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Abstract
Background and Objectives: Brucellosis is one of the common zoonosis. This study aimed to map
out epidemiological aspects of the disease in the city of Divandarreh, Kurdistan province, Iran
between 2013 and October 2016.
Material and Methods: This study was a descriptive cross-sectional, in which the population under
the study were census-based and all cases were included in the study between 2013 and 2016. The
research method was referring to patients' files in the city health center and collecting information as
followed in the checklist designed based on the variables of the research.
Results: During the study period, 790 cases were diagnosed with brucellosis. The highest
prevalence was among men (52.55 per 10,000), in the summer season (34 per 10,000), among
ranchers (51.46 per 10,000) and in the age group of 20-35 years old.
Conclusion: Divandarreh is one of the areas with high prevalence of brucellosis in Kurdistan
province. Due to the high economic costs of this disease, more effort is needed to educate the people
of the region about not keeping the livestock in their place of residence and not to drink raw milk. it
is also suggested that the level of cooperation between the Department of Veterinary Medicine and
the City Health Center should increase.
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چکیده

زمینه و اهداف :تب مالت یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و دام میباشد .این مطالعه شاخصهای اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در
شهرستان دیواندره استان کردستان ایران را در بین سالهای  ۱۹۳۱تا مهر  ۱۹۳۱مورد بررسی قرار داد.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع مقطعی -توصیفی است و جامعه مورد پژوهش به صورت سرشماری بوده و تمام پروندههای موجود در فاصله
سالهای  ۳۱-۳۱وارد مطالعه شدند .روش اجرایی پژوهش ،مراجعه به پرونده بیماران در مرکز شهرستان و جمع آوری اطلاعات از آن با استفاده از
چک لیست طراحی شده بر اساس متغیرهای پژوهش بود.
یافتهها :در طول دوره مطالعه ۰۳۷ ،مورد بیمار تب مالت یافته شد .بیشترین شیوع بیماری تب مالت از نظر جنسیت در مردان ( ۱۵/۱۱در ده هزار
نفر) ،از نظر فصل در فصل تابستان ( ۹۳مورد در هر ده هزار نفر) ،از نظر شغلی در دامداران ( ۱۱/۳۴در ده هزار نفر) و از نظر گروه سنی نیز در
گروههای سنی  ۵۷-۹۱سال بوده است.
نتیجهگیری :شهرستان دیواندره جزء مناطق با میزان بالای شیوع بیماری تب مالت در استان کردستان است و با توجه به زیانهای اقتصادی بالای
این بیماری لازم است تلاش بیشتری در جهت آموزش مردم منطقه در مورد عدم نگهداری دام در محل سکونت خود ،عدم مصرف شیر خام انجام
شود و همچنین پیشنهاد میشود که سطح همکاری بین اداره کل دامپرشکی و مرکز بهداشت شهرستان افزایش یابد.
کلیدواژهها :تب مالت ،شیوع ،بروز ،اپیدمیولوژی ،ابتلا ،کردستان ،ایران
نحوه استناد به اين مقاله :عبادی فرد آذر ف ،جلیلوند ه ،عبدی م ،نیکوی د ،قضایی س پ ،پوررحیمی م .بررسی شاخصهای اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان دیواندره
استان کردستان ایران .تصویر سلامت ۱۹۳۰؛ .۱۹-۳۰ :)۱(۱۷

 .1معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران ،ایران
 .2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،ایران )(Email: hadi.jv110@gmail.com
 .3بیمارستان  ،202اداره بهداشت و درمان نزاجا ،تهران ،ایران
 .4دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .2دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
 .6کمیته پژوهشی دانشجویی ،شاخه دانشکده ی پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران

حقوق برای مؤلف(ان) محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سلامت تحت مجوز کرییتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاری تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

تب مالت یکی از بیماریهای مشترک بین انساا اا مای-
باشد ( .)6-1این بیماری توسط باکتری جنس بر سلا که بااکتری-
های گر منفی کوچک ااخل سلولی اختیااری شادیداً هاوازی
سخت رشدی هستند ایجاا میشوا .هفت نوع بر سالا تشاخیص
اااه شااده اساات )1بر ساالا ملای تنسایس )۲بر ساالا وبورتااو
)۳بر سلا سوئیس )۴بر سلا کنایس )۵بر سالا ا یاس )6بر سالا
نئوتومه )۷بر سلا ماریس ( .)۷ ،۵بیشترین موارا بیماری ار انساا
ملی تنسیس ایجاا مایکنناد ( .)۲ناوع
را نوع بر سلا وبورتو
غالب بر سلا ار ایرا ملی تنسیس مایباشاد ( .)۷ایان بیمااری
راههااای انتقاااز زیااای از جملااه اسااتگاه گااوار شااامل
خورا شیر خا سایر فرا راههای لبنی غیر پاستوریزه
ولواه ،استگاه تنفسی شامل استنشاق هوای ولواه ،خارا -
های پوستی تما با ترشااا ولاواه ،ملتاماه چشا ،
انتقاز خو مغز استخوا  ،جفت ماار به نوزاا بنادر
از طریق مقاربت میباشد ( .)۷ ،۵ ،۴ ،۲به طور کلی بیماری
به صور حاا شر ع شده با تب مدا یا منظ یا ا ره-
ای متنا ب،تعریق فرا ا به خصاو ار شاب ،خساتگی،
ب ایاشاات ایی کاااهو ز  ،ساارارا ،ارا ن االانی ارا
نمومی بد تظاهر میکند ( ) ۷نلائ مذکور بسته به نوع
بر سلا براسا شد بیماری به اشکاز حاا ،تات حاا،
مزمن موضعی بر ز مایکناد ( .)8 ،۷ا ره ن فتگای ایان
بیماری ار انسا معمولاً بین یک هفتاه نادرتاً چناد مااه
است ( .)۷ ،۵تخماین شایوع اقعای بر سالوز انساانی ار
ج ا به نلت ند گازار کامال بیمااری ار بسایاری از
کشورها غیر ممکن است ( .)9 ،8 ،۷این ضعیت برای هار
ا گر ه کشورهای پیشرفته ار حاز توسعه صاااق مای-
باشد ( .)۷تخمین زاه میشوا حتی ار کشورهای پیشارفته
تن ا  11-۴ارصد موارا بر سالوز تشاخیص اااه مایشاوا
( .)11کنترز بر سلوز باه حاذو ریشاهکنای بیمااری ار
ابسااته اساات ( .)11سااازما
منشاااآ و یعن ای حیوانااا
اامپزشکی کشور به ننوا متاولی اصالی ،ساالیا متمااای
برنامه مبارزه با بر سلوز را ار قالب طرح هاای مباارزه باا
سل بر سلوز ار استور کار ااشته است ( .)۷با این حااز
پراکندگی بیماری ار تقریبا یک سو از استا های کشور از
جمله کراستا بالا مایباشاد ( .)۷ش رساتا ایوانادره ار
فاصله  111کیلومتری شماز سنندج قرار گرفته است (.)1۳
این ش رستا به نلت جوا اشتهای بسیار سیع ا بااتو
سار از از مراکاز اصالی تولیاد گناد ااماداری اساتا
این فعالیت ها ار زندگی مارا نقاو اساسای
کراستا
اارا ( .) 1۲با توجه به اینکه شاغل غالاب مارا ش رساتا
کشا رزی اامداری بواه شیوع بالای بر سلوز ار استا

کراسااتا ( ،)1۳ایاان مطالعااه (بررساای شاااخص هااای
اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت را ار ش رساتا ایوانادره
ار بین ساز های  1۳91تا م ار  )1۳9۵را انجاا ااایا تاا
بتوا از نتایج و به منظور برنامه ریزی بارای پیشاگیری
کنترز بیماری مورا نظر استفااه کرا.

مواد و روشها

این مطالعه از نوع مقطعای -توصایفی اسات جامعاه
پژ هو به صور سرشاماری باواه تماا پر نادههاای
موجوا ار فاصله سازهای  9۵-91با استفااه از چک لیست
طراحی شده بر اسا متغیرهای پژ هو باوا .متغیارهاای
پژ هو حاضر سن ،جنس ،فصل ابتلا ،شغل ،نوع تما باا
اا  ،نااوع مصاارو مااواا لبن ای هماااهنگی بااا اااره کاال
اامپزشکی بوا .افراای که به پاژ هو حاضار ارا شادند
پیشتر تشخیص و ها توسط نتایج وزمایو کومبکس ME
 ۲مورا تایید پزشک قرار گرفته بوا موارا شکست ارما
نیز از مطالعه حذو شدند .ار پژ هو حاضر بازهی سنی ۲
الی  1۲ساز کواک 1۳ ،الای  18نوجاوا  19 ،تاا  ۵9سااز
بزرگساز بیو از  61ساز ک نسااز ار نظار گرفتاه شاد.
همچنین گزارشی از ابتلای زیر ا ساز یافت نگراید.
بعد از جمع و ری اطلانا برای ومار توصیفی از نار
افزار  SPSSنساخه  Excel ۲11۳ 16ب اره باراه شاد.
برای مااسبه میزا شیوع بر ز از جمعیت میانگین سااز
های  1۳91تا  1۳9۴برابر با  8۲۵8۳استفااه ار اه هازار
نفر نمایو ااا ه شده است .برای متغیر های کمی میانگین
اناراو معیار برای متغیرهاای کیفای فرا انای ارصاد
گزار شد.

یافتهها

ار طوز ا ره مطالعه  ۷91مورا بیماار تاب مالات یافات شاد.
شیوع بیماری ار مراا  ۵۲/۵۵ار اه هزار نفار ار زناا ۴۳/11
ار اه هزار نفر بواه است .از نظر سنی  8/۴8ارصاد از نموناه هاا
ک نساااز بااا میااانگین ساانی اناااراو معیااار ، 6۷/۴1 ± ۷/66
 ۷۷/۵9ارصد از نمونه هاا بزرگسااز باا میاانگین سانی انااراو
معیااار  9/۳6 ۳6/۴۷ ± 11/۳۳ارصااد از نمونااه هااا را نیااز
نوجوانااا بااا میاانگین ساانی اناااراو معیاار 16/۲۵ ± 1/۵6
 ۴/۴۳ارصد از نمونهها را نیز کواکا باا میاانگین سانی انااراو
معیاار  ۷/88 ± ۳/۲1تشااکیل میداانااد .همچناین بیشااترین باار ز
بر سلوز ار ساز  1۳9۳باا میازا  ۳۳ار اه هازار نفار باواه اسات
(مراجعه به جد ز .)1
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جدول  .۱بروز سالیانه بیماری تب مالت در شهرستان دیواندره استان کردستان در بین سالهای  ۱۹۳۱تا مهر ۱۹۳۱
سال

۱۹۳۱

۱۹۳۱

۱۹۳۹

۱۹۳۱

میزان بروز در ده هزار

1۵

19

۳۳

۲۴

نفر

ماه تیر وبا با  1۷نفر ار اه هزار نفر  ۴نفر ار اه هزار
نفر بیشترین کمترین شیوع را ااشته اند (جد ز.)۲

بیشترین شیوع بیماری ار فصوز گر سااز باا 61/11
ارصد از موارا کمترین شیوع ار فصاوز سارا سااز باا
 ۳8/99ارصد از موارا مشاهده گراید .همچنین به ترتیاب

جدول  .۵فراوانی (درصد) موارد بیماری تب مالت بر حسب فصل در شهرستان دیواندره استان کردستان در بین سالهای  ۱۹۳۱تا مهر ۱۹۳۱
مونث

جنس

کل

مذکر

فصل
بهار

(۷9 )۲۲/۲1

(1۲6 )۲9/1۳

(۲1۵ )۲۵/9۵

تابستان

(11۷ )۳۲/86

(161 )۳6/8۷

(۲۷۷ )۳۵/16

پاییز

(61 ) 16/8۵

(۵۷ )1۳/1۳

(11۷ )1۴/81

زمستان

(111 )۲8/19

(91 )۲1/9۷

(191 )۲۴/18

شد کمترین موارا شیوع ه ار نظامیا برابار باا  1/1۲ار
اه هزار نفر بوا .از کل موارا بیمارا ه  ۷9ارصد موارا به
اااره کل اامپزشکی گزار شده بوا .ار جاد ز  ۳فرا انای
(ارصد) بیمارا ار بین  ۷91مورا کل بیمارا بر حسب هار
راه انتقاز نشا اااه است.

از بین راههای احتمالی انتقاز بر سلا مصرو ماواا لبنای
غیر پاستوریزه نگ اداری اا ار ماال ساکونت بیشاترین
موارا را به خوا اختصا اااه اند (جد ز  .)۳همچنین باه
ترتیب بیشاترین شایوع بیمااری ار باین اامادار برابار باا
 ۵1/۴6ار اه هزار نفر  ،خانه اارا برابار باا  ۳9/9۵ار اه
هزار نفر کشا رزا برابر با  ۲۷/۷۲ار اه هزار نفر مشاهده

جد ز  ۳فرا انی )ارصد( راههای انتقاز بیماری تب مالت ار ش رستا ایواندره استا کراستا ار بین سازهای  1۳91تا م ر 1۳9۵
نگهداری دام در محل

تماس با ترشحات

تماس با دام

ذبح دام و یا

حضور در محل

مصرف مواد لبنی

سکونت

زایمانی یا جنین سقط

زنده

تماس با

نگهداری دام و

غیر پاستوریزه

ترشحات و خون

کود حیوانی

شده دام

دام
بله

) ۴16 (۵۲/66

) 6 (1/۷۵

) ۲۴1 (۳1/۳۷

) ۳۳1 (۴1/91

) 19۷ (۲۴/9۴

) 66۷ (8۴/۴۳

خیر

)۳۷۴ (۴۷/۳۴

) ۷8۴ (99/۲۵

) ۵۵1 (69/6۳

) ۴۵9 (۵8/11

) ۵9۳ (۷۵/16

) 1۲۳ (1۵/۵۷

بحث

براسا اطلانا به است ومده ار طای طاوز مطالعاه،
 ۷91مورا بیمار تب مالت ار ش رستا ایواندره یافات شاد
که این میزا تن ا مربوط به موارا شناسایی شاده گازار
شده بواه است .بنابراین می تاوا احتمااز ااا شایوع اقعای
بیماری ار ش رستا ایواندره ار طوز مطالعه بیشاتر از ایان
مقدار بواه است .تخمین شیوع اقعای بر سالوز انساانی ار
ج ا به نلت ناد گازار کامال بیمااری ار بسایاری از
کشورها غیرممکن است ( .)11 ،9 ،۷شیوع بیماری ارماراا
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 ۵۲/۵۵ار اه هزار نفار ار زناا  ۴۳/11ار اه هازار نفار
بواه است .ار مطالعه ای که حمز ی همکارانو ار سااز
 1۳91ار استا کرمانشاه انجا اااند نیز فرا انی بیمااری ار
جنس مذکر  ۵۲/61ارصاد کمای بیشاتر از جانس مونا
گزار شده است ( .)۲ار مطالعه هشترخانی همکاارانو
ار استا خراسا رضوی بیشتر موارا را ار ماراا برابار باا
 ۵6/91ارصد گزار کراهاند ( .)1۴ار مطالعهای ار مرکاز
ایرا که زینالیاا همکاارانو ار ساازهاای ۲111-۲116

عبادی فرد آذر و همکاران

انجااا ااانااد ( )1۵ار مطالعااهای ار مرکااز ا گاناادا ()16
بیشترین شیوع بیمااری ار ماراا گازار شاده اسات .ار
مطالعهای ه که کایاسلا ( )Kayaaslanهمکارانو انجاا
اااند  ۵۴/۷1ارصاد ماوارا ار ماراا گازار شاده اسات
( .)1۷ار راهنمای کشوری مبارزه با بر سلوز (بیمااری تاب
مالت) که ار ساز  1۳91منتشر شده است شیوع بیمااری ار
مااراا  ۵۵/۴1ارصااد گاازار شااده اساات ( ،)1۳لاای
مامدیا همکارانو نیز ار اصف ا ار ساز  1۳91نتیجاه
گرفتند میازا بار ز بیمااری ار زناا بیشاتر اسات ( .)۳ار
مطالعهای ار فار نیز هنر ر همکارانو  ۵9ارصد موارا
را ار زنا گازار کراناد ( .)18ار مطالعاه حاضار شایوع
بیماری ار مراا بیشتر از زنا بواه که باا بیشاتر مطالعاا
انجااا شااده همخااوانی اارا .مطالعااا انجااا شااده نشااا
میدهدکه بیو از نیمی از مراا ار مقایسه با زنا به بیماری
مبتلا بواهاند .بیشترین شیوع تب مالت ار فصل تابساتا باه
میزا  ۳۳/۵۴ار اه هزار نفر برابر با  ۳۵/16ارصاد ماوارا
کمترین شیوع ار فصل پاییز به میزا  1۴/16ار اه هزار نفار
برابر با  1۴/81ارصد موارا بوا .ار مطالعهای که هشترخانی
همکارانو ار استا خراساا رضاوی انجاا اااه بواناد
بیشتر موارا را ار ماههاای ارایب شات تاا شا ریور گازار
کراه بواند ( .)1۴ار مطالعهای ار جنوب غربی ا گانادا نیاز
بیشترین موارا ار ماههای ارایب شت تیر گزار شده باوا
( .)19این نتایج با سایر منابع نیز همخوانی اارا .با توجه باه
این که ب ار تابستا معمولااً بیشاترین فصال شایراهی ار
اا ها است تولید فرو راههای اامای باه طباع و میازا
تما با اا ها ار ایان فصاوز بیشاتر اسات ( ،)۲ار نتیجاه
بیشترین موارا بیماری ار این فصوز ایده میشاوا .بیمااری
ار تما سنین جوا اارا .بیشترین شیوع بیماری ار هار ا
جنس ار گر ههای سنی  ۳1-۳۵ ۲۵-۳1 ، ۲1-۲۵سااز
کمترین شیوع ه ار گر ه سنی  ۲-۵سااز باوا .ار مطالعاه
کایاسلا ( )Kayaaslanهمکارانو بیشترین موارا بیمااری
ار بین سنین  1۷-۴1ساز رخ اااه باوا ( .)1۷ار مطالعاهای
ار اراک بیشترین موارا بیماری ار گر ه سانی  11-19سااز
بوا ( .)1ار مطالعه زینالیاا همکاارانو بیشاتر ماوارا ار
سنین  1۵-۲1ساز بوا ( .)16اما ار مطالعاهای کاه ار ایتالیاا
انجا شد اختلاو معنیااری بین گار ههاای سانی مشااهده
نشد ( .)۲1ار مطالعهای که ار مرکز ا گاندا انجا شد بیشتر
موارا ار افراا بالای  61ساز گزار شد ( .)16ار مطالعهای
که توسط ا لیور ( ) Oliverهمکارانو انجا شاد میاانگین
سن ابتلا  ۵1سالگی بوا ( .) ۲1ار مطالعه استا کرمانشاه نیاز
بیشترین موارا بیماری ار گر ه سنی  ۵1-۵9سااز ۳1-۳9
ساز بوا ( .) ۲ار مطالعاه ش رساتا ماناه ساملقا بیشاتر
مبتلایا ار گر ه سنی بیشتر از  ۵1ساز بواند ( .)۵با توجاه

اینکه ار مطالعه ما بیماری ار همه گر ه-
به این تناق ا
های سنی رخ اااه است ،می توا نتیجهگیری کرا کاه سان
نمیتواند نامل خطر م می برای ابتلا به تب مالت باشد لی
این موضوع نیاز به بررسیهای بیشتر ار سایر مطالعا اارا.
ار مطالعه ما بیشترین شایوع بیمااری ار اامادارا برابار باا
 ۵1/۴6ار اه هزار نفر اف راا خانه اار برابر با  ۳9/9۵ار اه
هزار نفر کمترین شیوع ار نظامیا باه میازا  1/1۲ار اه
هزار نفر بوا .ار مطالعه خراسا رضوی شغلهای خانهاار
کشا رزی اامداری بیشترین ماوارا ابتلاا را ااشاتند (.)1۴
کولی ( ) Cuillهمکاارانو ار مطالعاه خاوا نتیجاهگیاری
کراند شغل یک نامل خطر برای ابتلا به بیماری تاب مالات
است ( ،)۲۲که با نتایج سایر مطالعا همخوانی ااشته اسات
( .)۷بر این مبنا میتوا نتیجه گرفت باین شاغل ابتلاا باه
بیماری رابطه معقولی جوا اارا بیماری تاب مالات یاک
بیماری شغلی است .ار مطالعه ما  66۷مورا برابر باا 8۴/۴۳
ارصد ماوارا ساابقه مصارو ماواا لبنای غیار پاساتوریزه
همچنین  ۴16مورا ( ۵۲/66ارصد) موارا ساابقه نگ اداری
اا ار مال سکونت خاوا 6 ،ماورا ( 1/۷۵ارصاد) ساابقه
تما با ترشاا زایمانی یا جنین سقط شده اا را ااشتند.
ار مطالعه بوسنی هرز گوین ،بر سلوز به طور نمده توساط
تما با حیوانا ولواه ماصولا ون اا شاامل شایر غیار
پاستوریزه رخ اااه بوا ( .) ۲۳ار مطالعه ا گاندا م مترین راه
ابتلا به بیماری ،ماصولا لبنی غیر پاستوریزه (شیر خشاک
مال ای) گاازار شااد ( .)۲۴ار مطالعااه ایالااا جورجی اا،
م مترین راه انتقاز بیماری مصارو شایر غیار پاساتوریزه
گوشت نی پز گزار شد ( .)9ار مطالعه وز شار()Al-shaar
همکارانو پنیر خا م ترین راه ابتلاا ( )۲۵ار مطالعاه
خراسا رضاوی اکثار بیماارا ساابقه مصارو لبنیاا غیار
پاسااتوریزه را گاازار شااده انااد ( .)1۴ار مطالعااه مانااه
سملقا  ،بیشتر موارا سابقه تما باا اا را ااشاتهاند ()۵
ار مطالعهای ار استا کرمانشاه اکثر بیمارا ( 81/91ارصد)
استفااه از شیر نجوشیده را نامل ابتلا به بیماری بیا نمواند
( .)۲با توجه به اینکه بیشتر منابع م مترین راه انتقاز بیماری
را مصرو لبنیا غیر پاستوریزه انلا کراه اند با توجه باه
یافتههای این مطالعه ،میتوا نتیجه گرفت کاه م متارین راه
انتقاز بیماری به انسا ار این منطقه مصارو لبنیاا ولاواه
بواه است .بنابراین میتوا با پاساتوریزه کارا ماصاولا
لبنی از ارصد قابل توج ی از موارا بیمااری ار ایان منطقاه
پیشگیری کرا .از جمله ماد ایتها ار این مطالعه میتاوا
به نبوا اطلانا مربوط به مال ساکونت ار بررسای شایوع
بیماری بر حسب مال سکونت اشااره کارا کاه منجار شاد
نتوا این نامال خطار احتماالی را ماورا بررسای قارار ااا.
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نتیجه گیری

ملاحظات اخلاقی

، ار این مطالعاه ار ج ات رنایات حقاوق شارکتکننادگا
اطلانا افراا ار تالیلها باه شاکل ناشانا ارا شاده باوا
.امکا بازگشت به افراا از طریق این اطلانا جوا ندارا

تضاد منافع

نویسندگا این مقاله هیچ گرنتی ج ت انجاا ایان مطالعاه از
هیچ سازمانی اریافت نکراه اند هیچگونه ت اا منافعی باا هایچ
.شخص یا سازمانی جوا ندارا

تقدیر و تشکر

ش رستا ایواندره جزآ مناطق با میزا بالاای شایوع بیمااری
تب مالت ار اساتا کراساتا اسات باا توجاه باه زیاا هاای
اقتصاای بالای این بیماری اینکه اامداری جازآ مشااغل غالاب
این ش رستا باواه همچناین توزیاع بیمااری ار طای مطالعاه
ر ندی نسبتاً ثابت ااشته است؛ لذا لاز اسات تلاا بیشاتری ار
ج ت وموز مرا منطقه ار مورا ناد نگ اداری اا ار ماال
 نااد مصاارو شایر خااا غیار پاسااتوریزه یاا،سااکونت خااوا
نجوشیده انجاا شاوا همچناین پیشان اا مایشاوا کاه ساط
همکاری بین اااره کال اامپرشاکی مرکاز ب داشات ش رساتا
افزایو یابد تلا بیشتری ار راستای گزار موارا بیماری باه
.اااره کل اامپزشکی توسط مرکز ب داشت ش رستا شوا

نویسندگا لااز مایاانناد تاا از تماامی نزیزانای کاه ماا را
انجاا مطالعاه یااری کراناد باه یاژه
ار گراو ری اطلاناا
وقااای هاااای رضااایی کارمنااد مرکااز ب داشاات ش رسااتا
.ایواندره تشکر قدراانی نمایند
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