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 فعالیت هاي منجر به بروز گاز گرفتگی توسط سگ در استان گیالن 

 ، مریم رازي، داوود پورمرزي ):گان(نویسنده

گاز گرفتگی توسط سگ با ایجاد تروماهاي جسمی، روانی، عفونی شدن زخم و خطر انتقال  :زمینه و هدف

هدف از . بیماري هاي مشترك بین انسان و حیوان، از جمله هاري، مشکل بهداشت عمومی به شمار می آید

 .فعالیت هاي منجر گاز گرفتگی توسط سگ در استان گیالن استانجام این پژوهش شناخت 

از بین مراجعه کنندگان به مراکز  1391تا خرداد ماه  1390در یک مطالعه مقطعی طی تیر ماه  :روش کار

جهت . نفر از موارد گاز گرفتگی توسط سگ وارد مطالعه شدند 1934واکسیناسیون ضد هاري در استان گیالن، 

. ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که به صورت مصاحبه حضوري تکمیل می گردید جمع آوري داده

 .براي تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون آماري کاي دو استفاده شد

 7/30در بین مواردي که به وسیله سگ هاي داراي صاحب گاز گرفته شده بودند، بیشتر موارد یعنی  :یافته ها

در بین افرادي که به وسیله سگ هاي . در حین ورود به محل نگهبانی سگ دچار گاز گرفتگی شده بودنددرصد 

درصد بدون انجام کار خاصی دچار گاز گرفتگی شده  7/70ولگرد گاز گرفته شده بودند، بیشتر موارد یعنی 

صاحب سگ، محل و مکان تفاوت فعالیت منجر به گاز گرفتگی در گروه هاي مختلف سنی، وضعیت سگ، . بودند

و ) p=093/0(ولی تفاوت معنی دار بین مردان و زنان ). p=0001/0(وقوع حادثه از نظر آماري معنی دار بود 

 ).p=129/0(گروه هاي مختلف ساعت وقوع حادثه مشاهده نشد 



هایشان  الزم است ترتیبی اتخاد گردد تا صاحبان سگ ها از مسئولیت خود در قبال رفتار سگ :نتیجه گیري

. همچنین چگونگی رفتار با سگ و شناخت رفتار هاي تهدید آمیز سگ ها به افراد آموزش داده شود. آگاه شوند

برنامه هاي آموزشی در خصوص پیشگیري از بروز گاز گرفتگی توسط سگ متناسب با گروه هاي مختلف سنی 

 .تهیه و اجرا گردد

 یب فعالیت، گاز گرفتگی توسط سگ، آس :کلیدواژگان

 


