
سياه زخم چيست؟

از سياه زخم در حمالت تروريستي استفاده شده است. اين 
بيماري بسيار خطرنا است.  سياه زخم مسري نيست؛ 

شما از كسي كه سياه زخم دارد بيمار مني شويد.

ن است سياه زخم بگيريد؟ چگونه مم

شما از سه طريق ممكن است سياه زخم بگيريد:
از طريق زخم و يا بريدگي بر روي در پوستتان.  •

از طريق تنفس سياه زخم موجود در هوا.  •
از طريق مصرف غذا هاي آلوده به سياه زخم.  •

سياه زخم چقدر خطرنا است؟

ه مبوقع براي سياه زخم  بيشتر اشخاصي (99%) 
پوستي حتت مداوا قرار مي گيرند زنده مي مانند.  بدون 

درمان %20 از آنها مي ميرند. 

سياه زخم تنفسي بيشتر
خطرنا است. تقريبأ نيمي
ه سياه زخم را  ساني  از 

نند مي ميرند. استنشاق مي 

در موارد نادري سياه زخم در گوشت بطور طبيعي پيدا 
مي شود. %25 تا %50 احتمال مرگ در اثر خوردن چنني 
ن است  گوشت هاي آلوده اي وجود دارد.  اشخاصي مم

سياه زخم را به ذا براي بيمار كردن اشخاص اضافه كنند.

عالئم آن چيست؟

وچ پوستي با خارش  سياه زخم پوستي ي برآمدگي 
ه به  ند (معموأل بر روي صورت، دست يا بازو)  ايجاد مي 
ي تاول تبديل مي شود.  اين تاول به 

ه وسط  ي زخم باز تبديل مي شود 
آن سياه است.  

اگر شما سياه زخم را تنفس كنيد، در شروع چنني احساس 
ام شده ايد بدون آب ريزش  ه سرما خورده و يا ز نيد  مي 
نيد و درد  مي تب  ه گلو درد بگيريد،  ن است  بيني.  مم

نيد، نفس تنگي بگيريد،  ماهيچه بگيريد و بعدأ سرفه 
نيد. نيد و احساس خستگي  ناراحتي در سينه احساس 

سياه زخم از طريق گوشت آلوده باعث تهوع، از بني رفنت 
م مي شود. اشتها، اسهال خوني، تب و درد شديد ش

چه زماني اين عالئم خود را نشان مي دهند؟

در هر 3 نوع سياه زخم عالئم مي توانند خود را در طول 
7 روز نشان دهند.

نيد عالئم آن مي توانند خود  اگر سياه زخم را استنشاق 
را در ظرف ٧ روز نشان دهند.

حمله بيماري سياه زخم به چه صورت است؟

در بيشتر موارد در گذشته سياه زخم بصورت گردي سفيد 
رنگ ديده شده است.  چنانچه گرد سفيدي را در بسته ها 
رديد، اعمال  و يا نامه گاي پستي و يا در جاي ديگري پيدا 

زير را اجنام دهيد:

نيد. به آن گرد دست نزده و آنرا استنشاق ن  •
ه به آن گرد نزدي نشوند. به ديگران بگوئيد   •

دست هاي خود را بشوئيد.  •
نيد. به پليس و يا آتش نشاني محل خود تلفن   •

ه به سياه زخم آلوده  نم  اگر من احساس مي 
نم؟ ار بايد ب شده ام چ

نيد.   فورأ به تدكتر يا بيمارستان خود تلفن 
نيد. ار  ه چ آنها به شما خواهند گفت 

سني هم وجود دارد؟ آيا وا

ه با سياه  سن فقط به اندازه اشخاصي  بله، اگر چه وا
ار دارند و احتمال آلوده شدنشان زياد است،  زخم سر و 

نان مراكز پزشكي موجود است. ار مانند سربازان و 

براي اطالعات بيشتر...

براي دريافت كمك به زبانهاي انگليسي و اسپانيولي به 
  (800-232-4636) 800-CDC-INFO نيد:  CDC تلفن 

(TTY) 888-232-6348  

www.cdc.gov/anthrax نيد:  و يا به تارمناهاي زير مراجعه 
www.dhs.ca.gov/epo  
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