Дифтерия

Тетанус

Бяс

Туберкулоза

Детски
паралич

Загуба на тегло,
изпотяване,
хронична
кашлица
понякога с кръв,
в начален
стадий без
много
симптоми, лека
темп., вижда се
на рентген!
Изониацид,
рифампин,
стрептомицин,
етамбутол,
протионамид

Грипоподобни
симптоми, лека
темп., в краен
стадий
паралич на
крайници,
внезапно
треперене,
слабост.

Симптоми

Атакува
сливици, гърло,
нос, устна
кухина,
слабост,
повишен пулс.

Болка при
преглъщане,
болка на раната,
схващане,
паралич на
мускулите на
лицето и
дихателната
система.

Паралитични
симптоми в
мускулите около
ухапване, болка
при преглъщане,
страх, темп.,
главоболие,
липса на апетит.

Лечение

Антибиотиците
са безполезни антитоксини и
серуми.

Имуноглоболини
и антитоксини.

Преносител

Бактериен
токсин,
предава се от
човек на човек.

Бактериен токсин
– инфекции на
рани с лайна,
земя и т.н.

Почистване на
раната,
антисерум и
ваксина.
Имуноглоболин.
Да се спре
профилактиката
за малария.
Плюнка на
кучета, котки,
прилепи чрез
ухапване, вирус в
центр. нервна
система.

Ваксини

Ди-Те, 10
години.

Ди-Те, 5-10
години.

Инкубация

1-7 дни

5 дни – 15
седмици

География

навсякъде

Смъртност

5 – 10 %

95 % от Азия, без
Малайзия
> 40%

3 ваксини, 1
година, HDCV,
RIG
3-7 седмици, порядко до 2
години
навсякъде
16-35 000 души,
100% без
ваксинно
лечение

Менингококов
менингит

Амебиаза

Трахома

Внезапна темп.,
силно
главоболие и
вратни болки,
повръщане,
безсъзнание.

Възпаление на
дебелото
черво, води до
възпаление на
бял и черен
дроб, мозък,
диария, газове.

Възпаление
на клепачи,
очи, лигавица,
води до
ослепяване.

Няма

Пеницилин Г,
антибиотик.

Метронидазол,
йодокинол,
парамомицин,
тетрациклин и
хлорокин.

Тетрациклин,
еритромицин,
сулфонамид.

Микобактерия,
от човек на
човек или в
храна, мляко
при дълъг
контакт и слаба
имунна система
BCG

Вирус, нервна
система,
храна, вода,
директен
контакт

Бактерия,
възпаление на
мозъчна кора,
директен контакт
с хора, нос,
гърло.

Протозоя,
храна, вода,
лайна, въздух

Вирус, мухи,
кърпи,
контакт, ръце,
хламидии

Има, 5-10
години

няма

няма

дълъг

1-2 седмици

Quadrivalent, A,
C, Y, W (Aventis),
3 години
1-3 дни

На изчезване,
южна Азия
> 60% без
лечение

предимно
Индия, Непал
10-300 000
души, 30%
повече при
възрастни

предимно
Индия, Непал
5-15% при
лечение, 50%
без лечение

навсякъде

8-16 дни

навсякъде
милиони
случаи на
ослепяване

Симптоми

Лечение

Преносител

Денги

Японски
енцефалит

Малария

Филариоза

Леишманиоза

Лаймска
болест

I фаза – болки в
мускулите, темп.
кожен обрив,
главоболие.
II фаза – след 35 дни, лимфи,
диария,
депресия
повръщане.
Симптоматично,
да се избягва
аспирин при
кръвотечения,
болест след 5-7
дни, ДЕЕТ 35%
Комари през
деня, (аедис
египти) – вирус.

Грип,
главоболие,
стегнат врат,
повръщане.

Темп., треска,
главоболие,
повръщане на
цикли през 2-3
дни, лимфи,
жълта кожа.

Темп., главоболие,
повръщане,
лимфи, подуване
на шкембе,
тестиси.

Темп., кожни
екземи, лимфи,
анемия, черен
дроб.

няма

Повишена
доза от
лекарство
неизползвано
за
профилактика.
Протозои –
комари през
нощта
(анофелес).
Няма,
профилактика лариам,
малароне.
12-30 дни, до 1
година

Диетилкарбамизин
(ДЕК), хетразан,
нотезин.

Содиум
стибоглуконат,
рифампин.

Комари, хапещи
мухи, червеи.

няма

Пясъчни мухи
през нощта,
бълхи,
протозои.
няма

Темп., артрит,
възпаление на
ухапаното
място,
главоболие.
След 1 седмица
болест, след 510 дни повторни
симптоми.
Тетрациклин,
пеницилин,
профилактична
проверка за
кърлежи до 36
часа
Бълхи, кърлежи,
борелия,
предимно през
нощта, бактерия
неефикасна

месеци

месеци - години

Южна Азия

Южна Азия –
селски райони

Комари през
нощта –
вирус.

Ваксини

няма

Biken, Japan

Инкубация

5-7 дни

География

Азия

Смъртност

200-500 000, 5%
DHF

5-15 дни.
1/200 от
заразните
ухапвания
водят до
болест
Азия – гори,
оризища,
прасета
20-30 000,
20-50%, ½ 1/3 от
оцелелите с
клинични
увреждания.

Навсякъде,
мангрови, 90%
в Африка
2 милиона
годишно

Чума

Петнист тиф

Неспецифична
темп., треска,
сухо гърло,
главоболие,
лимфи.

Темп.,
главоболие,
мускулна болка,
кожни петна,
възпаление на
мозъка.

Профилактично
тетрациклин,
доксициклин,
вибрамицин,
стрептомицин,
ДЕЕТ 35%
Мишки чрез
бълхите им,
бактерия.

Тетрациклин,
антибиотици,
хигиена,
хлорамфеникол

Бълхи, мишки
през лятото,
рикетсия.

Вече няма
комерсиална.

няма

5-7 дни

2-5 дни

1-3 седмици

Европа, Азия,
няма по
тропиците
10% RFF

Югоизточна
Азия

Индия, Китай,
Корея.

100% при
белодробна
чума.

Нетерапирана
до 2 седмици.

Холера

Бруцелоза

Коремен тиф

Лептоспироза

Гиардиаза

Билхарзия

Тения

Жълта треска

Симптоми

Повръщане,
диария,
обезводняване,
стомашна
инфекция,
виене на свят

Вълнообразна
темп.,
увеличение на
черен дроб,
жлъчка,
лимфи,
грипоподобни
симптоми

Темп. (до 40 гр.),
главоболие,
неспецифични,
липса на апетит,
бавен пулс

I фаза - темп.,
болка в гърдите,
гадене, диария. II
фаза – пневмония,
жълта кожа.

Диария, темп.,
болки в
червата, липса
на апетит,
внезапна
диария, загуба
на тегло,
газове.

Неспецифична
темп., липса на
апетит, диария,
гадене, атака
на черен дроб
и пикочни
органи. Кожни
сърбежи.

Температура,
кръвотечение,
главоболи,
жълтеница и
увреждане на
бъбреците, лека
треска.

Лечение

Тетрациклин,
много течности,
електролити

Тетрациклин,
сулфонамиди,
стрептомицин

Хлорамфеникол,
доктор,
амоксицилин
(3x1 гр.) 14 дни

Хемопрофилактика
с доксициклин 200
мг, 1-2 седмици
предварително

Оксамникин,
празикантел,
метрифонат,
доктор

Преносител

Бактериен
токсин, вода,
храна, морска
храна

Салмонела
тифи, храна,
вода, лайна.
Бактерия

Лептоспира –
бактерия, вода,
плуване, влиза
през рани,
поглъщане

Ваксини

няма

няма

няма

Стамарил,
10 години

1-3 седмици

Typhum VI, 5080% гаранция за
2-3 години.
2-3 седмици

няма

Инкубация

Орохол, Берна,
не особено
ефикасна
12 часа – 5 дни

Бактерия,
бруцела,
храна, мляко
или контакт с
говеда, кози,
прасета
няма

Може да
изчезне без
лечение,
фуразолидон,
метронидазол,
кинакрин, HCI
Паразити,
заразена
храна.

Диария,
гадене, темп.,
подуване
около очите,
конюнктивит,
сърбежи,
задъхване,
изследване на
лайната.
Низидазол,
метронидазол,
тиабендазол,
мебендазол,
миклоксамид,
празикантел
Червеи,
предимно
храна.

3-20 дни

1-2 седмици

1-2 седмици,

3-5 дни

География

Цял свят

Цял свят

Цял свят

Цял свят, вода

Цял свят

Африка,
източна Азия

2-3 седмици,
яйца 6-8
седмици
Цял свят

Смъртност

< 1% при
лечение, иначе
> 50%

600 000 – 1
милион годишно.

> 20% при лошо
лечение.

Пиявици,
сладка вода,
плуване, рани,
яйца, червеи,
ларви.

Симптоматично,
да се поемат
течности и
електролити

Ухапване от
заразен комар,
вирус.

Африка, Южна
Америка
50 %, повече
при епидемии.

МАЛАРИЯ

ЗОНА А

Терапия

Malarone
(Atovaquaone,
Proguanil)

Paludrine
(Proguanil)

скъпо

Силни
странични
ефекти

ЗОНА Б

Fansidar
(Sulfadoxin,
Pyrimethamin)
Да се избягва
при сулфатни
алергии

Профил.

Терапия

ЗОНА Ц

Lariam
(Mefloquine)

4 табл по 250мг
еднократно

3 табл.
еднократно

5 табл за 6-12
часа
(разделени на 2
пъти)
250
мг/седмица, 1
седмица преди
и 4 седмици
след престоя

3 табл.
еднократно

Resochin
(Chloroquine)

Vybramicin
(Doxycyclin)

4 табл по 150 мг,
2 табл по 150 мг
през 6 часа, 2-3
дни
А – 2 табл по 150
мг седмично, 1
седмица преди и
4 седмици след
престоя

Силни
странични
ефекти

Терапия

4 табл дневно –
за 3 дни (на един
път)

Профил.

1 табл/дневно
250мг/100мг
1 ден преди и
1 седмица след
престоя

Halfan
(Halofantrin)
Под лекарско
наблюдение

Развита е
резистентност

3 табл дневно
по 500 мг,
7 дни
2 табл по 250
мг дневно

2 табл дневно
по 100 мг +
профилактика
А с Resochin

Профил.

Chinin

2 табл по 250
мг, 3 дози през
6 часа, (доктор)

Задължително
с доктор

1 табл. дневно
100 мг,
1 седмица
преди и 4
седмици след
престоя

