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 3131بهار  –گروه بیماریهای واگیر 

 کارشناس بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان -رضا قهرمانزاده 

 

 



 :اهمیت برنامه 

هنوز روشی . شخص مبتال صد در صد محکوم به مرگ است  بیماری هاری یک عفونت ویروسی سیستم اعصاب مرکزی است و

ولی نجات هار گزیدگان در صورتی که درمان پیشگیری بالفاصله پس از مجروح . جهت نجات جان مبتالیان به بیماری وجود ندارد 

مه ساله هزینه در کشورهایی که این بیماری ریشه کن نگردیده است ه. شدن و قبل از ظهور بیماری انجام گیرد حتمی است 

هنگفتی صرف تهیه واکسن و سرم ضد هاری می گردد و در اثر مرگ و میر ناشی از این بیماری در حیوانات گله خسارات اقتصادی 

 .فراوانی نیز حاصل می شود

است و این  نسبت اشخاصی که موجود هار آنان را گاز گرفته و به علت عدم درمان به بیماری هاری مبتال می شوند ، بسیار متفاوت

درصد یا بیشتر در کسانی که در صورت جراحتهای  00درصد در افرادی که جراحت های سطحی و کوچک دارند تا  1/0نسبت از 

 00در مواردی که گروههایی توسط گرگ مجروح شده و درمان نشده اند ، میزان مرگ و میر حتی تا . شدید دارند ، متغیر است 

 .درصد رسیده است 

میلیارد نفر در مناطقی زندگی می  3/3ز مرگهای هاری در جهان گاز گرفتگی توسط سگهای اهلی می باشد بیش از ا% 99عامل 

نفر در اثر هاری می میرند که تعداد زیادی از این  00000ساالنه حدود . کنند که هاری در بین حیوانات بصورت بومی وجود دارد 

 .مرگها در آسیا و آفریقا اتفاق می افتد 

 :طور کلی اهمیت بیماری هاری بدالیل زیر است  به

 (صد در صد ) میزان کشندگی باال (  1

 افزایش روند موارد حیوان گزیدگی در انسان (  2

 تلفات دام و خسارت های اقتصادی (  3

یوانی موجب ازدیاد سال اخیر موارد هاری حیوانی در سراسر کشور رو به فزونی گذاشته و این افزایش موارد هاری ح 20در جریان 

 100050به  91مورد در سال  10300با تعداد  1300میزان حیوان گزیدگی از سال . مجروهان گزیده شده را فراهم کرده است

 .مورد افزایش داشته است

افزایش  مورد گزارش گردیده که با توجه به 10میزان مرگ از هاری   00در سال ( در صد هزار نفر 30)میزان بروز حیوان گزیدگی 

مورد کاهش یافته است که این امر نتیجه بهبود سیستم مراقبت در کشف به موقع  0به  1391میزان بروز حیوان گزیدگی در سال 

 .حیوان گزیده ها و درمان پیشگیری به موقع آنها می باشد

ار محال بختیاری، سمنان، قم و البرز بیماری در تمام استانها به جز استان تهران، بوشهر، اصفهان، چه 1391تا سال  1302از سال 

گزارش گردیده است البته با در نظر گرفتن دوره کومون بیماری و تشخیصهای افتراقی بیماری مخصوصاً در نوع فلجی احتمال 



به هر حال بیماری در کشور بومی بوده و به عنوان یک خطر جدی سالمتی را . گزارش نشدن بیماری در این استانها وجود دارد

 .تهدید می کند

هاری انسانی را در طول سال % 00بودند و همچنین  91در سال % 01بیشترین عامل حیوان گزیدگی در انسان سگها به میزان 

لذا با انجام اقدامات کنترلی در جهت کاهش حیوان گزیدگی توسط سگها . گزش توسط سگ باعث گردیده است 1391تا  1350

 .ابتالی به هاری انسانی را کاهش داد می توان بخش عمده ای از میزان 

سال به باال می باشد و جنس غالب در  00سال و سپس  19تا  10بیشترین گروه سنی مبتالیان به بیماری هاری مربوط به سنین 

 .است%  02سال گذشته جنس مذکر به میزان  15کشور در طول 

است، ولی با توجه به کانونهای بیماری در حیوانات در استان و  استان آذربایجان غربی، جزء استانهای کم شیوع طبقه بندی شده

وجود سگ های ولگرد که عامل انتقال بیماری از حیات وحش به جمعیت دامی می باشند خطر بیماری همیشه تهدید کننده می 

دانی نداشته است ولی از تغییر چن 1309رو به افزایش بوده و تا سال  1300تا سال  1301فراوانی حیوان گزیدگی از سال .باشد

در خصوص علت این افزایش ها کارهای تحقیقاتی به . با شیب زیادی رو به افزایش گذاشته است 1391به بعد تا سال  1309سال 

صورت علمی و کالسیک انجام نگرفته ولی با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان در بحثهای کارشناسی یکی از دالیل افزایش سگهای 

 .مچنین عدم نظارت و کنترل صاحبان سگ بر روی حیوانات خود بیان شده استولگرد و ه

میزان بروز حیوان گزیدگی در شهرستان های میاندوآب، ماکو، شوط، شاهیندز، سلماس، خوی، چایپاره، چالدران، تکاب و پلدشت 

در صدهزار از  390پلدشت با بروز بیش از بیش از بروز استانی بوده و از این بین شهرستانهای میاندوآب، چایپاره، چالدران و 

شهرستانهای با بروز بسیار باال محسوب می گردند که نیاز به اجرای برنامه های مداخله ای جدی در این شهرستانها الزم و ضروری 

 .می باشد

ین واکسن و سرم سهمیه شهرستانهای ارومیه، خوی و میاندوآب دارای بیشترین فراوانی از نظر حیوان گزیدگی بوده اند و بیشتر

 .استان در این شهرستانها هزینه می گردد

بیشترین حیوان گزیدگی در ماه تیر و کمترین میزان حیوان گزیدگی در ماه آذر گزارش گردیده است روند حیوان گزیدگی در 

دوم سال تا پایان پاییز روند ماهه  0ماهه اول سال بیشترین مقدار را بخود اختصاص داده و سپس در  0استان بصورتی است که در 

 .کاهشی و سپس از ابتدای فصل زمستان دوباره روند افزایشی را طی کرده است

بیشترین میزان حیوان گزیدگی توسط سگها به وقوع می پیوندد و از این بین عامل بیشترین حیوان گزیدگی سگهای صاحبدار می 

 .می شوند باشند که در قالب سگهای خانگی و سگهای گله نگهداری



می باشند گروه جنسی غالب %( 22)سپس دامدار و کشاورز % ( 20)بیشترین گروه شغلی که مورد گزش قرار گرفته اند، محصلین 

 .موارد ساکن روستا می باشند% 50و از نظر محل سکونت % 50مردان با 

ل دامپزشکی، دفاتر امور شهری و روستایی بر اساس بررسی های محیطی انجام یافته و مصاحبه با ذینفعان برنامه از اداره ک

استانداری، معاونت امور اجتماعی استانداری، سازمان حفاظت محیط زیست و فرماندهی نیروی انتظامی، کارشناسان بهداشت 

ی و محیط و بررسی منابع اطالعاتی و آماری و تجربیات کارشناسی مهمترین عوامل موثر در انتقال بیماری هاری به جامعه انسان

 .استمرار آن شناسایی، احصاء و در قالب شبکه علیت به صورت چارت ذیل جمع بندی گردید 

 

 تحلیل کلی
سگهای صاحبدار در افزایش حیوان گزیدگی بیشترین نقش را بر  حیوان گزیدگی یکی از دالیل اصلی انتقال بیماری هاری بوده و

ت وحشی ساکن در استان به تبع عدم فعالیتهای کنترل بیماری در بین آنها عهده دارند هر چند که از نظر انتقال بیماری حیوانا

بیشترین خطر را دارند ولی در این بین نقش سگهای ولگرد که عامل انتقال بیماری به جمعیت سگهای گله و سایر حیوانات اهلی و 

دامپروری کشور، تنها استانی  –به اینکه آذربایجان غربی بعنوان قطب کشاورزی با توجه . انسان می باشند نباید دور از نظر باشد

درصد جمعیت سه میلیونی آن 30است که با سه کشور آندمیک از نظر بیماری هاری، عراق، ترکیه و آذربایجان مرز مشترک دارد و 



روز حیوان گزیدگی در سطح استان که فعالً ب. روستا ساکن بوده و چهارمین استان عشایر نشین کشور محسوب میگردد 2055در 

یکی از استانهای با بروز کم محسوب میشود در حال افزایش بوده و ایجاب مینماید برنامه ریزی مبتنی بر شرایط محیطی در این 

ات برهمین اساس چالشهای نظام مراقبت بیماری در حیوان و انسان پس از برگزاری جلس. خصوص مورد توجه جدی قرار گیرد

 .کارشناسی و مدیریتی بخشی و بین بخشی به شرح ذیل جمع بندی گردیده است

 :چالشهای برنامه کنترل بیماری هاری 

 
 کافی نبودن سطح آگاهی مردم، بخصوص دانش آموزان  و روستائیان  -

 یشگیری آنهاموارد حیوان گزیدگی و نیاز  به حجم بیشتر به سرم  و واکسن ضد هاری جهت  درمان پگزارش افزایش    -

وجود بیماری هاری در حیات وحش در نقاط مختلف کشور و نبودن  برنامه  مبارزه با هاری  در حیات  وحش درکشور که سبب   -

 .گسترش آلودگی در سگهای ولگرد و دامها و خطر ابتالء انسان  میگردد

برنامه کنترل گربه های ولگرد به علت وجود  وجود سگها وگربه های ولگرد و ضعیف  بودن برنامه اتالف سگهای ولگرد و نبودن -

 مشکالت اجرایی در  دستگاههای اجرایی مربوطه

مشکالت اجرایی سازمان   گردش آزادانه آنها در طول روز در معابر عمومی و وجود سگهای صاحب دار  و گله در مناطق روستایی  و  -

بیماری پزشکی در زمینه قالده گذاری و واکسیناسیون آنها  علیه دامپزشکی دراین  زمینه از جمله عدم همکاری روستائیان با دام

 هاری

و وضعیت بیماری  کافی نبودن سطح آگاهی پزشکان شاغل در بخش دولتی و خصوصی در مورد برنامه  ها  و پروتکل های  کشوری  -

 در کشور

 

و با در نظر گرفتن توانمندی های  هاریری با توجه به مطالب پیشگفت به منظور برنامه ریزی مداخله ای در خصوص کنترل بیما

سازمانی و همکاریهای بین بخشی موجود و همچنین اجرای نظام مراقبت بیماری در حوزه بهداشت و اجرای مداخالت کنترلی در 

وزه دامپزشکی، در ح هاری در حیوانات صاحبداربرنامه های عملیاتی  مبارزه با  ...( استانداری، جهاد کشاورزی و ) حوزه های اداری 

در استان آذربایجان غربی با رویکردهای تقویت همکاریها و مشارکت بین بخشی، استفاده از  هاریهدف جامع برنامه کنترل بیماری 

 .پتانسیلهای آموزشی، استفاده بهینه از منابع استانی با اهداف استراتژیک ذیل مورد اهتمام و پیگیری قرار خواهد گرفت 
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 3131نسبت به سال  3131در سال % 5به میزان کاهش میزان بروز حیوان گزیدگی در استان آذربایجان غربی 

 

 :استراتژی ها 

 

 ری از آن ارتقاء آگاهی های همگانی و شغلی در خصوص بیماری و راههای پیشگی - 3

 ارات عضو کمیته زئونوز ارتقاء همکاری های بین بخشی بین اد – 1
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شیوه 
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عنوان  ردیف

 ژیاسترات
 پشتیبانی زمان اجرا مکان اجرا باهمکاری مسئول اجرا عنوان فعالیت
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تقویت 
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 جدول فعالیتهای جاری
 

 عنوان فعالیت مسئول اجرا زمان اجرا مکان اجرا

 کارشناس برنامه روزانه معاونت امور بهداشتی
بررسی پورتال و تایید موارد 

 ثبت شده از طرف شهرستانها

 شناس برنامهکار روزانه معاونت امور بهداشتی
موارد حیوان گزیده  پیگیری 

 مهمان در شهرستانها

 جمع آوری امار شهرستانها کارشناس برنامه ماهانه معاونت امور بهداشتی
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 کارشناس برنامه در طول سال معاونت امور بهداشتی

هماهنگی و تبادل آمار و 

اطالعات با اداره کل 

 دامپزشکی

 کارشناس برنامه ول سالدر ط معاونت امور بهداشتی
پاسخ به نامه های رسیده و 

 انجام مکاتبات الزم
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نظارت و پیگیری اعمال قانون در برخورد با 

صاحبان سگها ی مهار نشده

5
برگزاری برنامه های تلویزیونی ورادیویی آموزشی 

برای عموم جامعه

8
برگزاری کارگاه آموزشی برای کارکنان بخش 

بهداشت

تشکیل جلسات برون بخشی با دامپزشکی6

تشکیل کمیته استانی زئونوز7

9
نظارت و پیگیری آموزش راههای پیشگیری 

وعوارض بیماری هاری به دانش آموزان

10
هماهنگی برای آموزش دانشجویان گروه پزشکی 

براساس وضعیت بیماری ودستورالعمل کشوری

اسفند

جدول گانت برنامه کاهش بروز حیوان گزیدگی در جمعیت انسانی  استان آذربایجان غربی

نام فعالیتردیف

زمان اجرا

انمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین بهمندیآذرآب

 


