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 اهميت زئونوزها

 

  



در بسیاری از کشورهای دنیا بیماری های قابل انتقال بین 

 .انسان و حیوان از شایعترین بیماری های عفونی می باشند

 

 

حتی بعضی از آن ها به تنهایی شایع ترین بیماری عفونی 

 .است

 



بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان در راٌس 

 .بیماری های شغلی قرار دارند

 

تظاهرات بالینی این بیماری ها از انواع شدید و برق آسا 

 .تا انواع مزمن و حتی بدون عالمت متفاوت است



 حیوان گزیدگی و هاری -1
 تب مالت -2
 کیست هیداتید -3
 لیشمانیوز -4
 تب خونریزی دهنده کریمه کنگو -5
 سیاه زخم -6
 لپتوسپیروز -7
 تب دانگ   -8
 مشمشه -9

 کدامیک اولویت دارد؟



 

 

 

 کيست هيداتيد

%(80تا)در صد آلودگی باالی سگ ها به اکینوکوک   

 احتمال باالی آلودگی خاک پارک ها به تخم اکینوکوک

 ایجاد عوارض مزمن 

 نیاز به اعمال جراحی وسیع و گسترده جهت خارج کردن کیست

 از کار افتادگی اعضا به دلیل کیست یا عمل جراحی

 



 حیوان گزیدگی و هاری

حیوان گزیدگی شایعترین بیماری زئونوز در کشور  •

 می باشد

 پر هزینه ترین بیماری زئونوز •

 مرگ صد در صد موارد مبتال به هاری •

ناکافی بودن آگاهی جامعه جهت مراجعه                                                              •

 به هنگام جهت انجام اقدامات درمان پیشگیری



 تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

 توانایی ایجاد همه گیری  •

 توانایی ایجاد عفونت بیمارستانی •

 وجود ناقل بند پا در سیکل انتقال بیماری •

 وجود آداب و سنن غیر بهداشتی ذبح دام •

 



 ليشمانيوز

 افزایش موارد لیشمانیوز جلدی در کشور 

 ناکافی بودن اقدامات بهداشت محیط برای جمع آوری  زباله ها و نخاله های ساختمانی 

  تغیرات زیست محیطی شامل، شهر سازی ،  توسعه کشاورزی، کویر زدائی ، سد سازی

 ..... و 

  ناکافی بودن آگاهی مردم در مورد بیماری سالک  بخصوص پیشگیری از ابتال 



 کاالازار
 

 
 در ایران اندمیک است

در موارد عالمت دار  بدون 

 کشنده% 100درمان 



 سياه زخم

استفاده در بیوتروریسم 

ایجاد عوارض کشنده 

ضرر و زیان اقتصادی قابل توجه 

 



 تب مالت 

 شایعترین بیماری زئونوز در دام ها •

سال،  2.5روز، کود تا  73بقای طوالنی در محیط، خاک تا •

 ماه  18رتا یش

 آلودگی گسترده فراورده های لبنی غیر پاستوریزه •

 عادات و رسوم غلط مردم در استفاده از لبنیات آلوده •

 مشکالت تشخیصی بخصوص در موارد مزمن•

 



 مهمترین عوامل در کاهش موارد بیماری های

 زئونوز



 ارتقاء آگاهی و عملکرد گروه های در معرض خطر و جامعه از طریق  -1

 

دانش و سواد سطح رفتن باال   

بهداشتی تسهیالت به دسترسی   

راههای خصوص در جامعه و خطر معرض در گروههای دائمی آموزش 

 .... و پیشگیری اقدامات و بیماری خطرات انتقال،

و تلویزیون رادیو، گروهی های رسانه از جامعه استفاده ... 



 :بيماري در دامكنترل   -2

 
 هادادن به کنترل این بيماری ا ولویت   -الف

واكسیناسیون دامهاي واجد شرایط 

شناسا ئي كانونهاي آلوده 

 اعالم كانونهاي آلوده از بخش دامپزشكي به بهداشت 

 تحقیق و بررسي بیماري در دام در مناطق مختلف 

 ارتقاء تکنولوژی و استفاده از آنها جهت کنترل بيماری  -ب

 بخش بهداشت و دامپزشکی  و همکاری تنگاتنگ بين هماهنگی   -ج



 تقویت نظام مراقبت و گزارش دهي -3

 

بيمارستانها، درماني، بهداشتي مراكز كليه از گيري گزارش 

 خصوصی و دولتي آزمایشگاههاي

بيماري درگزارش خصوصي بخش مشاركت جلب 

مشکوک عالئم وجود با زئونوز های بيماری به شك 

ازعوارض جلوگيري براي درمان ادامه به بيماران توجيه و پيگيري 

 زئونوز های بيماري وعود



 بخشی بين هماهنگی -4

 

انسان و دام در بیماری وضعیت از آگاهی جهت اطالعات تبادل 

دام بهداشتی غیر ازذبح جلوگیری جهت بخشی بین هماهنگی 

صنعتی های کشتارگاه گسترش جهت بخشی بین هماهنگی 

ادرات مجوز بدون دام انتقال از ممانعت جهت بخشی بین هماهنگی 

 انتظامی نیروی توسط استانها و شهرستانها بین در دامپزشکی

دام در بیماری کنترل 

پاستوریزه لبنیات های کارخانه گسترش  

 



بخشی بين های هماهنگی 

 بيماری مراقبت 

 جامعه آموزش   

 درمانی بهداشتی کارکنان آموزش  
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 راههای اصلی کنترل بيماریهای قابل انتقال بين انسان و حيوان



 موفق با شید


