي

بھداشت فردي و اجتماعي مكمل يكديگرند و رعايت بھداشت فردي به تنھايي كافي نخواھد بود . صورت اجتماعي بايد رعايت گردد

  . زيرا انسان جدا از مردم و اجتماع زندگي نمي كند و رعايت يا عدم رعايت بھداشت ھر فرد روي سالمت سايرين اثر مي گذارد

  :محیط بھسازي و ايمن سازي  -١

ساده ترين و عملي ترين اقدامي كه ھر فرد مي تواند در پیشگیري از عوامل بیماريزائي و رشد و تكثیر موجودات موذي از خود نشان 

دھد بھسازي محیط است بدين معني كه میكروبھا ، حشرات ، جوندگان و موجدات موذي در محیطھائي رشد و تكثیر پیدا مي كنند 

ي زندگي داشته باشند اين شرايطچیزي نیست جز آلودگیھا ، ناپاكیھا ، مواد زائدي مثل پسمانده ھاي غذا و كه شرايط الزم را برا

. زباله ھا ، ماندآبھا و بركه ھاي فاضالب و در مجموع شرايطي كه موجودات كوچك و بزرگ بتوانند به راحتي رشد و تكثیر پیدا كنند

شرايط را از بین مي برد، بعبارتي با اقداماتي مثل جمع آوري صحیح و به موقع زباله و بھسازي محیط در واقع اقداماتي است كه اين 

مواد زائد و دور كردن اين مواد روي پنجره ھا و چاه ھاي فاضالب ھا ، پوشاندن آب انبارھا و مخازن آب ، دفع صحیح مدفوع و فضوالت ، 

گونه مواد شیمیائي مثل سموم و مواد ضد عفوني كننده ، محیط را حفاظت شخصي و اقدامات مشابه مي توان بدون استفاده از ه 

بھسازي نمود بطوريكه امكان نشو و نما براي موجودات موذي و میكروبھا فراھم نشود ، با رعايت نظافت و سالم سازي محیط عالوه 

و ھمراه شرايط طبیعي محیط حفظ بر پیشگیري از بیماريھا ، از آلوده كردن محیط توسط سموم و مواد شیمیائي خودداري شده 

    .خواھد شد

  ):سموم و مواد گند زدا (استفاده از مواد شیمیائي  -٢

دربعضي شرايط به دلیل باال بودن آلودگي به ناچار بايد از مواد شیمیائي نیز استفاده كرد اما استفاده از اين مواد ھم زماني مؤثر 

تفاده از سموم و مواد شیمیادي نیاز به متخصصین و آگاھي داشته و ھر نوع سمي خواھد بود كه با بھسازي محیطھمراه باشد ، اس

را نمي توان به راحتي در محیط مسكوني استفاده كرد مگر زير نظر كارشناسان مربوطه و با رعايت نكات امني ، در غیر اين صورت 

  . وجب مسمومیت افراد شده و زيانھائي به بار آيدممكن است عالوه بر تأثیرات بد زيست محیطي و مقاومت موجوات و میكروبھا م

تھیه شده و در شرايط بحران كمك مؤثري ) اسپري(بكار بردن سمومي كه در بسته ھاي مخصوص خانگي و يا قوطیھاي تحت فشار 

  .در كاھش حشرات و موجودات موذي خواھند كرد

  :روشھاي كنترل و حفاظت  -٣

  :مگس و پشه  -١

  راكد و علف ھاي سطحي در آبھاي راكد از بین بردن آبھاي -

  نصب توري و پشه بند  -

  دفع صحیح مدفوع و فضوالت  -

  جمع آوري و دفع صحیح زباله  -

  پاشیدن نفت يا گازوئیل روي آبھاي سطحي راكد و فاضالب  -

  هزير نظر كارشناسان مربوط) كوپكس  –آمبوش (استفاده از سمومي مثل فايكام ، بايگون ، پرمترين  -

   

  :شپش  -٢

اسكان تعدادي از مردم در اردوگاھا و سر پناھاي موقت به علت تماس نزديك افراد سالم با افراد آلوده خطر شیوع و تكثیر اين حشره 

شپش بدن كه ناقل مي باشد تقريبٔا ھمیشه بین لباس وپوست پیدا مي شود انتقال عوامل بیماريزا از طريق . را فراھم مي سلزد 

يا   كمبود آب ، صابون و(و يا شپش له شده انجام مي گیرد، تعداد شپش ھا زمانیكه بھداشت فردي ضعیف بوده  مدفوع شپش

  . و يا تعداد جمعیت زياد باشد و يا ھوا سرد باشد افزايش پیدا مي كند) لباس 

و صابون ، شستشوي  براي كنترل اين حشره بايد به مكان شستشو و حمام دسترسي پیدا كرد ، شستشوي بدن با آب گرم

لباسھا با مواد شوينده قوي و آب داغ و خشك نمودن آنھا در مقابل نور خورشید ، در صورت امكان استفاده از اتوي داغ ، عدم 

استفاده از برس يا شانه افراد ديگر ، كوتاه كردن موھا بسیار مؤثر مي باشد، در صورت امكان و دسترسي مي توان به راحتي از 

  .ن ھگزاكلرايد استفاده كردشامپو بنز



در مواردي ديده شده كه در اردوگاھا براي مبارزه با شپش اقدام به سمپاشي داخل اماكن مي كنند كه به ھیچ وجه احتیاجي به آن 

نیسشت و جز به خطر انداختن سالمتي اشخاص حاصلي نخواھد داشت زيرا شپش مدت بسیار كوتاھي در خارج از بدن مي گذراند 

  .ٔا خود را را به بدن مي رساندو سريع

  . استفاده از مواد شیمیائي و سموم زير در صورتیكه زير نظر كارشناسان مربوطه انجام گیرد توصیه میشود

  .درصد براي لباسھا و محلھاي خواب استفاده گردد DDT 10 درصد و  ١در ھزار روي سر و بدن افراد و پودر گامكسان  ۵    ۵/٢پرمترين

    

   

  :ساس 

ساسھا اغلب اوقات خود را در شكافھا ، تركھا و ساير محلھاي قابل اختفا در ديوارھا و سقف اماكن و حیواني مي گذارنند و نیش 

آنھا ممكن است باعث اثرات پوستي خیلي شديد، خارش و بر افروختگي صورت شده و در مواردي موجب تھوع و تند شدن نبض 

  .گردد

بايد زير نظر كارشناسان متخصص انجام گیرد كه در اين صورت میتوان از سمومي مثل لیندين ،فايكام ، مبارزه شیمیائي با اين حشره 

  . دلتامترين ، پرمترين ، استفاده و سطوح را سمپاشي نمود

  :كك  -٣

براي اين حشره  كنترل كك ھا اصؤال با تمیز كردن محل زندگي مردم در سرپناھا و نظافت وسائل خواب و لباس ھا مي توان محیط را

در صورت آلودگي كك به طاعون الزم است محل اردوگاه از منطقه آلوده به محل ديگري انتقال داده شود و مبارزه با كك . نامناسب كرد

  .بطور جدي در النه جوندگان بعمل آيد

آبوش ، بايگون ، فايكام ، مبارزه شیمیائي با كك زير نظر كارشناسان متخصص صورت گیرد و میتوان از سمومي مثل كوپكش يا 

  .ديازينون و ماالتیون استفاده كرد

  :سوسك  -۴

سوسكھا براي ادامه زندگي به مقدار كافي آب و غذا و محلي براي مخفي شدن نیاز داشته كه غالبٔا در آشپزخانه ھا ، پشت و 

ي مواد غذائي ھستند ھمچنین لوله ھا و اطراف كمد ھا ، گنجه ھا و قفسه ھا ، ظرف شوئي ھا ، يخچال و نواحي كه محل نگھدار

  . دودكشھا و فاضالب رودھا زندگي مي كنند

كلید اصلي مبارزه با سوسكھا پاكیزگي و نظافت بوده و استفاده از حشره كش بدون آنكه ھمراه و متكي به بھسازي و بھداشت 

 تمیز كرد و از ريخت و پاش ذرات مواد غذائي لذا بايد محیط را كامٔال. باشد فقط آسايش موقت ايجاد كرده و راه اساسي نیست

و درب كیسه كامٔال بسته شود    زباله به موقع جمع آوري. خودداري و كفشور يا محل خروج فاضالب با توري ريز پوشیده شود 

سوسك و قلمھاي ) اسپري(استفاده از سمومي كه براي مصارف خانگي تھیه شده و در بسته ھاي ساده و قوطیھاي تحت فشار 

  . كش مثل بايگون ، ماالتیون ، كوپكس ، سولفاگ ، ديازينون و فايكام زير نظر كارشناسان متخصص استفاده نمود

  :موش  -۵

موش ھا حیوانات بسیار باھوش و در عین حال نسبت به رويدادھاي اطراف خود مشكوك مي باشند ، كوچكترين تغییري در محیط 

معمؤال حضور موشھا را مي توان . نشان داده و از خوردن و جويدن غذا و اشیاء خودداري نمايدباعث مي گردد كه حیوان عكس العمل 

از روي آلودگي ھايي كه بطور مستقیم مي گذارند كه شامل فضوالت ، ادرار ، چربیھا يا لكه ھا ، مو و قسمتھاي جويده شده و غیره 

  . در محل شناسائي نمود مي باشد و به خوبي توسط اين عالئم مي توان وجود موش را

براي كنترل موش مي توان از حضور موشھا به يك منطقه يا اردوگاه يا يك ساختمان بوسیله ايجاد موانع يا استفاده از مواد دور كننده  

احتمال  ، حمايت از شكارچیان طبیعي مثل سگ و گربه و يا از وسائل مكانیكي از قبیل تله بويژه در زماني كه طعمه گذاري با سموم

  .مسمومیت كودكان را بدنبال داشته باشد پیشنھاد مي گردد

طعمه گذاري و استفاده از سموم بايد زير نظر كارشناسان متخصص و با سمومي مثل وارفارين ، اكتوسین سي و كوماكلر انجام 

  . گیرد

  :گند زدائي و از بین بردن عوامل میكروبي ) ج

ان آلودگیھا و عوامل بیماريزا در محیط ، لباس ، رختخواب ، آب ، مواد غذائي و ساير قسمتھا به كمك عوامل و روشھاي گوناگون میتو

  .را ازبین برد و يا كنترل كرد

سوزاندن ، حرارت دادن ، جوشاندن موجب نابودي باكتريھا شده و آلودگي را پاك مي كند آلودگي مايعاتي مانند شیر ، آب و برخي 

  .وان از بین برد اجسام را از اين طريق مي ت

برخي از مواد مانند الكل ، آھك ، صابون ، پودر ھاي پاك كننده ، ساولن ، كلر ، دتول ، ھاالمید و كرئولین براي گند زدائي توالت ، 

  . حمام ، وسائل آب و فاضالب مورد استفاده قرار مي گیرند

ست مي آيد كه جھت گند زدائي مدفوع با غلظت كم مورد بد  با آھك ، شیر آھك  آھك ارزانترين گند زدا است ، از اختالط آب

  . استفاده قرار مي گیرد 

  .كلر و ھاالمید براي گند زدائي آب ، غذا ، سطوح و اماكن آلوده مورد استفاده قرار مي گیرد

  .برخي از گند زدا ھا در بازار يافت میشوند و براي پاك كردن و از بین بردن میكروبھا قابل استفاده ھستند

اصؤال مواد میكروب كش و پاك كننده از طريق مسئولین ھالل احمر و بھداشت در اختیار آسیب ديدگان قرار خواھد گرفت و روشھاي 

      .استفاده از آنھا توضیح داده مي شود

  برگرفته ار اورژانس بوشھر
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