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ناکافی بودن امکانات و توانایی در کنترل بیماری در دام

 بودن پوشش کامل واکسیناسیون بر علیھ بیماري تب مالت در دامھا ناکافي  .

  تخصیص اعتباركافي جھت انجام مراحل تست و كشتار دامھاي آلوده بھ بیماري تب مالت عدم

بھ مراجع ذیربط 

 پاستوریزهگسترش استفاده و عرضھ فراورده ھای دامی غیر

  تغذیھ اي و ذائقھ برخي از مردم بھ مصرف محصوالت لبني سنتي عادات

 عدم آگاھی و عملکرد  گروه ھای در معرض خطر، روستاییان،  جامعھ
 بودن آگاھي ھاي عمومي در خصوص رعایت  بھداشت فردي و محیط و ھمچنین بیماریھاي مشترك بین ناکافي

دامانسان و 

 عدم رعایت احتیاطات خاص در ھنگام تماس با دام  و فراورده ھای دامی و مصرف

ھاآن 



 دسترسی مشکل بھ عشایر کوج رو
 صنایع دامپروري  بدون بھره گیري اصولي  از روشھاي توسعھ

علمي و مدرن
 روشھاي دامپروري سنتي تداوم

بھسازی محلھای نگھداری دام عدم 

 بودن توجھ بھ ارتقا ھماھنگی بین بخشی و انجام وظیفھ ھر مجموعھناکافی

ھمکاری نیروی انتظامی با دامپزشکی در تبادل دام بین دامداران استان و عدم 

استانھای ھمجوار 



جمع آوری آمار و اطالعات از آزمایشگاه ھا و مطبھاي خصوصي

  و باالتر1/80الزام آزمایشگاھھا در ثبت دقیق و گزارش تست رایت

پیگیري سریع موارد رایت مثبت

 بررسي اطرافیان بیماران كشف شده  .

استاني(پایش شھرستانھا توسط سطح باالتر(



  مهمترین عوامل در کاهش موارد بیماري  مهمترین عوامل در کاهش موارد بیماري
هاي زئونوزهاي زئونوز



ارتقاء آگاھی و عملکرد گروه ھای در معرض خطر و جامعھ -1

از طریق 

دانشوسوادسطحرفتنباال

بھداشتیتسھیالتبھدسترسی

راھھایخصوصدرجامعھوخطرمعرضدرگروھھایدائمیآموزش

....وپیشگیریاقداماتوبیماریخطراتانتقال،

وتلویزیونرادیو،گروھیھایرسانھازجامعھاستفاده...



:بیماري در دامكنترل -2
ھادادن بھ کنترل این بیماری ا ولویت -الف
واكسیناسیون دامھاي واجد شرایط
شناسا ئي كانونھاي آلوده
 اعالم كانونھاي آلوده از بخش دامپزشكي بھ بھداشت
 تحقیق و بررسي بیماري در دام در مناطق مختلف

ارتقاء تکنولوژی و استفاده از آنھا جھت کنترل بیماری-ب

تبادل (و ھمکاری تنگاتنگ بین بخش بھداشت و دامپزشکی  ھماھنگی -ج

)اطالعات و گزارش موارد بیماری در دام وانسان



لبنيھايفراوردهتولیدكارخانجاتتوسعھ-3
:پاستوریزه

68سالازبعدكارخانجاتتوجھقابلافزایش

ھافراوردهوكارخانجاتتولیداتكیفيكنترل

ھافراوردهموردآلودگيدربررسيوتحقیق



 توجھ سازمان دامپزشکی در عرضھ بھداشتی  دام ھای

زنده در مراسم خاص بخصوص در شھرھای بزرگ

عرضھ گوشت ھای بستھ بندی شده



تقویت نظام مراقبت و گزارش دھيتقویت نظام مراقبت و گزارش دھي--55

بیمارستانھا،بیمارستانھا،درماني،درماني،بھداشتيبھداشتيمراكزمراكزكلیھكلیھازازگیريگیريگزارشگزارش

خصوصیخصوصیوودولتيدولتيآزمایشگاھھايآزمایشگاھھاي

بیماريبیماريدرگزارشدرگزارشخصوصيخصوصيبخشبخشمشاركتمشاركتجلبجلب

مشکوکمشکوکعالئمعالئموجودوجودبابازئونوززئونوزھایھایبیماریبیماریبھبھشكشك

جلوگیريجلوگیريبرايبرايدرماندرمانادامھادامھبھبھبیمارانبیمارانتوجیھتوجیھووپیگیريپیگیري

زئونوززئونوزھایھایبیماريبیماريوعودوعودازعوارضازعوارض



بیماريانتقالراھھايدرمورداطرافیانوبیمارانآموزش

دامپزشكيبخشبھدرمنطقھبیماريمواردگزارش

فراوردهعرضھازجلوگیریخصوصدرکارمحیطسالمتپیگیری

غیرپاستوریزهدامیھای

بعدودرمانپیشگیري،اپیدمیولوژي،كنترل،مورددروبررسيتحقیق

بیمارياقتصادي



بخشیبینھماھنگی--66

انسانانسانوودامدامدردربیماریبیماریوضعیتوضعیتازازآگاھیآگاھیجھتجھتاطالعاتاطالعاتتبادلتبادل

دامدامبھداشتیبھداشتیغیرغیرازذبحازذبحجلوگیریجلوگیریجھتجھتبخشیبخشیبینبینھماھنگیھماھنگی

صنعتیصنعتیھایھایکشتارگاهکشتارگاهگسترشگسترشجھتجھتبخشیبخشیبینبینھماھنگیھماھنگی

ادراتادراتمجوزمجوزبدونبدوندامدامانتقالانتقالازازممانعتممانعتجھتجھتبخشیبخشیبینبینھماھنگیھماھنگی

انتظامیانتظامینیروینیرویتوسطتوسطاستانھااستانھاووشھرستانھاشھرستانھابینبیندردردامپزشکیدامپزشکی

دامدامدردربیماریبیماریکنترلکنترل

پاستوریزهپاستوریزهلبنیاتلبنیاتھایھایکارخانھکارخانھگسترشگسترش



دامپزشکیشبکھدامپزشکی،کلاداراتکشور،دامپزشکیسازمان1)

اسالمیشوراھایھا،بخشداریھا،فرمانداریھا،استانداریکشور،وزارت2)

سیماوصدا3)

پرورشوآموزشکلاداراتپرورش،وآموزشوزارت4)

انتظامینیروی5)

خطرمعرضدرھایهگروآمورشجھتاصنافبابخشیبینھماھنگی6)

،کشتارگاهکارگرانوقصاباندامداران

لبنیھایفرآوردهفروشندگان

لبنیھایکارخانھکارکنانوشیرآوریجمعبامرتبطھایگروه

و.............



 کنترل بیماری در مخزن

 نظارت بر تردد مخازن

 کاھش تماس با مخازن

 سالمت مواد غذایی

 کنترل ناقلین بیماری ھای زئونوز

 بھسازی محیط

وظیفھ سایر سازمان ھا است



بخشیبینھایھماھنگی

بیماریمراقبت

جامعھآموزش

درمانیبھداشتیکارکنانآموزش

.تب مالتبیماری راھکارھای اصلی در کنترل و پیشگیری از 
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