مگس:

ساس هاي تخت خواب :

مگس ماده در طول عمر خود  1022تخم مي گذارد و در

عكس العمل افراد نسبت به گزش ساسها متفاوت است و ممكن

جايي كه رطوبت و مواد قابل تخمير زياد است ،تخم ها در

است از خارش جزيي تا حساسيت هاي بسيار شديد بروز نمايد.

مدت  4الي  22روز به حشره بالغ تبديل مي شوند.

-1ساسها به سبب داشتن خرطوم سخت و بلند از روي لباس و

اين امر اهميت دفع سريع مواد زاید را بيان مي كند كه با

ملحفه نيز خونخواري ميكنند.

داشتن حرارت ،رطوبت و مواد غذايي مي توانند مكاني بسيار
مناسب براي رشد و تكثير مگس باشند.

جزوه آموزشی

 -2در انتقال هپاتيت Bمي توانند نقش داشته باشند.

ایمنی،سالمت شغلی و بهداشت محیط ()2

 -3چون ممكنست به صورت دسته جمعي بر روي افراد خونخواري
نمايند،كم خوني و كمبود آهن در بچه ها ايجاد مي كند.

هر مگس قادر به حمل  0022222ميكروارگانيسم با خود است.

-4به جز موارد فوق ساسها بيماري خاصي را منتقل نمي كنند.

مگس مهمترین ناقل عوامل بيماريزاست.

پیشگیري در برابر ساس هاي تختخواب

مگس مي تواند باعث انتقال وبا ،تب تیفوئید ،آنتراكس،

 -1هنگام خريد لوازم چوبي دست دوم كليه شكافها و درزها بازديد

فلج اطفال ،تراخم ،سل ،ورم ملتحمه ،اسهال و  ...شود.

شود.

مبارزه با
حشرات موذي

 -2هنگام خريد فرش  ،پشتي (دست باف و ماشيني) دست اول و
دوم دقت شود و بازديد بعمل آيد.
 -3هنگام مسافرت قبل از استقراردر محل ،فرشها  ،رختخوابها ،
كمد لباس بازديدشود تا از عدم وجود ساسها اطمينان حاصل شود.
مبارزه و اقدامات کنترلی ساس تختخواب
-1سمپاشي كف اطاقها  ،ديوار،كليه درزها و شكافهاي موجود در
منازل  ،وسايل منازل با استفاده از سموم بهداشتي و بي خطر با

مبارزه با مگس:

كارايي مناسب

* نصب توري روي پنجره ها درب ها و دريچه هاي تهويه.

 -2سمپاشي لوازم خواب تشک  ،خصوصا لوازم خواب بچه ها

*نظافت مرتب و تميز نگهداشتن سرویس هاي بهداشتي.

 -3استفاده از دستگاه هاي الكتريكي دور كننده حشرات براي دور

*نگهداري زباله در سطل هاي دربدار و پدال دار.
*دفع به موقع پسماندهاي تولیدي از محيط

كردن ساسها

تهیه و تنظیم:

سپاهي
كارشناس بهداشت محیط بیمارستان

منبعwww.environmentalhealth.ir :

پاییز 2931

http://hospital-health.com
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سوسري ها (سوسك)

تغذیه سوسك ها:

سوسكها گرما دوست ميباشند و طول روز را در مخفيگاههاا
سپري كرده و در شب فعال است و روي كف اطاقها و جاهاي
مختلف دنبال غذا ميگردد.
سوسكها تخم هاي خود را داخل كپسولهايي ميگذارناد كاه

سوسكها همه چيزخوار و پرخوار هستند و به برگرداندن

تقريباً شبيه لوبيا قرمز است .بعضي گونهها ماثال ساوساک
آلماني كپسول تخم را تا چند هفته هاماراه خاود حامال

مبارزه با سوسك:

بخشي از غذاي خود كه كمي هضم شده و همچنين دفع

* بهسازي محيط شامل پر كردن كليه شكافهاي

مدفوع روي غذا و يا هرچيز ديگر عادت دارند .سوسک ها

ديوارها ،كف،سقف ،درزهاي بين پله ها باسيمان و ...

از انواع مواد غذايي غذاهاي گرفته تا روغن تجمع يافته
اطراف اجاق گاز و يا مواد غير خوراكي نظير :كاغذ ،مقوا،

*رعايت نظافت عمومي و بهداشت ساختمان و محيط
*جمع آوري سريع ،حمل و دفع بهداشتي زباله

مي كنند تا تخم براي باز شدن آماده شود .بعضي ديگر تخمها

صابون ،حشرات مرده (حتي سوسک هاي مرده )،پارچه،

را مستقيماً داخل شكافها مي گذارند .تعداد ناوزادان داخال

كتاب ،مدفوع ،خلط سينه ،زخمهاي انساني ،هر گونه

كپسول در گونههاي مختلف بين  14-44عدد گزارش شاده

موجود مرده ،چسب ،چرم ،ته سيگار ،خمير دندان ،رنگ،

*قرار دادن كليه زباله و پسماندها در سطل هاي دربدار

است كه با چند بار پوست اندازي به يک سوسک بالغ تبديال

مو و ناخن انسان،تغذيه مي كنند.

*مجهز بودن مجاري فاضالب به توري مناسب

ميشوند.

*جلوگيري از ريخت و پاش مواد غذايي و نان خشک

*حذف و جلوگيري از ورود كارتن به بخش ها و واحد ها
*نگهداري مواد غذايي در ظروف در بسته

مخفیگاه هاي سوسك ها:

آلودگی هاي سوسري ها:

فرم بدن سوسک به گونهاي است كه ميتواند از شكافاهااي

سوسک ها ناقلين مكانيكي  22نوع از باكتريها ،قارچ ها،

باريک عبور كند .سوسک ها مي توانند در هر جايي مخفي

انگلهاي تک ياخته و ويروسها ميباشند نظير سالمونال،

شوند از جمله درمجاري فاضالب ،چاه توالت ،زير زمايان،

عفونتهاي روده اي نظير اسهال معمولي و خوني .

انباريها ،شوفاژ خانه هرگونه اثاث ثابت و بدون استفاده در
خانه ،توده زباله ،توده روزنامه و يا كتاب ،زباله دان ،كابينت
ها ،كشوها ،دستشويي،حمام ،پشت وزير يخچال و اجااق

سوسكها اين ميكروبها را با قطعات دهاني ،پاها و فضوالت
خود منتقل مي كنند.

گاز  ،چاهک ها ،پريزهاي برق ،درزها و شكاف هاي دياوار،

سوسک ها ميتوانند موجب بروز آلرژي و حمالت آسم

سقف ،كفپوش ،پشت كاغذ ديواري،زير كاشي ها ،كفپاوش

شوند .سوسک ها با توليد ماده اي روغني باعث توليد بوي

ها و موزاييک هاي لق و پشت لوله هاي گاز وآب و . ...

زننده و لكه دار شدن سطوح از جمله پارچه ها مي شوند.
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*تعمير موزاييک ها ،كاشي ها ،سراميک ها ،كفپوش هاا
و سنگهاي شكسته و لق
*دور كردن توده هاي چوب و وسايل چوبي
*تعويض چهارچوب هاي درهاي فرسوده
*نظافت مرتب زير يخچال ها ،كمدها ،تخت ها ،الكر هاا،
شوفاژها

اساسیترین راه مبارزه با سوسکها:
حذف پناهگاههای سوسک

4

