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8989نسبت به سال نسبت به سال 9292در سال در سال 
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موارد تب مالت 

سال در کشور  4در طی  



1392لغایت 1383–روند مواردبیماري تب مالت در دانشگاه آذربایجان غربی 
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1392لغایت 1383–روند میزان بروزبیماري تب مالت در دانشگاه آذربایجان غربی 



89نسبت به 92موارد سال درصد افزایش1389139013911392استان

367537762976166کردستان

65690711431496128همدان

22929631244795زنجان

6618451159127693لرستان

97412781767178583غربیآذربایجان

19931332236382قزوین

89-92روند استانی  و درصد افزایش موارد  بیماري تب مالت  



موارد درصد افزایش1389139013911392استان
89نسبت به 92سال 

5962688849بویراحمدکهگیلویه و

723773764105746کرمانشاه

14325622320040چهارمحال وبختیاري

45243756552215مازندران

527102273559212مرکزي

؟70677664گیالن

)2(89-92روند استانی  و درصد افزایش موارد  بیماري تب مالت  



13921392--پراکندگی بروز بیماري تب مالت به تفکیک استان پراکندگی بروز بیماري تب مالت به تفکیک استان 

سال 4موارد تب مالت  در طی  %  55افزایش 



















مهمترین علت افزایش موارد تب مالت

ناکافی بودن امکانات و توانایی در کنترل بیماري در دام- 1

گسترش استفاده و عرضه فراورده هاي دامی غیر پاستوریزه- 2

عدم آگاهی و عملکرد  گروه هاي در معرض خطر، روستاییان،  جامعه - 3

ناکافی بودن توجه به ارتقا هماهنگی بین بخشی و انجام وظیفه هر مجموعه- 2

عدم رعایت احتیاطات خاص در هنگام تماس با دام  و فراورده هاي دامی و مصرف آن ها

سال 4موارد تب مالت  در طی  %  55افزایش  



اهداف آموزش با هماهنگی بین بخشی  اهداف آموزش با هماهنگی بین بخشی  
::ارتقاء آگاهی و عملکرد ارتقاء آگاهی و عملکرد 

کارکنان همه بخش ها و توجیه آنان در مورد اهمیت بیماري و پیگیري دقیق  کارکنان همه بخش ها و توجیه آنان در مورد اهمیت بیماري و پیگیري دقیق  --11

شرح وظیفهشرح وظیفه

گروه هاي در معرض خطر ، روستاییان،  جامعه  گروه هاي در معرض خطر ، روستاییان،  جامعه  --22

به منظور رعایت احتیاطات خاص در هنگام تماس با دام  و فراورده هاي دامی و  به منظور رعایت احتیاطات خاص در هنگام تماس با دام  و فراورده هاي دامی و  

مصرف آن هامصرف آن ها
سال 4موارد تب مالت  در طی  %  55افزایش 



چیستچیستSHEPSHEPمدلمدل

SSystematic  comprehensiveystematic  comprehensive

HHealthealth EEducation  andducation  and

PPromotion  modelromotion  model

مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقا سالمتمدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقا سالمت
سال 4موارد تب مالت  در طی  %  55افزایش 



مدلمدلSHEPSHEP

  بهترین و موثرترین مدل آموزشی در  انتقال مفاهیم  بهترین و موثرترین مدل آموزشی در  انتقال مفاهیم

سالمت به عموم جامعه استسالمت به عموم جامعه است

سال 4موارد تب مالت  در طی  %  55افزایش 



به جامعهبه جامعهSHEPSHEPنقش سایر سازمان ها درآموزش بروسلوز  با مدل نقش سایر سازمان ها درآموزش بروسلوز  با مدل 

تربیت مربیان آموزش دیده و توانمند درجهتتربیت مربیان آموزش دیده و توانمند درجهت

شناخت درست از گروه هدفشناخت درست از گروه هدف--11

انتخاب شیوه آموزش مناسب انتخاب شیوه آموزش مناسب --22

تشخیص نیازهاي آموزشی گروه هاي هدف  تشخیص نیازهاي آموزشی گروه هاي هدف  --33

سال 4موارد تب مالت  در طی  %  55افزایش 



پایاناین...  

استآغازی

...نوراھیبرای

موفق باشیدموفق باشید


