
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و حیوان :  

  یم وانیانسان و ح نیمشترک ب یهایماریب نیاز مهتر 

 دهنده  یزی، تب مالت ، تب خونر یهار  یهایماریتوان ب

 پرندگان را نام  یزخم و انفلوانزا اهیکنگو ،  سالک ، س مهیکر

 .برد

 راه های انتقال بیماری :

 بطور مستقیم از طریق تماس با حیوان )به عنوان مثال :هاری ( 

 از طریق گزش یا ازطریق یک محیط آلوده )مانند سیاه زخم( و

 از طریق غذا )مانند مصرف لبنیات در بماری تب مالت ( و یا 

 از طریق ناقلینی مانند پشه ها و کنه ها  مستقیم غیر بطور 

  .بیماری گردند )مانند بیماری لایم ( موجب

 عوامل انتقال بیماری :

 به گفته کارشناسان امر، مسائلی نظیر افزایش جمعیت ساکنان

 کره زمین، تغییرات اقلیمی گسترده، تغییر الگوی زندگی افراد،

 ها و تغییر حساسیت  تسهیل و کوتاه شدن زمان مسافرت 

 ها، های انسانی و حیوانی نسبت به ابتلا به بیماری میزبان

 هم ساخته است. انتقال سریع عوامل عفونی را فرا زمینه 

 رت های مقابله با وراسان بهداشت جهانی با اشاره به ضکارشن

 این چالش ها تصریح دارند که سلامت انسان و حیوان و حتی 

 گیاه و محیط زیست همانند یک شبكه به هم پیوسته است که

 تواند عوارض پیش بینیها می  بروز اختلال در هر یک از آن 

 شد؛ لذا در سال های اخیر از سویای به دنبال داشته بانشده  

 برای« جهان یكپارچه، سلامت یكپارچه»مجامع جهانی شعار  

 .گوشزد کردن اهمیت این امر مطرح شده است 
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 به نام خدا

 را حیوانات از ناشی حوادث و بیماریها تمامی مقدمه :

تاکنون  نامندیم وانیانسان و ح نیب  مشترک بیماریهای

خصوص در جهان  نیدرا یمارینوع ب 077از  شیب

از  یعفون یماریاز ب % 56شده است. تعداد  شناخته

 جز دینوپد یماریب % 06و  شودیبه انسان منتقل م وانیح

, سلامت  قرار دارد وانیانسان و ح نیمشترک ب یهایماریب

انسان در اثر عوامل گوناگونی از جمله مخاطرات محیطی 

تهدید می گردد ,انسان به منظور تامین مایحتاج زندگی 

خود به تولیدات دامی و مواد پروتئینی حاصل از آن به 

شدت نیاز دارد ,محیط زندگی مشترک با حیوانات 

,این بیماری ها ,بیماری های مشترکی را رقم میزند 

حیوانات و مواد غذایی و محصولات جانبی به ازطریق 

دست آمده از آنها )گوشت,پوست ,پشم و .... (ممكن است 

به انسان منتقل شود ,شیوع و انتشار غالب بیماری علاوه 

بر مسائل اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی تحت تاثیر عوامل 

 ولوژیكی نیز است .اک

 

 

  

 بیمارستان رسالت ماسال

 

و ام د بیماری مشترک بین عنوان :

  انسان

همه ی افراد جامعه  گروه هدف :  

 تهیه کننده : بخش دیالیز

99تابستان   

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

هاای  فاکتورهای پیچیده ای که در نوپدیدی بیماری

 مشترک تاثیر گذار شده اند :

تغییرات آب و هوایی و تاثیر آن بر روی نااقلین مشاترک _

 بیماریها بین انسان و دام 

جابجایی وسایع دام و پرنادگان زناده و حتای حیواناات _

 وحشی 

 تجارت مود غذایی تهیه شده از دام و پرندگان _

 تجارت محصولات دامی که استفاده غذایی ندارند ._

چیاده تاثیرگاذار عوامل اجتماعی و سیاسای متعادد پی _

 .پدیده جهانی شدن 

 

 بیماری های زئونوزو سلامت فردی : 

نوتیک هماواره ی خطار سالامتی مهام بارای بیماری زئو

کسانی که با حیوانات زندگی یا کاار مای کنناد محساوب 

دانند زندگی و تماس باا هار میشود,بسیاری از مردم نمی 

رای سلامت آنهاا داشاته حیوان ممكن است چه خطراتی ب

باید از خود در برابر ایان خطارات محافظات  باشد و چون

کنند .بسیاری از روستائیان و بچه ها نمی دانند تمااس باا 

ادرار و یا مدفوع حیوانات ممكن است باعث انتقال بیماریها 

 مهمی به انها شود .
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 اهمیت کنترل بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان :

بیماری هاای  WHO  ,56%براساس آخرین گزارش  _1

 بیماری های نوپدیدزئونوز هستند . %06عفونی و 

 وجود مخازن و ناقلین و عوامل بیماری زای متعدد  _2

خطر انتقال بیمارستانی )تب خونریزی دهنده کریماه  _3

 کنگو (

 جاد اپیدمی )سالک ,تب مالت ( توانایی ای _4

ایجادکننده مختلا  و تظااهرات باالینی  وجود عوامل _6

 متعدد 

 ت اس با دامها و سایر حیواناتمت سهول _5

 آلودگی وسیع حیوانات اهلی و وحشی  _0

در دسترس نبودن واکسن قابل قبول بارای پیشاگیری _8

 از ابتلا موارد انسانی و حتی حیوانی 
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 گیری : نتیجه

شناخت منشا ,کنترل و مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری 

از بروز و انتقال آن به جمعیت انسانی جزو مسائل و اهداف مهمی 

انسان و دام بیماری های مشترک محسوب میگردد, زیرا وجود 

 .باعث ایجاد خطراتی در جامعه شهری  و روستایی شده است 

 

مقاله بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی و منابع :*

 6334آسیب های مرتبط با آن در شهرستان قوچان ,

, تعیین مناطق در معرض خطر SIDمجله علمی پژوهشی *

 6332بیماری های مشترک انسان و دام در استان خوستان 

 جاده ماسال به شاندرمن    3  لومتریآدرس : ماسال , ک

 76343555674تلفن :
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