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 5935-5926بررسی اپیدمیولوژیکی تب مالت در شهرستان های منتخب استان کردستان طی سال های 

 ۰، جمشید یزدانی چراتی۰فاطمه عبداللهی ،۰افشار رضایی

 abdollahizagh@gmail.comساری،،ه علوم پزشکی مازندران دانشگا، دانشکده بهداشت، استادیار-۰

: بیماری بروسلوز یکی از بیماری های مشترک انسان و دام است که همواره در کشورهای در حتال توستعه بخصتوص در    مقدمه و هد  

باشد. این مطالعته بته بررستی     کشور  ما از لحاظ بهداشت عمومی و تاثیر آن در وضعیت اقتصادی اجتماعی جامعه دارای اهمیت زیادی می
 .می پردازد۰۳۶۷-۷۰وضعیت اپیدمیولوژیک ت  مالت در شهرستان های مریوان و سروآباد طی سال های 

  ۰۷( از فرم های    نسخه ۰۳۶۷-۷۰سال اخیر) ۷: دراین مطالعه اپیدمیولوژیک، اطالعات مورد نیاز بیماران بروسالیی در طی روش کار

SPSS    مورد تجزیه و  بهداشت شهرستان های منتخ  کردستان استخراج شد و داده های جمع آوری شده با نرم افزارموجود در مرکز
 .تحلیل قرار گرفت

 ۰۳۳(مترد و  % ۳/۳۷نفتر) ۰۳۶مورد گزارش شده است.از این تعداد درمریوان ۳۳۰تعداد مورد جدید بیماری ۰۳۶۷-۷۰طی سال های  نتایج:

( %۳۳نفتر)  ۶( زن و % ۳۳نفر)  ۶( مرد و% ۷۳نفر)۰۳( روستایی و در سروآباد %۶/۶۳نفر ) ۳۳۶( شهری و %۳/۰۳نفر) ۳۳( زن و %۶/۳۳نفر) 
مورد( وکمترین موردبیماری مربوط بته  ۶۳)۷۰( روستایی بوده اند. در شهرستان مریوان بیشترین مورد مربوط به سال %۷۳نفر ) ۰۳شهری و 

)متوردی  ۶۶مورد( و کمتترین موردبیمتاری مربتوط بته ستال     ۶)۶۶ن مورد مربوط به سال مورد(  ودر شهرستان سروآباد بیشتری ۰۶)۶۶سال 
و در شهرستتان   ۰۳۳۳۳۳در  ۳۷گزارش نشده( بود.متوسط میزان بروز بیماری بروسلوز طی سال های مذکور در شهرستان مریتوان حتدود   

 ۶/۳۳متورد)  ۷۳مریوان  اری از گروه  شغلی خانه دارکه دربرآورد شد. در هردو شهرستان  بیشترین موارد بیم۰۳۳۳۳۳در  ۳/۷سروآباد حدود 
معنی داری بین ستابقه تمتاس    درصد( بوده است. در مطالعه حاضر در هردو شهرستان مورد مطالعه رابطه ۰/۳۶مورد) ۶درصد( و درسروآباد 

  p<0.001).وجود داشت )ابتال به بروسلوز با با دام و مصرف مواد لبنی غیرپاستوریزه 

: در این مطالعه مردان در روستاها و زنان خانه دار در شهرها به عنوان یکی از شایعترین گروههای درگیر مطرح هستند که از گیری نتیجه

 .نظر سنی در دهه سوم و چهارم عمر می باشند

 : ت  مالت، بروز، فاکتورهای خطرکلیدی کلمات
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