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    دهيچك
 مشكل   عنوان  به  و   بوده  دام  و  انسان  نيب  انتقال  قابل  يماريب  كي  مالت  تب  اي  )Brucellosis(  بروسلوز  :هدف  و  سابقه

 به  باشد يم   اشتغال  و  درآمد  منبع  دام  كه  رانيا  جمله  از  جهان  مناطق  از  ياريبس  در  يهمگان  بهداشت  و  دام  بهداشت  ياساس 
 در  و  يساز ميتصم  و  يگذار استيس  ازمندين  منطقه  اي  كشور  كي  در  بروسلوز  يكن شهير  اي  كنترل،  ،يريگ شيپ .رود يم  شمار 
تب  شده  گزارش موارد    فراواني  بررسي  هدف اين مطالعه،   .باشد يم  قيدق  يكيولوژيدمياپ  اطالعات  و  آمار  داشتن  ارياخت 
  .  است1385 سال  در  سمنان  شهرستان   يدولت و   يخصوص  يدرمان و   يبهداشت مراكز  از  استان  بهداشت  مركز  به  مالت  

 داده  صيتشخ  ها آن  در  مالت  تب  1385  سال  در  كه  يمارانيب  تمام  بوده  يفيتوص  نوع  از  كه  مطالعه  اين  در  :ها روش  و  مواد
 سرخه،  سمنان،  يشهرها  شامل  سمنان  شهرستان  خصوصي  و  دولتي  يدرمان  يبهداشت  مراكز  در  ها آن  اطالعات  و  شده 
 تب  يماريب  موارد  يتمام  اطالعات  .يدندگرد  مطالعه  وارد  است  بوده  موجود  استان  بهداشت  مركز  و  رزاديشهم  شهر، يمهد 
 مورد  وتريكامپ  به  ورود  از  پس  و  شدند  وارد  شده  هيهت  ستيل چك  در  و  شده  استخراج  85  سال  در  شده  ييشناسا  مالت 
  .گرفتند  قرار  ليتحل  و  هيتجز 

 مورد  26  تنها  كه  شده  يشناسائ  مالت  تب  به  ابتال  مورد  62  تعداد  قيتحق  نيا  يط  آمده دست هب  يها هافتي  طبق  :ها يافته
 ايه هآزمايشگا  در  شده  شناسائي  موارد   %6/7  فقط  .است  دهيرس  ثبت  به  استان  شتبهدا  مركز  در  تعداد  نيا  از  %)9/41(
 و  عمومي  پزشكان  مطب  در  شده  شناسائي  موارد    %2/18  دانشگاهي،  ايه نبيمارستا  در  شده  شناسائي  موارد  %20  خصوصي، 
 مورد  3  از  يك هيچ  اما  .ندا هشد  ثبت  و  گزارش  استان  بهداشت  مركز  به  متخصص  پزشكان  مطب  در  شده  شناسائي  موارد  50% 
 موارد  از  %7/93  مقابل  در  .ندا هنرسيد  ثبت  به  استان  بهداشت  مركز  در  غيردانشگاهي  ايه نبيمارستا  در  شده  شناسايي 
 به  را  شده  ثبت  موارد  ترين بيش  كه  ندا هرسيد  ثبت  به  استان  بهداشت  مركز  در  درماني  بهداشتي  مراكز  در  شده  شناسائي 
  .ندا هداد  اختصاص  خود 

 با  و  استان  بهداشت مركز  در  مالت  تب  شده  يشناسائ  مورد  62  از  %)9/41(  مورد  26   تنها  ثبت  به  توجه  با  :گيري نتيجه
 ها آن  موارد  %7/93  كه  دولتي  يدرمان  و  يبهداشت  مراكز  از  غير  به  كه  ديرس  جهينت  نيا  به  وانت يم  حاصل،  اطالعات  يبررس 
 خود  شده  يشناسائ  موارد  يهد شگزار  به  نسبت  شهرستان  ايه هآزمايشگا  و  اه نبيمارستا  درماني،  مراكز  بقيه  بود  شده  ثبت 
 ثبت  به  استان  بهداشت  مركز  در  مالت  تب  به  ابتال  يواقع  موارد  بيترت  نيا  به  و  داشته  تري كم  توجه  استان  بهداشت  مركز  به 
  .نمايد  كمك  مشكل  اين  حل  به  تواند مي  تشويقي  كارهاي راه  از  استفاده  و  تر بيش  كنترل  و  نظارت   .سدر ينم 

  
  اپيدميولوژي  ، شده  گزارش  موارد  ، شده  ثبت  موارد  مالت،  تب  :كليدي  هاي واژه

  

  مقدمه
ـ   مالت  تب  اي  (Brucellosis) بروسـلوز   قابـل   يمـار يب  كي

 و  آلــوده  وانــاتيح  راه  از  كــه  بــوده  دام  و  انــسان  نيبــ  انتقــال 

ـ   منتقل  انسان  به  ها  آن  يها  فرآورده  ـ ا  گـر يد  نـام   .شـود  يم  ني
ـ   رمگ  ليباس  بروسالها  .است  مواج  تب  يماريب   و  يهـواز   يمنف
ــل  ــاخت  انگ ــل  ياري ــلول  داخ ــوده  يس ــا  و  ب ــاندن  ب   و  جوش

    Email:shk1333@yahoo.com                                                                                 0231-  3354161  :نمابر                0231-  3332912  :تلفن  مسئول،  نويسنده  *
]     15/11/1387 :پذيرش  تاريخ    8/8/1387   :دريافت  تاريخ
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 يخـشك   و  سرما  مقابل  در  يول  روند، يم  نيب  از  ونيزاسيورپاست
 ريشــ  تــازه،  ريــپن  مثــل  يلبنــ  محــصوالت  و  باشــد يمــ  مقــاوم 
 و  هـستند   بروسـلوز   منابع  نيتر عيشا  از  يبستن  و  زهيرپاستوريغ 
ــا  ــ عيش ــل  نريت ــاديا  عام ــده  ج ــلوز  كنن ــسا  در  بروس ــا نان   ه

 B. Melitensis  اشدب يم.  
 و  دام  بهداشـت   ياساسـ   مـشكل   كي  عنوان  به  يماريب  نيا

 كه  رانيا  جمله  از  جهان  مناطق  از  ياريبس  در  يهمگان  بهداشت 
ـ   شمار  به  باشد يم  اشتغال  و  درآمد  منبع  دام  ـ  هـم   .رود يم  نيچن
 مبـتال   ياهل  واناتيح  نمودن  معدوم  از  يناش  ياقتصاد  عوارض 
 هـاي   چهرهداراي   يماريب  نيا  و  بوده  باال  اريبس  يماريب  نيا  به 

 مشكل  با  آن  صيتشخ  در  را  پزشكان  هباليني گوناگوني است ك   
ـ ن  را  مبتال  افراد  و  نموده  مواجه   و  يجـسم   يهـا  ينـاتوان   بـا   زي
 يها  نهيهز  نيچن مه  .است  كرده  همراه  عودكننده  و  مزمن  يروح 
 نموده  كشور  يدرمان  يها  سازمان  متوجه  زين  را  ياريبس  يدرمان 
  .است 

ـ   كشور  كي  در  بروسلوز  يكن شهير  اي  كنترل،  ،يريگ شيپ  اي
ـ اخت  در  و  يسـاز   ميتـصم   و  يگـذار   اسـت يس  ازمندين  منطقه   اري
  ].1[  باشد يم  قيدق  يكيولوژيدمياپ  اطالعات  و  آمار  داشتن 

 و  فعـال   صورت  دو  به  استان  بهداشت  مركز  حاضر  حال  در
ـ مبتال  به  مربوط  اطالعات  يآور جمع  به  اقدام  رفعاليغ   تـب   اني
 يتگـ هف  طور  به  كه  است  يا گونه  به  فعال  شكل  .دينما يم  مالت 
ـ با يم  بهداشت  مركز  كارشناسان  بار  كي  هفته  دو  اي  و   بـه   يستي
 خـود   شپوشـ   تحـت   يها محل  از  گريد  يبرخ  و  ها شگاهيآزما 
 طور  به  .ندينما  اقدام  آمار  يآور جمع  به  نسبت  و  نموده  يسركش 
ـ آزما  و  هـا   مطـب   بهداشـت،   يهـا   خانه  زين  رفعاليغ   هـا   شگاهي
 به  را  خود  مالت  تب  به  مبتال  مارانيب  به  مربوط  آمار  يستيبا يم 
 صورت  در  و  ندينما  ارسال  استان  بهداشت  مركز  به  انهيماه  طور 
 بهداشـت   مركـز   توسـط   مراتب  يانسان  يآلودگ  منابع  از  يآگاه 
    .شود يم  يرسان اطالع  يپزشك دام  سازمان  به  استان 

 يكـشورها   در  اطالعـات   وريآ  عجمـ   و  هيد  شگزار  نظام
 120  از  تر كم  ساالنه  زين  كايآمر  كشور  در  .دارد وجود  زين  گريد 
ـ   گـزارش   مالت  تب  به  ابتال  مورد  ـ آ  الـت يا  در  و  گـردد  يم  وواي
 كه  اند  دهيگرد  موظف  زين  پزشكان  و  ها  شگاهيآزما  ها،  مارستانيب 

 مراكز  به  يلفنت  ساعت  24  عرض  در  را  مالت  تب  به  بتالا  موارد 
 ييغـذا   منبـع   كـه   يصـورت   در  و  داده  اطـالع   مربوطه  بهداشت 
ـ   مراتب  باشد  ظن  مورد  يا  شده  شناخته  ـ با يم  مراكـز   بـه   يستي
 مـورد   محـصول   آن  تـا   داده  اطالع  ييغذا  عيصنا  تيفيك  كنترل 
 گـردد   حذف  و  يآور جمع  بازار  از  ديتائ  صورت  رد  و  شيآزما 
 نـام   تحت  يدفاتر  2007  سال  در  زين  افغانستان  كشور  در  .]2[ 
 مختلـف   االتيا  از  شهر  96  در  ها يماريب  عيسر  هشدار  ستميس 
 15  بـه   مربـوط   گزارشات  هفته  هر  كه  داده  ليتشك  ييها گاهيپا 
ـ ن  بروسلوز  كه  را  نظر  مورد  يماريب   بـه   هاسـت  آن  جملـه   از  زي
 يجهان  بهداشت  سازمان  نيچن هم  و  مربوطه  باالتر  يها  سازمان 
ـ ته  و  يآمادگ  به  نسبت  مسئوالن  تا  نموده  گزارش   يداروهـا   هي
  ].3[  ندينما  اقدام  مقابله  جهت  الزم 

 در  مهـم   اركـان   از  يكـ ي  مناسب  هيد  شگزار  كه يآنجائ  از
 توجـه   با  لذا  استه  يماريب  كيولوژيدمياپ  اطالعات  وريآ  عجم 
ـ اهم  به   يآور جمـع   يچگـونگ   كـه   ميشـد   آن  بـر   موضـوع   تي
 يهـا  ارگان  توسط  را  مالت  تب  به  انيمبتال  به  مربوط  اطالعات 
 رد  يماريب  از  شده  ثبت  موارد  از  يشيپا  و  نموده  يبررس  ربطيذ 
 مـوارد   با  را  يشخص  يها  مطب  و  ها  شگاهيآزما  و  يدرمان  مراكز 
 صورت  در  تا  ميده  انجام  استان  بهداشت  مراكز  به  شده  گزارش 
ـ س  بودن  فيضع   و  يآموزشـ   اقـدامات   بـا   ،يدهـ  گـزارش   ستمي
  .شود  كوشش  آن  تيتقو  در  مناسب  يساختار 

 
  ها روش  و  مواد

 در  كه  يمارانيب  تمام  بوده  يفيتوص  نوع  از  كه  مطالعه  اين  در
 اطالعـات   و  شده  داده  صيتشخ  ها آن  در  مالت  تب  1385  سال 
 شهرسـتان   خـصوصي   و  دولتي  يدرمان  يبهداشت  مراكز  در  ها آن 
 و  رزاديشـهم   شهر، يمهد  سرخه،  سمنان،  يشهرها  شامل  سمنان 
  .ديدندگر  مطالعه  وارد  است  بوده  موجود  استان  هداشتب  مركز 

ـ طر  از  ابتـدا   اطالعات  يآور جمع  و  مطالعه  ياجرا  يبرا  قي
 يبهداشـت   مراكـز   كليـه   بـا   پزشـكي   دانشكده  يپژوهش  معاونت 
 بهداشت  مركز  با  و  شد  مكاتبه  يهمكار  جهت  شهرستان  يدرمان 
 مراجعـه   بـا   سـپس   .آمـد   عمـل   بـه   الزم  يهمـاهنگ   زين  استان 
 شـده   نيـي تع  شيپ  از  يدرمان  و  يبهداشت  مراكز  هيكل  به  يحضور 
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 يهـا  خانـه   ،ييروسـتا   و  يشهر  يدرمان  يبهداشت  مراكز  :شامل 
 و  يدانشگاه  يها  مارستانيب  شهرستان،  بهداشت  مركز  بهداشت، 
ـ آزما  ،يردانشگاهيغ  ـ دول  يهـا  شگاهي  مطـب   ،يخـصوص   و  يت
 يهـا  پرونـده   ،يعفـون   و  يداخل  نيمتخصص  و  يعموم  پزشكان 
 مـوارد   يتمـام   اطالعـات   و  شده  يبررس  مراكز  نيا  در  موجود 
 هـا  پرونده  نيا  از   85  سال  در  شده  ييشناسا  مالت  تب  يماريب 
ـ ته  ستيل  چك  در  اطالعات  نيا  .ديگرد  استخراج   وارد  هشـد   هي
ـ تجز  مورد  وتريكامپ  به  ورود  از  پس  و  شدند  ـ تحل  و  هي  قـرار   لي
 يبرا  كه  گرفتند  قرار  مطالعه  در  يمارانيب  است  ذكر  قابل  .گرفتند 
 يبعـد   مراجعـات   و  شده  داده  صيتشخ  ها آن  يماريب  بار  نياول 
 آمـار   روش  زا  .نبـود   نظـر   مـورد   درمان  يريگ يپ  جهت  ها آن 
 سواالت  به  ييگو پاسخ  و  ها يفراوان  عيتوز  نييتع  يبرا  يفيتوص 
 شـده   ثبت  موارد  به  مربوط  تيوضع  ليتحل  و  سهيمقا  ،يپژوهش 
  .ديگرد  استفاده  مالت  تب  شده ييشناسا  موارد  و 

ـ ز  موارد  شامل  مطالعه  نيا  ياجرا  طول  در  ها  تيمحدود  ري
  .بودند 

 يشهر  يدرمان  يبهداشت  مراكز  يپراكندگ  و  مسافت  بعد -1
  .شهرستان  سطح  در  ييروستا  و 

 خـصوص   بـه   مراكز،  از  يبعض  يهمكار  بودن  نامناسب -2
  .يردولتيغ  مراكز 

 يخصوص  يدرمان  مراكز  در  خصوص  به  ها پرونده  نقص -3
  ).يعموم  پزشكان  مطب( 

 نيمـسئول   يهمكـار   جلـب   بـا   ها تيودمحد  نيا  رفع  يبرا
 مكاتبـات   انجام  و  يريگ يپ  و  شهرستان  و  استان  بهداشت  مراكز 

 يبـرا   تر نييپا  سطوح  به  يپزشك  دانشكده  و  مركز  نيا  طرف  از 
 شـد   تـالش   الزم،  اطالعات  دادن  قرار  ارياخت  در  و  آنان  هيتوج 
ـ   اطالعـات   يآور جمع  در  دقت  و  شده  تر كم  مشكالت   تـر  شيب
  .گردد 

 در  ياخالق  نكات  مارانيب  ياسام  ماندن  محرمانه  به  توجه  با
 در  يگريد  ياخالق  مشكل  آن  از  ريغ  به  و  شد  تيرعا  پژوهش 
  .نشد  مشاهده  مطالعه 

 
  نتايج
 مركـز   به  مالت  تب  شده  گزارش  موارد  تعداد  سهيمقا  جهت

 مراكـز   در  شـده   يشناسـائ   مـوارد   بـا   سـمنان   اسـتان   بهداشت 
 سـال   در  سمنان  شهرستان  يدولت  و  يخصوص  يدرمان  يبهداشت 
ــه  ،1385  ــز  ب ــيتع  مراك ــده  نيي ــه  ش ــات  و  مراجع  الزم  اطالع
ـ تحق  سئواالت  به  يگوئ پاسخ  جهت  ادامه  در  و  يروآ  عجم   و  قي
  .است  شده  ارائه  و  ميتنظ  نظر  مورد  جداول  اهداف  به  يابي تدس 

 مـورد   62  از  شـده   شناسـائي   مالـت   تـب   موارد  ترين بيش
 آن  از  بعد  و  %)5/22(  است  سال  16-25  سني  گروه  به  مربوط 
 در    شـده   ثبـت   موارد  در  و  بوده  %)7/17(  سال  46-55  گروه 
 بـه   مربوط  مورد  26  از  ثبت  ترين يشب  نيز  استان  بهداشت  مركز 
  .اشدب يم  %)27(  سال  16-25  سني  گروه 

 كيتفك  به  شده  يشناسائ  مالت  تب  موارد  يفراوان  عيتوز  در
ـ   نشان  جينتا  جنس   مبـتال   زنـان   %42  و  مـردان   %58  هـد د  يم
 %6/34  و  مردان  %3/56  اه  هشد  ثبت  كل  مورد  26  از  و  ندا  هشد 
  .ندا بوده  زنان 

  
  توزيع فراواني موارد شناسائي شده تب مالت و موارد ثبت شده در مركز بهداشت استان سمنان به تفكيك مراكز شناسائي. 1جدول  

  نام مركز  موارد ثبت شده در مركز بهداشت استان  موارد شناسائي شده
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  7/7  1  21  13  آزمايشگاه خصوصي
  20  1  1/8  5  بيمارستانهاي دانشگاهي

  0  0  8/4  3  بيمارستانهاي غير دانشگاهي
 7/93  15  9/25  16  مراكز بهداشتي درماني

 1/18  2  7/17  11  مطب پزشكان عمومي

  50  7  5/22  14  مطب پزشكان متخصص
  9/41  26  100  62  كل موارد
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 كيتفك به  شده   يشناسائ مالت  تب  موارد    يفراوان    عيتوز    در
شـهرها      نيسـاكن   به    مربوط    ابتال      زانيم    نيتر شيب  سكونت    محل    
بهداشـت    مركـز     در    شده    ثبت    مورد      26 از    و    %) 9/70(  باشد  يم  
  .دارد تعلق  شهرها  ساكنين  به  نيز   %) 3/65( مورد   17 استان  

ـ ا  يط  آمده  دست هب  ايه  هافتي  طبق   ـ تحق  ني  62  تعـداد   قي
 مـورد   26  تنهـا   كـه   شـده   يشناسـائ   مالـت   تـب   به  ابتال  وردم 

 دهيرسـ   ثبت  به  استان  بهداشت  مركز  در  تعداد  نيا  از  %)9/41(
 ايهـ   هآزمايـشگا   در  شـده   شناسـائي   موارد    %6/7  فقط   .است 
 ايهــ نبيمارســتا  در  شــده  شناســائي  مــوارد  %20  خــصوصي، 
 پزشـكان   مطـب   در  شـده   شناسائي  موارد    %2/18  دانشگاهي، 
ــوارد  %50  و  عمــومي   پزشــكان  مطــب  در  شــده  شناســائي  م
 امـا   .نـد ا  هشد  ثبت  و  گزارش  استان  بهداشت  مركز  به  متخصص 
ــيچ  ــورد  3  از  يــك ه ــايي  م ــتا  در  شــده  شناس ــ نبيمارس  ايه
 در  .نـد ا  هنرسـيد   ثبت  به  استان  بهداشت  مركز  در  غيردانشگاهي 
 بهداشـتي   مراكـز   در  شـده   شناسـائي   مـوارد   از   %7/93  مقابل 
 تـرين  بيش  كه  ندا  هرسيد  ثبت  به  استان  هداشتب  مركز  در  درماني 
  .ندا هداد  اختصاص  خود  به  را  شده  ثبت  موارد 

  
  گيري نتيجه  و  بحث

 بهداشـت   مركـز   اديز  ديتأك  به  توجه  با دهد    نشان مي  جينتا
 و  مالـت   تـب   شـده   ييشناسـا   مـوارد   گـزارش   بر  يمبن  استان 
 مختلــف  ســطوح  از  خــصوص  نيــا  در  اطالعــات  وريآ عجمــ 
 در  شـده   يشناسـائ   مـوارد     از   %9/41  تنهـا   ،يدرمان  يبهداشت 
 اسـت   دهيرسـ   ثبـت   بـه   اسـتان   بهداشـت   مركز  در  1385  سال 
  ).1   لجدو( 

 دولتـي   درمـاني   بهداشتي  مراكز  در  كه  مواردي  از   7/93%
 نـد ا  هرسيد  ثبت  به  استان  بهداشت  مركز  در  بودند  شده  شناسائي 
 نيا .ندا  هداد  اختصاص  خود  به  را  شده  ثبت  موارد  رينت  بيش  كه 
 يندرمـا   يبهداشـت   مراكز  تر شيب  ارتباط  ليدل  به  واندت  يم  مسئله 
 كه  باشد  استان  و  شهرستان  بهداشت  مركز  با  روستائي  و  يشهر 
 بـاالتر   سطوح  به  يبهداشت  اطالعات  گزارش  و  وريآ  عجم  نظام 
  .رددگ يم  يريگ يپ  يتر شيب  نظم  با  ها آن  در 

 يسـن   گروه  به  مربوط  مورد  14  شده  يشناسائ  مورد  62  از
 را  شده  شناخته  موارد  يفراوان  نيتر شيب  كه  بودند  سال  25-16 
 بهداشـت   مركز  در  سني  گروه  اين  گزارشات  %50  تنها  و  داشتند 
 در  شـده   ثبـت   موارد  نيتر شيب ).مورد  7(  بود  شده  ثبت  استان 
 5(  اسـت   يدرمـان   يبهداشـت   مراكـز   بـه   مربوط  يسن  گروه  نيا 
ـ   يابتال  يبرا  وانت  يم  كه  يليدال  از  .)مورد  ـ ا  تـر  شيب  گـروه   ني
 تجربـه   و  سـابقه   و  يماريب  به  نسبت  تر كم  يآگاه  كرد  ذكر  يسن 
  .است  يسن  گروه  نيا  تر كم  يكار 

 مبتال  تر شيب  %)48  برابر  در  %58(  زنان  با  سهيمقا  در  مردان
 مطالعات  در  .بودند  دهيرس  ثبت  به  %47  تعداد  ناي  از  كه  اند هشد 
ـ   چشم  به  مسئله  نيا  زين  گريد  ـ   در  .وردخـ   يم  در  كـه   يا  همطالع
ـ   زنان  به  نسبت  مردان  يابتال  شده،  انجام  نيقزو  استان   تـر  شيب
 ليتـشك   مـردان   را  انيتالمب  %2/58  زين  زدي  در  .]4[  است  بوده 
ـ   و  ارمحـال چه  استان  در  .]5[  ندا  هداد  ـ ن  ]6 [ياربختي  تعـداد   زي
 تب  تر شيب  ابتال  %).57(  است  بوده  زنان  از  تر شيب  مرد  انيمبتال 
 كـار   نوع  از  يناش  وانت  يم  را  زنان  با  سهيدرمقا  مردان  در  مالت 
  .دانست  ها آن  هاي دهفرآور  و  دام  با  تر شيب  تماس  و 

 بـه   شـده   ييشناسـا   مالت  تب  موارد  يفراوان  عيتوز  در  اما
 نيسـاكن   به  مربوط  ابتال  زانيم  نيتر شيب  سكونت  محل  كيتفك 
 در  %).9/70(  است  بوده  مورد  62  كل  از  ابتال  نفر  44  با  شهرها 
ـ ا  عكـس   شده  انجام  ]5[  زدي  استان  در  كه  اي  همطالع   مـسئله   ني
 ها  نيشهرنش  به  نسبت  مبتال  انيروستائ  دادتع  و  شده  يگير  هجينت 
 جمعيت  اندتو  يم  وضعيت  اين  دليل  %)5/54(  است  بوده  تر شيب 
 روسـتائيان   مراجعـه   ينچن هم  و  روستاها  به  نسبت  شهرها  زياد 
  .باشد  بوده  شهرها  به  درمان  و  تشخيص  جهت 

 و  مراكـز   تمـامي   در  شده  شناسائي  موارد  ثبت  كلي  طور  به
 ضـعيف   %)7/93(  درمـاني   و  بهداشـتي   مراكز  جز هب  ها  هدرمانگا 
 هـي د  شگزار  سيستم  توجيه  كه  هدد  يم  نشان  مسئله  اين  و  بوده 
 نگرفتـه   صـورت   درستي هب  سيستم  اين  بر  نظارت  و  گيري پي  و 
 %)7/7(  وضـعيت   رينت  فضعي  خصوصي  ايه  هآزمايشگا  .است 
 ثبت  به  توجه  با  مراكز  اين  كه حالي  در  ند،ا  هداشت  را  هيد  شرگزا 
 آن  درج  و  بيماري  قطعي  تشخيص  بيماران،  به  مربوط  اطالعات 
 بـه   مـوارد    گـزارش   جهـت   ريت    قدقي  ابزار  آزمايش،  جواب  در 
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 توجـه   مسئله  اين  به  اما  دارند،  دسترس  در  استان  بهداشت  مركز 
 انتظارات  ترتيب،  ينهم  به  هم  مراكز  ديگر  .ندا  هداد  نشان  تري كم 
 بايستي  كه  را  مالت  تب  موارد  درست  ثبت  براي  شده  ينيب  شپي 
 باشـد   بيمـاري   از  گيـري  پـيش   جهـت   در  يزير  هبرنام  به  منجر 
  .ندا هننمود  برآورده 

 مـورد   62  از  %)9/41( مـورد   26  تنهـا   ثبـت   بـه   توجه  با
 اطالعـات   يبررسـ   از  و  نظـر   مـورد   مراكـز   در  شـده   يشناسائ 
 از  غيـر   بـه   كـه   ديرسـ   جهينت  نيا  به  وانت  يم  جداول  از  حاصل 
 ثبـت   هـا  آن  موارد   %7/93  كه  دولتي  يدرمان  و  يبهداشت  مراكز 
 ايهـ   هآزمايـشگا   و  اهـ   نستابيمار  درماني،  مراكز  بقيه  بود  شده 
 بـه   خـود   شده  يشناسائ  موارد  هيد  شگزار  به  نسبت  شهرستان 
 موارد  بيترت  نيا  به  و  داشته  تري كم  توجه  استان  بهداشت  مركز 
 ثبـت   بـه   اسـتان   بهداشـت   مركـز   در  مالـت   تب  به  ابتال  يواقع 
ـ   ينم  آن  متعاقب  كه  سدر  ينم  ـ ارز  وانت  منظـور   بـه   را  الزم  يابي
 وقوع  از  يريگ شيپ  در  يضرور  ابزارهاي  تدارك  و  يزير  هبرنام 
  :ودش يم  پيشنهاد  .داد  انجام  مالت  تب  يماريب  گسترش  و 

 تـب   مـوارد     گـزارش   ستميس  بر  تري شيب  كنترل  و  نظارت
 از  شپوشـ   تحـت   خصوصي  و  دولتي  ايه  بخش  التزام  و  مالت 
 توسط  خصوصي  ايه  مطب  و  اه  آزمايشگاه  ا،ه  بيمارستان  جمله 
  .گردد  اعمال  دانشگاه  درمان  معاونت  و  استان  بهداشت  مركز 

 و  درون  بـاالتر   و  مياني  سطوح  مديران  و  مسئولين  حمايت
 مطابق  خود  شده  تعريف  وظايف  به  عمل  منظور  به  بخشي  برون 
 منظـور   بـه   تحقيقـاتي   .گردد  جلب  موجود  ايه  لستورالعمد  با 
 ايهـ   هرا  مـردان،   در  مالـت   تـب   شيوع  افزايش  علل  شناسائي 
 ارآئيك  با  نوين  هيد  شگزار  سيستم  اندازي  راه  و  بيماري  انتقال 
  .گيرد  انجام  بيماري  اين  براي  باالتر 

  
  قدرداني  و  تشكر

 را  تحقيـق   ايـن   مجريـان   كـه   دانـشگاه   رممحت  مسئولين  از
 بخش  در  كه  قرباني  راهب  دكتر  آقاي  جناب  و  ندا  هنمود  حمايت 
 و  تـشكر   داشتند  يا  هارزند  ايه  ككم  اطالعات  تحليل  و  تجزيه 
 .ودش يم  دانيرقد 

 
  

  منابع
[1] www.wellsphere.com/wellpage/treatments-for-dog-

diseases/ Aug 2005 
[2] www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/ 

Content/cdna-casedefinitions.htm 
[3] www.emro.who.int/afghanistan/programmes/dews.htm 
[4] Sheykh S. Assessment of the Brucellosis epidemiologic 

condition during 2003-2007 in Qazvin province. Second Congress 
of Brucellosis in Iran 2008, page: 119-121 (Persian). 

[5] Forghani H, Nezamalhosseni MJ. Assessment of the 
Brucellosis epidemiologic condition in Yazd province. Second 
Congress of Brucellosis in Iran 2008, page: 124-125(Persian).  

[6] Ahmadi A, Mousavian A. Regular revising of studies 
about Brucellosis in  Chahar Mahal Bakhtiyari province. Second 
Congress of Brucellosis in Iran 2008, page: 129-130 (Persian). 

 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 7

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-471-fa.html


  1387 زمستان، )30پياپي (2ره ، شما10            جلد                                                 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان

 130

  
 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 7

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-471-fa.html


  
 Journal of Semnan University of Medical Sciences                                                    Winter 2009. Vol. 10 No. 2 

  18

Frequency of reported cases of Brucellosis to province 
 health center from public and private sectors in Semnan 
2006-2007  
 
Shahin Kamal (M.PH)1*, Seyed Mehdi Sadat Hashemi (Ph.D)1, Mohammad Nasaji (M.D)2, Esmaeel 
Moshiri (M.D)  3, Reza Shahriyari (M.D)1, Akbar Azizi (M.D)1  
 
 1-  Dept. of  Social Medicine, School of Medicine,  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 
  2-  Dept. of   Internal Medicine, Fatemieh Hospital  , Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 
 3-  Semnan Province Health Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 
  

(Received: 19 Oct 2008      Accepted: 3 Feb 2009) 
 

Introduction: Brucellosis as a zoonosis is still a public health problem in many countries such as Iran. 
 To perform preventive, control and eradication policies about the disease, we need the  exact 
epidemiologic information and patterns of brucellosis in our country. In this study, we invstiagated 
frequency of reported cases of Brucellosis to province  health center from public and private sectors in 
Semnan during 2006-2007  

 
Materials and Methods: In this descriptive study, we only enrolled the patients who had 

brucellosis in 2006-7 and  there was a record of their disease in the public health centers of Semnan 
including  Sorkheh, Mehdishahr and Shahmirzad. A checklist was prepared for the patients and the 
 data analyzed by computer . 

Results: The findings showed that only 26 out of 62 (41.9%) patients with brucellosis had a  disease 
record in the health center of Semnan province. Private laboratories, educational  hospitals, general 
practitioner and specialist physicians’ surgeries reported only 7.6, 20,   18.2 and 50% of their diagnosed 
brucellosis cases to the health center of Semnan  province, respectively. Three patients with brucellosis 
who were diagnosed in non- educational hospitals had no a disease record in the health center of 
Semnan province.  Meanwhile, 93.7% of the cases were diagnosed in one of the public heath centers 
had a  disease record in the heath center of Semnan province.  

Conclusion: These results showed therapeutic and diagnostic centers, except public heath centers, 
had no  enough attention for reporting of brucellosis cases to Semnan province public health  center. 
Therefore, there is no exact information about the number of brucellosis cases in  the province and it 
makes some difficulties about preventing and control of the disease . 

 
Key words: Brucellosis, Recorded cases, Reported cases, Epidemiology.   
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