


ھاری        

و         

اھمیت آموزش اھمیت آموزش 

دکتر شیرین بنکدار کارشناس اداره زئونوز

بهداشتواگیرمعاونت مرکز مدیریت بیماریهاي 



:انتظار می رود

عوامل موثر در برنامھ آموزشی•

خطرات در انتقال اطالعات و آموزش•

ساختار یک ارتباط موثر•

پیام کلیدی وساده چیست• پیام کلیدی وساده چیست•

شناسایی مخاطبین خود•

سطوح برنامھ آموزشی کنترل و پیشگیری ھاری در ایران•



:مقدمه و بیان مسئله 
  با توجه به اهمیت بیماري  •

و تنگناهایی  کنترل  مشکالت 
بیماري در سطح کشور

با حمایت و پشتیبانی شوراي  •
عالی سالمت و امنیت غذایی در  عالی سالمت و امنیت غذایی در  

خصوص سند ارتقا سالمت  

آموزش بهداشت با  ادغام •
مداخالت و برنامه هاي اجرایی  

:می تواند 

بر افزایش آگاهی و بهبود عالوه 
الگوهاي رفتاري افراد، موجب 
کاهش میزان حیوان گزیدگی  

خطر ابتال به هاري وکاهش 



:هدف کلی   
هاري در انسان  کاهش موارد ابتالء به بیماري 

:اهداف اختصاصی

 وفنی آزمایشگاهیباال بردن آگاهی پزشکان و کارکنان بهداشتی

  خطر بخصوص کودکانبردن سطح آگاهی گروه هاي در معرض باال

باال بردن سطح آگاهی روحانیون و معلمین باال بردن سطح آگاهی روحانیون و معلمین

باال بردن سطح آگاهی جامعه

 در معرض خطر و جامعه گروه هاي تغییر رفتار



عوامل موثر در آموزشعوامل موثر در آموزش

 عنوان به هاري بیماري اهمیت مورد در مسئولین توجه  -الف

  بهداشتی معضل یک

آموزشی مشکالت و معضالت -ب آموزشی مشکالت و معضالت -ب

یادگیري در حواس نقش -ج

یادگیري و آموزش در آموزشی کمک وسایل و مواد نقش -د



:در یک نگاه ) انتقال اطالعات و آموزش(ارتباط موثر 

نیازهاي الزم براي انتقال اطالعات را شناسایی کنیم•

از  موضوع  قبل درباره ) به روز رسانی شده (و ارزیابی نقادانه اطالعات جدید بررسی •
صورت پذیرد  ارتباط با  مخاطبین گروه هدف 

را شناسایی کنیدگروههاي مختلف مخاطبین •

را بررسی کنید  ها و هراس هاي گروههاي مختلف مرتبط  یا متاثر در برنامه ترس •

براي  (گروه هدفتان هاري براي ساده، شفاف ودر خور پیام هاي ارتباطی درباره طراحی • براي  (گروه هدفتان هاري براي ساده، شفاف ودر خور پیام هاي ارتباطی درباره طراحی •
)کودکان، خانواده ها،روستائیان ،کارکنان ، پزشکان،رسانه هاو غیره :مثال

افزایش دانش و اطالعات به گروههاي  مناسبترین راه و طریق ارتباطی براي تشخیص •
مختلف هدف  



خطرات ممكن درانتقال اطالعات
و آموزش 



:ارتباط موثر

 شناسایی چالش ھای (کنیمنیازھای الزم برای انتقال اطالعات را شناسایی
)موجود

انتقال اطالعاتی کھ بھ آن اطمینان دارید

خودداری از بیش از حد ساده کردن اطالعات و یا خودداری از ارائھ اطالعات

 بي توجھي از خطر ناشي از بیماري،تاثیر (شناخت از درك عمومي جامعھ
...)میزان اعتماد جامعھ بھ درمانھاي پزشكي، ، زمینھ ھاي فردي ...)میزان اعتماد جامعھ بھ درمانھاي پزشكي، ، زمینھ ھاي فردي

نگراني ھاي گروه ھدف

منابع اطالعاتي موجود و دسترس

نوع ارتباط موثري كھ انتخاب مي كنید

آمادگي روبرو شدن با  بحرانھا در اثر انتقادات و شایعات را در نظر بگیرید.

سن،سطح سواد،جنس،زبان و(شناسایی گروه مخاطب خود(...



شناسایي چالش ھاي موجود 

تعداد کم مواردابتال بھ ھاری•
نظرات والدین کھ این بیماریھا صرفا مربوط بھ گذشتھ است•
رابطھ کودکان با حیوانات •
عدم پوشش واکسیناسیون کامل سگھا و گربھ ھا•
عدم فعال بودن کمیتھ حیوانات زیانکار•
عدم توجھ والدین و مراقبت از کودکانشان• عدم توجھ والدین و مراقبت از کودکانشان•
عدم مھار سگھا بھ خصوص در مناطق روستایی•
توجھ نکردن کودکان بھ جراحت ایجاد شده توسط حیوانات•
عدم توجھ حیوان گزیده بھ تکمیل واکسیناسیون•
عدم توجھ والدین در خصوص واکسیناسیون و درمان •
•...



انتقال اطالعاتی کھ بھ آن اطمینان دارید

اھمیت حیوان گزیدگی•

تعریف موارد مشکوک،محتمل و قطعی•

اھمیت  پیشگیری و درمان ھاری •

راه انتقال ھاری• راه انتقال ھاری•

احتمال ابتال حیوانات اھلی و وحشی بھ ھاری•

اھمیت مھار سگھا توسط صاحبین خود •

•...



پیام هاي کلیدي

 پیام ھاي كلیدي مھمترین اطالعاتي كھ جامعھ عمومي نیاز
یك یا دو جملھ قلب . بھ دانستن دارد را ارائھ مي دھد

.موضوع است

پیام ھاي كلیدي بھ  ارتباط شفاف با مخاطب

زماني كھ شما نیاز ”خصوصا.مي كند كمك 

بھ تایید مطلب خود دارید



چند پیام کلیدی

ھاری درمان ندارد•

ھاری بیماری کشنده انسانی است •

مراجعھ فوری بھ مرکز بھداشتی درمانی در صورت •
گازگرفتگی ،خراش و لیسیدن حیواناتگازگرفتگی ،خراش و لیسیدن حیوانات

صورت گازگرفتگی ،خراش فوری در واکسیناسیون انجام •
حیواناتو لیسیدن 

حیوانات اھلی نیز ھار می شوند•



پیام ھاي ساده

پیام ھاي ساده اصطالحات مخصوص ،آسان براي فھم •
.عمومي جامعھ ھستند

موضوعات و اطالعات پیچیده را بھ نظرات و مثال ھاي •
.قابل فھم تبدیل مي كنند.قابل فھم تبدیل مي كنند

ممكن است كوتاه باشند  •

)شعارھاي یك پوستر: مثال(

یا بلند 

)یك مقالھ در مجلھ یا وب سایت: مثال(



چند پیام ساده

از نزدیک شدن کودکان بھ سگھای ولگرد خودداری کنید•
سگ وگربھ خانگی خود را واکسینھ کنید•
بھ کودکان خود رفتار با حیوانات را بیاموزید •
ھرگونھ تغییر در رفتار حیوانات اھلی را بھ دامپزشک اطالع •

دھیددھید
مراجعھ فوری بھ مرکز بھداشتی درمانی در صورت •

گازگرفتگی ،خراش و لیسیدن حیوانات
انجام واکسیناسیون فوری در صورت گازگرفتگی ،خراش و •

حیواناتلیسیدن 
•...



ساختار یك ارتباط موثر

مطالب با توجھ بھ اھمیت ارائھ شود•

نکات کلیدی را در پایان خالصھ کنید•

ارتباط با افرادبرقرار كنید •

مخاطبین را برای پرسیدن سوال تشویق کنید• مخاطبین را برای پرسیدن سوال تشویق کنید•

و

از توجھ شرکت کنند گان تشکر کنید•



ارتباط با رسانه ها

رسانھ ھا بھ عنوان یك وسیلھ ارتباطي موثر براي  كلیھ 
سازمانھا تلقي مي شوند 



سوال

آیا براي آموزش دانش آموزان همه موراد زیر الزم استآیا براي آموزش دانش آموزان همه موراد زیر الزم است::

راه تشخیص -تاریخچه بیماري هاي زئونوز -
دوره کمون -عوامل ایجاد کننده -
راه هاي انتقال -تظاهرات بالینی - راه هاي انتقال -تظاهرات بالینی -
عوامل بیماري -درمان بیماري -
 -                           روش پیشگیري و کنترل -

باورهاي غلط
آمار تعداد موارد -
وضعیت آلودگی دام ها-
....و  -



خستھ نباشیدخستھ نباشید



برنامھ آموزشي كنترل وپیشگیري ھاري در ایران

برنامھ در سطوح مختلف شبكھ بھ شرح ذیل است

سطح كشور•

سطح استان یا دانشگاه•

سطح شھرستان• سطح شھرستان•

سطح محیطي•



سطح كشور

فعالیت ھاي وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشكي•

آموزش كادر فني بھداشت ودرمان با ھمكاري انستیتو پاستور 
:ایران شامل

كارشناسان مسئول بیماریھا، پزشكان و اپیدمیولوژیست - كارشناسان مسئول بیماریھا، پزشكان و اپیدمیولوژیست -
مراكز بھداشت دانشگاھھا و دانشكده ھاي علوم پزشكي 

كاركنان فني آزمایشگاھي شاغل در آزمایشگاھھاي -
تشخیص ھاري و کارکنان فنی شاغل در مراکز درمان 

پیشگیری ھاری

)از طریق صدا و سیما”  خصوصا(مردم -



سطح استان یا دانشگاه 

كاركنان فني شاغل در بخش درمان پیشگیري شھرستان ھا -

كاركنان بخش بھداشت و درمان در سطوح مختلف -
بھورزان،تكنسین ھا،كاردان ھاو كارشناسان مبارزه با (

)بیماریھا وپزشكان)بیماریھا وپزشكان

دانشجویان پزشكي و پیراپزشكي-

مقامات سیاسي و مسئوالن استان ھا،روحانیون و ائمھ جمعھ-

از طریق  صدا و سیما” مردم  خصوصا-



سطح شھرستان

مردم•

كاركنان در سطوح مختلف شبكھ ھاي بھداشتي درماني و •
بھورزان،تكنسین ھا و كاردان ھا و كارشناسان (دامپزشكي 

مبارزه با بیماریھا، پزشكان بھ خصوص اورژانس مبارزه با بیماریھا، پزشكان بھ خصوص اورژانس 
)بیمارستانھا،دامپزشكان،و تكنسین ھاي دامپزشكي

دانشجویان پزشكي و پیراپزشكي با تاكید بر پروتوكل ھاي •
كشوري



سطح محیطي

در سطح مراكز بھداشتي )دامداران و روستائیان(بھ مردم •
درماني روستایي و خانھ بھداشت



پایان


