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سالک يکي ديگر از بيماريهاي شايع کشور بوده و نواحي مرکزي و شمال شرقي کشور به عنوان اولیي  کیانون  و ونیو  و ونیو      

گزارش شده % 2/22و ميزان اسکار زخم % 5/1ون بيماري سالک گزارش شده است و ميزان شيوع غربي کشور به عنوان دومي  کان

يکي از وظايف دانشجويان بهداشیت  . است و منطقه ووي  سبزوار به عنوان يکي از کانون هاي اي  بيماري گزار ش شده است  لذا

ل به اي  مهم تنها ديدن الم هاي ناقلي  به نظر نمیي توانید   مبارزه با بيماريها کاهش بيماريهاي فوق درمحيط کار است که براي ني

يک ماندگاري زيادي در ذه  دانشجو بووود آورد و نمي تواند کمک زيادي به يادگيري که بنمايد لیذا بیه منظیور کیارايي بيشی ر      

 .آموزش داده شددانشجويان قسمت مبارزه با ناقلي  درس حشر ه شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلي  در فيلد به آنها 
 

  هدف

 آموزش دانشجويان با روشهاي عملي  مبارزه با ناقلي  سالک در منطقه

 اهداف اختصاصی
 آموزش اهميت بيماري سالک در منطقه 

 آموزش روش ان خا  منازل و محل هاي نگهداري حيوانات براي بررسي منطقه از نظر ووود ناقلي  سالک 

  به دانشجويان آموزش نيچ اکولوژيک پشه فله بوتوموس 

 آموزش روش هاي ومع آوري پشه فله بوتوموس به صورت توتال و زنده 

 آموزش روش ومع آوري الرو پشه فله بوتوموس از آبهاي راکد 

 آموزش روشهاي بيولوژيک مبارزه با پشه فله بوتوموس 

  آموزش روشهاي عملي مبارزه با ووندگان 



 آموزش مرفولوژي بالغ و الرو پشه فله بوتوموس 

 آموزش عاليم باليني بيماري سالک با نشان دادن اسکار و زخم فعال 

 

 :(A4صفحه  3حداکثر در )روش اجراء 

اورا مي گردد براي پشه فله بوتوموس ،اب دا با همکاري مرکز بهداشت سبزوار ، مناطقي که در آن  1231روش فوق از سال 

کارشناس با  بيش از سي سال ا شناسايي و دانشجويان را به همراه بيماري سالک ووود دارد و پشه فله بوتوموس پيدا مي شود ر

نجربه در ومع آوري حشرات به منطقه برديم و به آنها نحوه ان خا  تصادفي منازل مسکوني و محل هاي نگه داري حيوانات  

اهلي را براي بررسي ووود ناقلي  فوق ، زيس گاه هاي طبيعي بالغي  و الرو آنها، نحوه وس جو بالغي  در مناطق مسکوني و محل 

و نيز زنده با کمک اسپيراتور، نحوه ومع آوري الرو ها از آبهاي راکد ( توتال)ه داري حيوانات ، شکار بالغي  به صورت مرده هاي نگ

و روش تعيي  مقدار آنها در واحد حجم و روش اندازه گيري فاک ور هاي محيطي مانند رطوبت و دروه حرارت محيط که در وفور 

 .آنها نقش دارند را آموزش داديم

همچني  با نشان دادن بالغ و الرو فله بوتوموس ومع آوري شده از منطقه به آنها مرفولوژي ناقلي  فوق  آموزش داده شد و نيز 

همراه با نشان دادن اسکار و زخم فعال سالک در اندام هاي افرادي که به بيماري  سالک مب ال بودند عاليم بيماري سالک و 

 .شجويان آموزش داده مي شدمحلهاي شايع آن در بدن به دان

عالوه بر اي   اقدامات انجام شده در منطقه براي مبارزه با ناقلي  مانند پرورش ماهي در آبهاي راکد،روشهاي مبارزه با ووندگان از 

ان به قبيل روش از بي  بردن آنها باغالت آغش ه به سم و ومع آوري و دف  الشه آنها ، از بي  بردن و کوبيدن النه هاي ووندگ

 .آنها آموزش داده شد

رو شهاي پيشگيري از اب ال به بيماري سالک  با معرفي  روش هاي پيشگيري که در آنجا ووود داشت از قبيل اس فاده از در  

 .هاي با حفاظ توري و نيز  پشه بند و نيز اس فاده از پوشش مناسب   به دانشجويان آموزش داده شد

نند سگ به عنوان مخزن بيماري  و چهار پايان با انسان و نيز عدم رعايت بهداشت به عنوان يکي ارتباط  نزديک حيوانات اهلي ما

 .از فاک ور هاي موثر در اب ال انسان به بيماري سالک با ديدن زندگي روس ائياني که مب ال به سالک بودند آموزش داده شد

 .نحوه رضايت مندي دانشجويان با پرسشنامه اندازگيري گرديد

 

 :پیامدهای اجرای فرآیند: تایجن

از دانشجويان از نحوه آموزش رضايت مندي کامل داش ند و و بيش از %  55ن اج برسسي اي  فعاليت آموزشي نشان مي دهد که 

کسب نمودند لذا با تووه به ن ايج بدست آمده فعاليت آموزشي فوق مي تواند به  51آنها در بررسي دانش نمره  بيش از % 35

 .يک روش مکمل براي آموزش عملي مبارزه با ناقلي  سالک بکار گرف ه شودعنوان 

 

 (:بخش، دانشکده، دانشگاه، کشوری، بین المللی)سطح اثر گذاری 

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

 :نتیجه گیری شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند

د به عنوان يک روش مکمل براي آموزش عملي مبارزه با ناقلي  فعاليت آموزشي فوق مي تواند به راح ي قابل انجام و مي توان

 .سالک بکار گرف ه شود

 

 :تائیدهای مربوطه



 پرسشنامه به پیوست می باشد

 


