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 :هدف کلی 

 کنترل بروسلوز در استان آذربایجان غربی

 

 

 

 

 

 

 گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها 

 9313فروردین ماه 

 رضا قهرمانزاده کارشناس بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان

 



 : مقدمه 

بروسلوز انسانی شایعترین بیماری مشترک انسان و دام . میر بسیار کم می باشد  تب مالت یکی از قدیمی ترین بیماریها با مرگ و

هزار مورد جدید در سال با از کار افتادگی قابل توجهی به عنوان یک مشکل مهم باقی  055است که در سراسر جهان با بیش از 

 ,Bang's disease)با اسامی مختلفی مانند  تب مالت .توزیع جغرافیایی بروسلوز بطور مداوم در حال تغییر است. مانده است

Crimean fever, Gibraltar fever, Malta fever, Maltese fever, Mediterranean fever, rock fever, or 

undulant fever ) بروسلوز در انسان نشان دهنده گسترش بیماری در حیوانات است .در سراسر جهان شناخته شده است. 

 9به  91این نسبت ممکن است . ناشی از باکتری های بروسال همیشه بیش از موارد ابتال با عالئم بالینی می باشدعفونتهای انسانی 

شیوع بروسال تحت تاثیر شرایط آب و هوایی، جغرافیایی، سن، جنس و روشهای تشخیص قرار می گیرد و . و یا باالتر نیز باشد

ل موارد ابتال، تشخیص اشتباه، عدم امکانات آزمایشگاهی مناسب در مناطق دور تعیین میزان شیوع بیماری بدلیل عدم گزارش کام

افتاده و همچنین بدلیل نوع همکاری و تبادل اطالعات ضعیف بین دامپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  مشکل است ولی با 

شناسایی بیماران و تحت نظر . ی باشدوجود سیستم مراقبت موثر، گزارشات جاری می تواند مبین روند میزان بروز واقعی بیمار

داشتن آنان بدلیل اینکه دوره های کوتاه درمان با داروهای ضد بروسال ممکن است به از بین بردن موقتی عالئم بیماری منجر شده 

خود بدان  طول مدت بیماری و دوره نقاهت طوالنی. .اما برای درمان کامل بیماری کافی نباشندو احتمال عود اهمیت زیادی دارند

همکاری های بین بخشی برای حمایت از مراقبتهای بهداشتی اولیه . معنی است که یک مشکل مهم اقتصادی و پزشکی می باشد 

 .نقش مهمی در کنترل بیماری بازی می کند 

 

 :تحلیل وضعیت موجود 

اداره کل دامپزشکی، معاونت امور دام جهاد کشاورزی بر اساس بررسی های محیطی انجام یافته و مصاحبه با ذینفعان برنامه از 

استان، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، کارشناسان بهداشت محیط و بررسی منابع اطالعاتی و آماری و تجربیات 

مرار آن شناسایی، احصاء و در کارشناسی مهمترین عوامل موثر در آلودگی منابع دام و انتقال باسیل بروسلوز به جامعه انسانی و است

 .جمع بندی گردید  زیرقالب شبکه علیت به صورت چارت 

 



 

بروز پیشرونده بیماری در سطح استان که یکی از استانهای با بروز باال محسوب میشود ایجاب مینماید برنامه ریزی مبتنی بر 

وضعیت کلی مشکالت و نظام مراقبت بیماری در دام و برهمین اساس . شرایط محیطی در این خصوص مورد توجه جدی قرار گیرد

انسان پس از برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی بخشی و بین بخشی در دو محور کلی مرتبط با دام و انسان به شرح ذیل 

 .جمع بندی گردیده است

 : عوامل مرتبط با دام(الف

پرواضح است که مهمترین و اصلی ترین . و جامعه انسانی میباشددام،  مخزن بروسلوز و منبعی برای انتشار آن در محیط زیست 

عناوین مهمترین مشکالت این . عوامل کنترل بیماری در دام و متعاقب آن در انسان دردام و عوامل مرتبط با ان متمرکز میباشد

 : حوزه عبارتند از

وجود دامهای بدون شناسنامه مخصوصاً در دام سبک، وجود ساختارهای سنتی دامپروری، برداشت های غیر صحیح در  :عمومی

خصوص  ایمن سازی دام توسط دامدار، ادغام یافته بودن خدمات مختلف دامی با واکسیناسیون توسط بخش خصوصی، ضعف 



تبصره یک )وی انسانی و محدودیت منابع، وجود خالء های قانونینظارت نظارتهای دامپزشکی بدالیل مختلف از جمله کمبود نیر

، آلودگی کود های دامی و ماندگاری طوالنی پاتوژن در آن که باعث تداوم گردش عامل (قانون دامپزشکی 91ایین نامه اجرایی ماده 

 سیناسیون دام  بیماری در محیط میگردد،ضعف آگاهی و نگرش در دامداران سنتی و صنعتی در عدم رغبت به واک

سنتی بودن میادین عرضه دام، ضابطه مند نبودن ناوگان حمل دام زنده، پذیرفته بودن دامداری سنتی در  :مشکالت مدیریتی

کشتار و تداوم گردش پاتوژن در جمعیت دامی،  -نظام برنامه ریزی استانی و کشوری، کمبود منابع مالی جهت اجرای برنامه تست

با پرداخت وام های خوداشتغالی، ضعف جدی در  محافظت از چراگاهها، تحرکات طوالنی  گله های دام ترویج دامداری سنتی 

، تردد دامهای مختلف با ویزگی های ژنیتیکی (رینگ تست ) بدلیل ضعف مدیریت چراگاهی، عدم انجام آزمایشات اختصاصی 

 ...طالعات پزوهشی بر روی دام، واکسن، متفاوت در دو سوی مرزهای مشترک با کشورهای همسایه، ضعف جدی در م

 : عوامل انسانی مرتبط با بروسلوز( ب 
 

قدمت زندگی روستایی وعشایری سنتی،  وجود باورهای قومی و قبیله ای و تنوع فرهنگی در استان که شیوع برخی سنن : عمومی

مصرف مواد لبنی فله ای و محلی به پاستوریزه، ارجحیت )و رفتارها را در عادات غذایی و رفتارهای سنتی دامپروری ایجاد کرده 

، (استفاده از روشهای سنتی درمانی مداخله ای بدون حفاظت شخصی از جمله زایمان دام، شیردوشی دستی از دام توسط زنان

غذایی  پایین بودن سطح سواد عمومی و بهداشتی، رغبت به مصرف محصوالت لبنی فله ، ضعف نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد

 در عرضه محصوالت لبنی فله  

، ضعف نظارت بر فرایند جمع کاهش پیشرونده اعتماد عمومی به کارخانجات تولیدی شیر و محصوالت لبنی: مشکالت مدیریتی

، ضعف (از جمله شیر و پنیر)آوری شیر از دامدار تا کارخانه، ضعف نظارت بر واحد های صنفی و صنعتی تولید محصوالت لبنی 

تعدد راههای انتقال بیماری، تعدد تشخیصهای افتراقی، ضعف شدید نظام ثبت و گزارشدهی )شواهد مراقبتی از فرایند بروز بیماری 

، فقدان امکان ارزیابی عملکردی نظام مراقبت بیماری در واحد های تابعه، ضعف جدی در مطالعات پژوهشی هدفمند ( آزمایشگاهی

 مبتنی بر بهداشت همگانی

 

 

 



 :دف اختصاصی ه

O  :در جمعیت انسانی استان آذربایجان غربی بروسلوز کاهش میزان بروز بیماری 

 :استراتژی ها  

S9  :ارتقاء آگاهی های اجتماعی 

S1  :ارتقاء دانش و مهارت ارائه کنندگان خدمات درمانی و بهداشتی 

S3  : بخشی و بین بخشیتقویت همکاری و هماهنگی 

S4 : تقویت و بهبود نظام مراقبت بیماری 

S0  :نظارت بر فرایند تولید و عرضه محصوالت لبنی 

 جدول فعالیتهای مداخله ای

عنوان  ردیف

 استراتژی
 پشتیبانی زمان اجرا مکان اجرا باهمکاری مسئول اجرا عنوان فعالیت

شیوه 

 پایش

S9 

ارتقاء آگاهی 

های 

 اجتماعی

آموزش راههای و پیگیری  نظارت

پیشگیری وعوارض بیماری بروسلوز به 

زنان خانه دار روستایی به روش چهره 

 به چهره

 معاونت بهداشتی
اداره کل 

 دامپزشکی

مراکز بهداشت 

 شهرستان
 درطول سال

معاونت 

 بهداشتی
 جدول گانت

نظارت و پیگیری آموزش راههای 

پیشگیری وعوارض بیماری بروسلوز به 

 دانش آموزان 

 آموزش وپرورش معاونت بهداشتی
مراکز بهداشت 

 شهرستان

ماهه دوم  6 

 سال

معاونت 

 بهداشتی
 جدول گانت

نظارت و پیگیری آموزش بهداشت به 

عرضه کنندگان محصوالت لبنی و 

شیرینی پزها وآب میوه فروشی ها 

 چهره به چهره

 معاونت بهداشتی
اتحادیه اصناف امور 

 صنفی

مراکز بهداشت 

 شهرستان
 درطول سال

 معاونت

 بهداشتی
 جدول گانت

برگزاری برنامه های تلویزیونی ورادیویی 

 آموزشی برای عموم جامعه

معاونت بهداشتی  

ومراکزاداری رادیو 

 وتلویزیون محلی

 صدا وسیما

 آموزش بهداشت

 روابط عمومی

 ارومیه 

 مهاباد

 تیرماه

 مهرماه

معاونت 

 بهداشتی 
 جدول گانت

نظارت و پیگیری آموزش مداوم 

کارکنان ، صاحبان و مسئولین فنی 

 صنایع غذایی

 معاونت بهداشتی
معاونت غذا و 

 دارو

مراکز بهداشت 

 شهرستانها
 در طول سال

معاونت 

 غذا و دارو
 جدول گانت



عنوان  ردیف

 استراتژی
 پشتیبانی زمان اجرا مکان اجرا باهمکاری مسئول اجرا عنوان فعالیت

شیوه 

 پایش

S1 

ارتقاء دانش 

و مهارت 

ارائه 

کنندگان 

خدمات 

درمانی و 

 بهداشتی

 بهداشتیمعاونت  برای پرسنل تهیه متون آموزشی
اداره کل 

 دامپزشکی

معاونت 

 اموربهداشتی

ماهه اول  6   

 سال

معاونت 

 بهداشتی
 جدول گانت

برگزاری کارگاه آموزشی برای کارکنان 

 بخش بهداشت
 بهداشتیمعاونت 

اداره کل 

 دامپزشکی
 مرداد معاونت بهداشتی

معاونت 

 بهداشتی
 جدول گانت

برگزاری کالسهای هماهنگی برای 

آموزشی برای کارکنان بیمارستانها 

 ومراکز درمانی

 درطول سال مراکزدرمانی معاونت درمان معاونت بهداشتی
معاونت 

 درمان
 جدول گانت

آموزش دانشجویان هماهنگی برای 

گروه پزشکی براساس وضعیت بیماری 

 ودستورالعمل کشوری

 معاونت بهداشتی
معاونت آموزشی 

 دانشگاه

بیمارستانهای 

  آموزشی

 نشکده هااد 

ماه دوم  6

 سال

معاونت 

 آموزشی
 جدول گانت

 در طول سال معاونت بهداشتی معاونت پژوهشی معاونت بهداشتی انجام پروژه های تحقیقاتی کاربردی
معاونت 

 پژوهشی
 جدول گانت

 

عنوان  ردیف

 استراتژی
 پشتیبانی زمان اجرا مکان اجرا باهمکاری مسئول اجرا عنوان فعالیت

شیوه 

 پایش

S3 

تقویت 

همکاری 

وهماهنگی 

بخشی وبین 

 بخشی

تشکیل جلسات با معاونتهای درمان  

 وغذا ودارو آموزشی پژوهشی
 ماه 6هر معاونت بهداشتی ریاست دانشگاه معاونت بهداشتی

ستاد 

 دانشگاه
 جدول گانت

تشکیل جلسات برون بخشی با 

 دامپزشکی 
 ماه 6هر معاونت بهداشتی دامپزشکی معاونت بهداشتی

معاونت 

 بهداشتی
 جدول گانت

 تشکیل کمیته استانی پیشگیری
 معاونت بهداشتی

 اداره کل دامپزشکی
 جدول گانت استانداری ماه 6هر  استانداری استانداری

 ارائه کانونهای بیماری به اداره کل

 دامپزشکی
 معاونت بهداشتی - معاونت بهداشتی

پایان هرسه 

 ماه

معاونت 

 بهداشتی
 جدول گانت

 

عنوان  ردیف

 استراتژی
 پشتیبانی زمان اجرا مکان اجرا باهمکاری مسئول اجرا عنوان فعالیت

شیوه 

 پایش

S4 

تقویت و 

بهبود نظام 

مراقبت 

 بیماری

نظارت و پیگیری جمع آوری اطالعات 

 روستاهای استاندام در 
  معاونت بهداشتی

مراکز بهداشت 

 شهرستان
 جدول گانت  در طول سال

نظارت بر استفاده از روشهای تشخیص 

 استاندارد بروسلوز
 در طول سال معاونت بهداشتی معاونت درمان معاونت بهداشتی

معاونت 

 بهداشتی
 جدول گانت

پیگیری و نظارت بر اقدامات مراکز 

در جمع آوری داده  بهداشت شهرستان

 ها از بخش خصوصی

 معاونت بهداشتی

 
 

مراکز بهداشت 

 شهرستان
 در طول سال

معاونت 

 بهداشتی
 جدول گانت

 معاونت بهداشتی نظام مراقبت سقط در دامها نظارت بر
اداره کل 

 دامپزشکی

مراکز بهداشت 

 شهرستان
 سال در طول

معاونت 

 بهداشتی
 جدول گانت

 



عنوان  ردیف

 استراتژی
 پشتیبانی زمان اجرا مکان اجرا باهمکاری مسئول اجرا عنوان فعالیت

شیوه 

 پایش

S0 

نظارت بر 

فرایند تولید 

و عرضه 

محصوالت 

 لبنی

نظارت بر استفاده از محصوالت لبنی 

ایمن در مصارف شیرینی پزی و بستنی 

 فروشی ها

 در طول سال سطح استان دامپزشکی معاونت بهداشتی
معاونت 

 بهداشتی
 جدول گانت

نظارت بر مراکز جمع آوری شیر برای 

 تهیه شیر سالم
 در طول سال سطح استان  معاونت بهداشتی

معاونت 

 بهداشتی
 جدول گانت

تمهید آزمایشات الزم و کافی برای 

تعیین کیفیت شیر پاستوریزه و 

 استرلیزه

 معاونت غذا و دارو

 
 دامپزشکی

کارخانجات 

 محصوالت لبنی

اول ماهه  1در 

 سال
 جدول گانت استانداری

 

 جدول فعالیتهای جاری

 زمان اجرا مکان اجرا مسئول اجرا عنوان فعالیت
بررسی پورتال و تایید موارد بیماری ثبت شده در 

 پورتال 

 روزانه معاونت بهداشت کارشناس برنامه

بهداشتمعاونت  کارشناس برنامه هماهنگی و تبادل اطالعات با اداره کل دامپزشکی  سه ماهه 

 ماهانه معاونت بهداشت کارشناس برنامه ثبت آمار در فرمهای آماری

 سه ماهه معاونت بهداشت کارشناس برنامه آنالیز آمار از پورتال

 ماهانه و سه ماهه معاونت بهداشت کارشناس برنامه ارائه پسخوراند آمار به شهرستانها

 ماهانه معاونت بهداشت کارشناس برنامه پایش گروه کارشناسی

 روزانه معاونت بهداشت کارشناس برنامه پاسخ به نامه ها و انجام مکاتبات الزم

 

 

 

 

 

 

 



 9313جدول گانت برنامه کاهش بروز بیماری بروسلوز در جمعیت انسانی  استان آذربایجان غربی سال 

ردی

 ف
 فعالیتنام 

 زمان اجرا

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

9 1 3 4 9 1 3 4 9 1 3 4 9 1 3 4 9 1 3 4 9 1 3 4 9 1 3 4 9 1 3 4 9 1 3 4 9 1 3 4 9 1 3 4 9 1 3 4 

9 

نظارت و 

پیگیری 

آموزش 

راههای 

پیشگیری 

وعوارض 

بیماری 

بروسلوز به 

زنان خانه دار 

روستایی به 

روش چهره به 

 چهره

                                                                                                

1 

نظارت و 

پیگیری 

آموزش 

بهداشت به 

عرضه 

کنندگان 

محصوالت 

لبنی و 

شیرینی پزها 

وآب میوه 

فروشی ها 

 چهره به چهره

                                                                                                

3 

نظارت و 

پیگیری 

آموزش مداوم 

کارکنان ، 

صاحبان و 

مسئولین فنی 

 صنایع غذایی

                                                                                                

4 

نظارت بر نظام 

مراقبت سقط 

 در دامها

                                                                                                

0 

هماهنگی برای 

برگزاری 

کالسهای 

آموزشی برای 

کارکنان 

بیمارستانها 

 ومراکز درمانی

                                                                                                

6 
انجام پروژه 

های تحقیقاتی 
                                                                                                



 کاربردی

7 

نظارت و 

پیگیری جمع 

آوری اطالعات 

دام در 

روستاهای 

 استان

                                                                                                

1 

نظارت بر 

استفاده از 

روشهای 

تشخیص 

استاندارد 

 بروسلوز

                                                                                                

1 

پیگیری و 

نظارت بر 

اقدامات مراکز 

بهداشت 

شهرستان در 

جمع آوری 

داده ها از 

بخش 

 خصوصی

                                                                                                

95 

نظارت بر 

استفاده از 

محصوالت 

لبنی ایمن در 

مصارف 

شیرینی پزی و 

بستنی فروشی 

 ها

                                                                                                

99 

نظارت بر 

مراکز جمع 

آوری شیر 

برای تهیه شیر 

 سالم

                                                                                                

91 

تهیه متون 

آموزشی برای 

 پرسنل

                                                                                                

93 

تمهید 

آزمایشات الزم 

و کافی برای 

تعیین کیفیت 

شیر پاستوریزه 

 و استرلیزه

                                                                                                

94 

ارائه کانونهای 

بیماری به 

اداره کل 

 دامپزشکی

                                                                                                

90 
برگزاری برنامه 

های تلویزیونی 
                                                                                                



ورادیویی 

آموزشی برای 

 عموم جامعه

96 

برگزاری 

کارگاه 

آموزشی برای 

کارکنان بخش 

 بهداشت

                                                                                                

97 

تشکیل 

جلسات با 

معاونتهای 

درمان  وغذا 

ودارو آموزشی 

 پژوهشی

                                                                                                

91 

تشکیل 

جلسات برون 

بخشی با 

 دامپزشکی 

                                                                                                

91 

تشکیل کمیته 

استانی 

 پیشگیری

                                                                                                

15 

نظارت و 

پیگیری 

آموزش 

راههای 

پیشگیری 

وعوارض 

بیماری 

بروسلوز به 

 دانش آموزان 

                                                                                                

19 

هماهنگی برای 

آموزش 

دانشجویان 

گروه پزشکی 

براساس 

وضعیت 

بیماری 

ودستورالعمل 

 کشوری

                                                                                                

 


