
 :    که چرا باشد می درمان و بهداشت عرصه در اقدامات مهمترین از گزیده حیوان موارد درمان و مراقبت،پیشگیری*

 .ننماید مراجعه الزم خدمات دریافت برای موقع به اگر شود مبتال هاری به تواند می گزیده حیوان فرد هر -1 

 دردناک و حتمی مرگ= انسان هر در هاری عالئم بروز -2 

 .است آسیا به مربوط مرگ هزار 31 رقم این از.میرند می هاری به ابتالء اثر در آنها نفر هزار 01 تا 55  شوندکه می گزیدگی حیوان دچار دنیا در نفر میلیون 11 ساالنه-3

 .هستند کودک آن مورد 111 که افتد می اتفاق دنیا در هاری از مرگ 151 روزانه-4

 .شوند می گزیدگی حیوان دچار نفر 2 نفر 1111 هر از ایران در -5

بته   0013بتا آمتار   1331ستال   ازسفانه آمار گزش در کشورو استان هرساله در حال افزایش است بطوریکه آمارحیوان گزیدگی در مناطق تحتت ووشتش دانشت اه علتوم وزشتکی ا تفهان       متأ -0

 رسیده است. 1310سالتا وایان مورد11511

 اهلتتی حیوانتتات و ستتانان گربتته و ستتانان،گربه ستتگ و ستتگ چتتون حیوانتتاتی بتتا ووستتتی خراشتتهای شتتدن لیستتیده یتتا ختتوردگی گی،چنگگزیتتد حیتتوان دچتتار کتته فتتردی هتتر -7

 هتاری  واکستن  نوبتت  وتن   تتا  نوبتت  سته  از باید کشوری دستورالعمل اساس بر گردد...  و  حرائی گاو،گوسفند،بز،شتر،اسب،االغ،قاطر،گرگ،شغال،روباه،خرس،خفاش،گراز،راکن،راسو،موش:شامل

 مشتکل  ایتن  دچتار  ختود  حیات طول در بار چند تا بار یك از تواند می فرد یك که است حالی در این و نماید دریافت نوبت دو تا یك در سرم نیز و هشت و وبیست  فر،سه،هفت،چهارده رادرروزهای

 .گردد

 در شتده  رهتا  و قتالده  بدون  احبدار های سگگزش توسط  به مربوطنیز این آمار در د 15 از بیشکه می باشدو استان مربوط به سگ  موارد حیوان گزیدگی در کشوردر د  11حدود  متاسفانه -3

 .باشد می محیط

.این درحالی استت کته هتر    دارد هزینهکشور  درمانی بهداشتی سیستم برای  گزیده حیوان فرد هردرمان ویش یری  جهتقیمت  حدودهمین  در نیز آن سرم و دالر 21 حدود هاری واکسن دوز هر -1

 انتقتال  و نقتل  بته  مربتوط  هتای  هزینته  از غیتر نوبت تزریق واکسن هاری طبق دستورالعمل کشوری نیاز دارد.این هزینه های  5تا 3مصدوم حیوان گزیده در هر باز گزش به یك نوبت تزریق سرم و 

 . می باشد هر مرکز درمان ویش یری هاری .....و گاز و آب و برق های هستندونیزهزینه مشغول خدمات ارائه به روزی شبانه که مربوطه ورسنل ونیزحقوق سرم و واکسن تزریق تا ون هداری

 .شود می هزینه بهداشت وزارت توسط کشور در هاری ضد سرم و واکسن خرید برای تومان میلیارد51 حدود ساالنه -11

دیده وتعریف شده است که متأسفانه در همه شهرستانها واستانها  ول رد س های کنترل کمیته در دست اه 15 عضویت شهرداریهاو قانون 55 مفاد در دار رواگی بیماریهای ناقل حیوانات جمعیت کنترل*

 به یك شکل واحد و ا ولی طبق قانون در خصوص آن اقدام نمی شود.

 .ی دریافت خدمات الزم مراجعه ننمایدهر فرد حیوان گزیده می تواند به هاری مبتال شود اگر به موقع برا*

 بروز عالئم هاری در هر انسان= مرگ حتمی و دردناک*  




