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 1391 سال گیالن، استان رشت، شهرستان در گزیدگی حیوان شناسی گیر همه
  

 فاطمی السادات معصومه تاجیک، حسنا کسمایی، منصف وحید ،*اسدي مانپی وندي، زهره بهزاد
 

 ایران رشت، گیالن، پزشکی علوم دانشگاه اي، جاده تروماي تحقیقات مرکز
  .ایران رشت، پورسینا، بیمارستان اي، جاده تروماي تحقیقات مرکز اسدي؛ پیمان :مسئول نویسنده*

 1393 اردیبهشت :دریافت تاریخ
 1393 مرداد :پذیرش تاریخ

 :خالصه
 مطرح جهان کشورهاي سایر و ایران در بهداشتی مهم معضالت از یکی عنوان به همچنان گزیدگی حیوان :مقدمه

 هنوز گزیدگی حیوان موارد است، شده حاصل درمان و پیشگیري امر در که اي گسترده هاي پیشرفت علیرغم .است
 مناطق در نفر میلیون ده از بیش ساالنه جهانی بهداشت سازمان برآوردهاي طبق .است برخوردار رشدي به رو روند از

 حیوان توسط شده ایجاد عوارض اهمیت به توجه با  .گیرند می قرار درمان تحت گزیدگی، دنبال به دنیا مختلف
 حیوان موارد اپیدمیولوژي بررسی به تا شدیم آن بر مطالعه این در آنها نبود پیشگیري قابل حال عین در و گزیدگی
   .بپردازیم 1391 سال در رشت شهرستان در گزیدگی

  
 در گزیدگی حیوان موارد کلیه با مرتبط هاي داده .باشد می مقطعی و نگر گذشته صورت به مطالعه این :کار روش

 آوري جمع شهرستان گزیدگی حیوان موارد ثبت دفاتر در دموجو اطالعات اساس بر 1391 سال در رشت شهرستان
 عضو سکونت، محل حیوان، وضعیت حیوان، نوع شغل، جنس، سن، شامل لیستی چک بیماران تمامی براي .گردید

 گردید تکمیل زخم نوع و گزش فصل شده، گرفته گاز
  

 5/72( گردید گزارشگزیدگی حیوان دموار بیشترین .بود سال 11 گزیدگی حیوان مورد 1019 مجموع در :ها یافته
 به مربوط گزیدگی حیوان موارد یشترینب .بود سال 63/33 ±81/17 مطالعه مورد افراد سنی میانگین  .)مرد درصد
 عضو بیشترین .بود) درصد 3/61 ( روستایی هاي محیط در و) درصد 3/88(اهلی حیوانات ، )درصد 2/79( سگ

 سطحی نوع از زخم نوع بیشترین و) درصد 8/29 ( بهار حادثه بروز فصل بیشرین، )درصد 2/55 ( دست شده گزیده
 بودندکه افرادي از تر سن کم داري معنا طور به اند شده گزش دچار صورت و سر ناحیه از که افرادي) درصد 3/64(



 و سگ جزء به حیوانات سایر توسط که افرادي همچنین). P=  001/0( بودند شده آسیب دچار پا یا دست یهناح از
   ).P=  002/0(بودند تر سن کم داري معنی طور به بودند شده گزش دچار گربه

 فصل در گلستان استان رشت شهرستان در گزیدگی حیوان موارد بیشتر حاضر مطالعه نتایج اساس بر :گیري نتیجه
 وانیفرا .افتد می اتفاق 74 تا 70 سنی گروه در و سطحی بصورت روستایی، مردان در اهلی، هاي سگ توسط بهار،

 که است عمومی بهداشت مهم مشکالت از یکی هنوز و داشته ارتباط سکونت محل و سن جنس، با گزیدگی حیوان
  .باشد داشته آن کنترل در سزایی به نقش تواند می آموزشی هاي فعالیت

  

 وحشی حیوان اهلی؛ حیوان اپیدمیولوژي؛ هاري؛ زدن؛ نیش و گزش :کلیدي واژگان


