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هذیزیت راّجزدی در وٌتزل ثیوبری ّبی اًگلی ثَهی
در وطَر ثب تَجِ ثِ اثزات هخزثی وِ ایي اًگل ّب ّن ثز
ثزٍس ثیوبری ّبی هطتزن ثیي اًسبى ٍ دام ٍ ّن ثز
وبّص تَلیذات داهی ٍ ثِ خطز اًذاختي هؼیطت جبهؼِ
دارًذ دارا ی اّویت سیبدی است .فبسیَلیبسیس یىی اس
هْوتزیي ایي ثیوبری ّبست وِ ًبضی اس اثتالی اًسبى ٍ
دام ثِ تزهبتَدّبی فبسیَالّپبتیىب ٍ فبسیَال صیگبًتیىب
ثَدُ ٍ جشء ثیوبری ّبی اًگلی ثبس پذیذ در ضوبل ایزاى ٍ
ًَپذیذ در ؿزة وطَر هحسَة هی ضَد (.)1
تب لجل اس سبل  1367خَرض یذی فبسیَلیبسیس
اًسبًی در وطَر تٌْب ثِ صَرت هَارد اسپَرادیه ٍ ته
گیز ٍجَد داضتٍ .لی در ایي سبل اٍلیي ّوِ گیزی
ثیوبری در استبى گیالى ٍ ثِ ٍیضُ ضْزستبى ثٌذر اًشلی
آؿبس ٍ در ثْبر سبل ثؼذ ثِ اٍج خَد رسیذ .هسئَلیي
ثْذاضتی داخل وطَر تؼذاد ول هجتالیبى را در حذٍد
ّ 20شار ًفز گشارش وزدًذ ٍ سبسهبى ثْذاضت جْبًی در
گشارش خَد ایي رلن را در حذٍد ّ 10شار ًفز اػالم ًوَد
( .)2ضیَع ثؼذی فبسیَلیبسیس هجذداً در ّوبى وبًَى

لجلی ٍ یه دِّ ثؼذ طی سبل ّبی 1378 ٍ 1377
خَرضیذی اتفبق افتبد .ایي اپیذهی ًسجت ثِ ّوِ گیزی
لجلی ووتز ٍلی رلن درگیزی ثسیبر لبثل تَجِ ثَدُ است
ٍ رلن ً 2465فز ثِ صَرت رسوی ثجت گشارش آلَدگی
ٍجَد داضت ( .)2،3در ّویي سبل ّب (1378 ٍ 1377
خَرضیذی) ّوِ گیزی وَچىتزی در استبى وزهبًطبُ ٍ
ضْزستبى وٌگبٍر ثِ صَرت پزاوٌذُ ثِ ػٌَاى اٍلیي
هَارد فبسیَلیبسیس اًسبًی ٍ در ٍالغ ًَپذیذی ایي
ثیوبری در ایي استبى ٍ ؿزة وطَر ثِ حسبة هی آهذ.
ّوچٌیي طی ّویي سبل ّب هَاردی اس ّوِ گیزی
هختصز ثیوبری اس هبسًذراى ًیش گشارش گزدیذ ( .)4طجك
هطبلؼبت اًجبم ضذُ ضیَع ػفًَت در ثزخی استبى ّبی
وطَر هبًٌذ گیالى ،هبسًذراى ،تْزاى ،وزهبًطبُ ،اردثیل،
وْگیلَیِ ٍ ثَیزاحوذ ،خَسستبى ٍ لزستبى ثیطتز اس
سبیزیي هی ثبضذ (.)5
ایي اًگلّب ،اًسبى ٍ طیف ٍسیؼی اس ًطخَار وٌٌذگبى
را ثِ ػٌَاى هیشثبى ًْبیی آلَدُ هیوٌٌذ .ایي ثیوبری ثب تت
ٍ لزس ،تحزیىبت جلذی ضذیذ ،درد سوت راست هحَطِ
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ضىوی ،حبلت تَْع ٍ استفزاؽ آؿبس ضذُ ٍ پس اس ثزٍس ایي
ػالین ،اًگل هزاحل اثتذایی رضذ خَد را در وجذ طی وزدُ ٍ
پس اس هْبجزتی چٌذ هبِّ در ثبفت وجذ ٍ ایجبد ػَارض
ضذیذ ،در هجبری صفزاٍی وجذ ثبلؾ هی ضَد .ثیوبری در
دامّب ًیش خسبرات سیبدی ثِ جب هی گذارد .خسبرات
التصبدی ثیوبری در دامّب ضبهل هزي ًبگْبًی ،وبّص ٍسى
ٍ وبّص تَلیذات داهی ثَدُ ٍ سیبى التصبدی فزاٍاًی را ثِ
صٌؼت داهپزٍری وطَر تحویل هی وٌذ (.)1
ثب تَجِ ثِ ػَارض سالهتی ٍ سیبى التصبدی ًبضی اس
ثیوبری ،ثزًبهِ ریشی راّجزدی ٍ ػولیبتی هٌبست ثزای
پیطگیزی ٍ وٌتزل آى ضزٍری است .ثذیي هٌظَر اثتذا
ثبیستی توبهی سبسهبى ّب ی دخیل در هذیزیت ایي
ثیوبری ضٌبسبیی ٍ ضوي هطبروت گستزدُ توبهی آى ّب،
ثزًبهِ راّجزدی چٌذ سبلِ جْت پیطگیزی ٍ وٌتزل

تذٍیي ضَد .ایي ثزًبهِ ،ثبیذ ضبهل اّذاف والى طَالًی
هذت (چٌذ سبلِ) ٍ راّجزدّبی ولیذی هذیزیت ثیوبری
ثبضذ .پس اس تذٍیي ثزًبهِ استزاتضیه ،ثبیذ ثزًبهِ ّبی
هیبى هذت ٍ ػولیبتی هتٌبست ًیش تذٍیي ضذُ ٍ ٍظبیف
ٍ هسئَلیت ّب ی ّز وذام اس سبسهبى ّب ی دخیل در
هذیزیت ثیوبری تذٍیي ٍ اثالؽ ضَدّ .وچٌیي ضزٍری
است هىبًیسوی هٌبست ثزای پبیص هیشاى پیطزفت در
وٌتزل ثیوبری تذٍیي ٍ در طی اجزای ثزًبهِ ثِ وبر
گزفتِ ضَد .ػالٍُ ثز ایي السم است در طی تذٍیي ثزًبهِ
جبهغ هذیزیت ثیوبری ،چبرچَة ّب ٍ اثشارّبی
گشارش دّی ػوَهی طزاحی ضًَذّ .وچٌیي ضزٍری
است وِ اس طزیك ثِ وبرگیزی هىبًیسن ّب ٍ الذاهبت
ثبساریبثی اجتوبػیً ،سجت ثِ افشایص آگبّی ٍ هطبروت
ػوَهی در هذیزیت ایي ثیوبری الذام ًوَد.
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Strategic management in the control of endemic parasitic diseases is
essential according to their widespread negative consequences.
Fascioliasis is one of the most common diseases of this kind in Iran.
Preventing and controlling of this disease requires the formulation of a
suitable strategic plan with rational goals and main strategies as same
as the development, implementing and monitoring of operational
programs.
Keywords: Endemic parasitic diseases, Fascioliasis, Strategic
planning
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