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 مقدمه
مشترک بین  هایبیماری ترینمهمی از هاری یک

. بیماری هااری باد یلیا  باشدمیانسان و حیوان 
میزان کشندگی بال، افازای  روناد ماواری حیاوان 
گزیدگی یر جواما  متتفاو و تفتاا  و رساارا  

. عاما  باشادمییارای اهمیا   هایاماقتصایی یر 
بیماری هاری یک ویروس عصب یوس  از رانوایه 

ویاروس اسا  کاد از  رابدو ویریده و جان  ییساا
رفتن یاا نناز زین، طریق تماس با بزاق یر گاز گ

نسوج متاطی، تنت ، جت ، وسای  آیویه و پیوند 
این بیماری یک سندرم حای و  .یابدمیاعضا انتقال 

با اشکال تحریکی یا ساندرم  کشنده ویروسی غایباً
اهفی و  روارانگوش کد متصوص  باشدمیففجی 

وحشی باویه و انساان و ساایر حیواناا  راون رم 
از طریق گاز  باد  تصایفی و غایباً طوربدپستاندار 
. هاری یر یو نوع اپیادمیویوییک شوندمیآن مبتال 

توسط ساز و  نوع شهری کد اصولً :شویمییاف  
و نوع وحشی  یابدمییا یر مواری کمی گربد انتشار 

کد متزن آن گرگ، روباه، راسو، راکاون و رتاا  
 (.2و  1)اس  

از باروز هاری قبا  و بداد  برعفیدواکسیناسیون 
پیشا یری از باروز هااری تنها راه حیوان گزیدگی 

کشاور یر ینیاا باروز  150هاری یر بی  از اس . 
نتر هر ساال یر ینیاا باد  55000. بی  از کندمی

 یهنادمیییی  ابتال بد هاری جان روی را از یس  
یرصد این افرای را ساکنین آسایا و  95کد بی  از 

اری هااری یر . بیشاتر ماویهنادمیآفریقا تشاکی  
کاد  جایی افتدمیروستایی اتتاق  یورافتایهمناطق 
لزم برای پیش یری از انتقال هااری از  هایفدایی 

افرای یر اثر گزیده  و گیرینمیسز بد انسان انجام 
حیوان آیویه مباتال  وسیفدبدشدن یا ررا  عمیق 

میزبااان و  تاارینمهم هاسااز. (4و  3) شااویمی
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 .رانیا رش ، تن،یگ یپ ش  علو  دانشها  یبه اشت معاون  ط،یمح به اش  کارشسا : یرا  میز 

 سگ توسط شده گرفته گاز موارد در یهار ضد ونیناسیواکس لزوم از یآگاه

 چکیده

تعیین آگاهی از ل و  واکسیساسیون ضن  هناری  ه ف از این مقاله. باش یم بین انسان و حیوان مشترک یهایماریب نیترمهمی ی از هاری  :هدف و  زینه

 .باش یمشهرستان رش   در در موارد گاز گرفته ش   توسط سگ

کنه بنرای دریافن  سنال  16 حن ال با سن افراد نفر از  482 ،1391خرداد ما   31تا  1390در فاصله زمانی تیر ما  سال  مقطعی مطالعه یکدر  :کار روش

محقن   نامهپرسشبا استفاد  از ها داد  وارد مطالعه ش ن . ،کردن یممراجعه شهرستان رش   به مرک  پیشهیری از هاریبع  از گ ش سگ واکسن ض  هاری 
 .تحلی  ش تج یه و کای دو، تی مستق  و رگرسیون لجستیک آماری  یهاآزمونبا استفاد  از آمار توصیفی،  یآورجمعساخته 

، داشتن تحصنیت  ابتن ایی و سوادیب درص  از افراد از ل و  واکسیساسیون ض  هاری بع  از بروز گ ش اطتع داشتس . در مقایسه با گرو  8/59تسها : هاافتهی

 طوربنننه( OR =73/19-92/2:CI:60/7( و دانشنننهاهی )OR ،35/10-09/2:CI=65/4(، دبیرسنننتان و دیننن لم )OR =02/6-54/1:CI:45/3راهسمنننایی )
شانس اطتع را  یداریمعس طوربه. ساکن روستا بودن نسب  به ساکن شهر بودن دهس یمشانس اطتع از ل و  واکسیساسیون ض  هاری را اف ایش  یداریمعس

 (.OR 89/0-36/0:CI:0/=57) ده یمکاهش 

 خصنو بهآموزشی در زمیسه هاری  یهابرنامهدرص  زیادی از افراد از ل و  واکسیساسیون ض  هاری آگا  نیستس . ت وین و اجرا  رس یمبه نظر  :ی یگجهینت

 .رس یمبا سطح تحصیت  پایین الز  به نظر  و افراد در سطح روستاها

 

 یگازگرفتههاری، واکسیساسیون، آگاهی، سگ  :هادواژهیکل 

11/11/89تاریخ پذیرش:               25/5/88تاریخ دریاف :   

 3/12/93  تاریخ پذیرش:    14/4/93  تاریخ دریاف : 
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بای   هرسایدهاری بد انسان هستند.  یهندهانتقال
میفیون نتر یر سراسر ینیا واکسیناسیون بدد  15از 

. اقاداما  کنندمیهاری را یریاف   برعفیداز گز  
از  تواندمیپیش یری بدد از مواجهد  موق بدو  مؤثر

(. 3-5) مواری مرگ ناشی از هاری پیش یری نماید
م ماریم و عمو گذارانسیاس یر این زمیند آگاهی 

نق  بد سزایی یاری و ناکافی بوین آگاهی عمومی 
 آیادمییک مان  بزرگ یر مبارزه با هاری بد شمار 

(4.) 

 هاری یر ایران یر بین حیوانا  اهفی شای  اسا 
استان گیالن جاز   آندمیک وجوی یاری. صور بد و

بااا بااروز متوسااط حیااوان گزیاادگی  هایاسااتان
یر  100-300 کد ساالند باین شویمی بندیطبقد

عدم مراجدد برای  (.2و  1صد هزار نتر گز  یاری )
یریاف  ردما  پیش یری و یرماانی بداد از باروز 

یر مراجداد احتماال  تاخریرو یاا  گازگرفت یسز 
(. 6 و 1) یهادمیابتال فاری باد هااری را افازای  

یر ایران اطالعا  کافی یر زمیند آگااهی  متخستاند
جاوی ناداری و ملایداا  افرای جامدد یرباره هاری و

انجااام شااد بیشااتر بااد اپیاادمیویویی ایاان مشااک  
. تنها یر یک ملایدد یر اریبیا  یربااره اندپریارتد

اطالع از بیماری هاری از افرای پرس  شده بوی کد 
نتایج آن ملایدد هم پایین بوین اطالعاا  یربااره 

(. یر ملایدا  انجام شاده یر 7هاری را نشان یای )
نتایج متتاوتی گزار  شده اس  کاد سایر کشورها 

این مسئفد با توجاد باد تتااو  اهمیا  هااری یر 
کشااورهای متتفااو قاباا  توجیااد اساا . یر اک اار 
ملایدا  انجام شده یر کشورهای یر حال توسادد 
آگاااهی افاارای از یاازوم واکسیناساایون ضااد هاااری 

(. هدف از این ملایداد تدیاین 8-23ملفوب نبوی )
سیون ضد هااری یر ماواری آگاهی از یزوم واکسینا

شهرسااتان رشاا  و شناسااایی  گااازگرفت یسااز 
 .باشدمیبر آن  مؤثرعوام  
 

 کار روش
تحفیفای  -توصایتی -مقلدای از نوع ملایدد این

تاا  1390یر فاصفد زمانی اول تیر ماه سال بوی کد 
انجاام شهرساتان رشا  یر  1391رریای مااه  31
یاک مرکاز  شهرساتاناین یر  ،ملایدد هن ام. شد

باارای هاری وجااوی یاشاا . واکسیناساایون ضااد

کاد ساال  16با سن حداق   تمام افرای گیرینموند
یر یر روزهااای متتفااو یر طااول انجااام پاا وه  

یناار ساز محدویه جغرافیایی شهرساتان رشا  
و برای یریاف  واکسان ضاد  شدندمی گازگرفت ی

 کریندمیمراجدد  هاری بد مرکز پیش یری از هاری
توضیح یربااره اهاداف پا وه  یر صاور  بدد از 

مدیااار وروی افاارای  .شاادندمیتمایاا  واری ملایدااد 
یر محدویه جغرافیایی  گازگرفتد شدن توسط سز

و افرایی کد یر راارج از ایان  بوی شهرستان رش 
شهرستان ینار گاز  شاده بویناد، واری ملایداد 

سال و باالتر  16نشدند. ییی  انتتاب افرای با سن 
عواماا  اجتماااعی و جمدیاا   تریااقیقبررساای 
آگااااهی یر زمیناااد یااازوم بااار  ماااؤثرشااانارتی 

واکسیناساایون ضااد هاااری بدااد از بااروز سااز 
 482 تدادای یر طی انجام ملایداد .گازگرفت ی بوی

 .نتر موری بررسی قرار گرفتند
، پ وه  هدفها با توجد بد آوری یایهبرای جم 

بارای  نامدپرس سپ   .طراحی شد اینامدپرس 
نتاار از افاارای گزیااده شااده بااد رو  مصاااحبد  30

حضااوری تکمیاا  و اشااکال موجااوی بااا ن اار 
ی کد سابقد فدایی  یر زمیند پیشا یری کارشناسان

طرف بررسی و بر گزیدگی یاشتنداز هاری و حیوان
توساااط کارکناااان مرکاااز  هانامدپرسااا  .شاااد

مصاااحبد  صااور بدواکسیناساایون ضااد هاااری 
شااام  یو  نامدپرساا . شاادمیحضااوری تکمیاا  

قسم  بوی: قسم  اول اطالعا  جمدی  شنارتی 
فری گزیده شده و یر قسام  یوم از افارای یربااره 

از یاازوم واکسیناساایون ضااد هاااری و  اطالعشااان
ن ون ی ملف  شدن از یزوم یریاف  واکسان ضاد 

. شادمیپرس   گازگرفت یهاری بدد از بروز سز 
و باا اساتتایه از  Spss 21 افزارنرم وسیفدبد هایایه

کااای یو، تاای آماااری  هااایآزمونآمااار توصاایتی، 
 .تجزید و تحفی  شدمستق  و رگرسیون یجستیک 

 متغیرهاایاز رگرسیون یجستیک برای بررسی اثر 
مااوری بررساای باار اطااالع از یاازوم واکسیناساایون 

 استتایه شد.
 

 هایافته
مااریان را ( %6/76بیشااتر مااواری گااازگرفت ی )

( یر گاروه %5/25بیشاتر افارای ) .یایندمیتشکی  
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سال قرار یاشتند. سلح تحصیال   35تا  26سنی 
( ابتادایی و راهنماایی بویناد. %6/43بیشتر افرای )

( را تشکی  %5/53ساکنین روستا بیشترین مواری )
 8/59. از باین افارای ماوری بررسای تنهاا یایندمی

از  یرصد مواری از یزوم واکسیناسیون ضد هاری بدد
بروز گز  اطالع یاشتند و رویشان برای یریافا  
واکسن ضد هاری مراجدد کریه بویند. بقیاد افارای 
اظهار یاشتند کد از یزوم واکسیناسیون ضد هااری 
آگاه نبویند و توساط ساایر افارای یاا مراکاز بارای 

. از ایان اندشادهیریاف  واکسن ضد هااری ارجااع 
 هایراندبد  یرصد افرای بدد از مراجدد 7/25میان 

یرصد بداد  12بهداش  یا مراکز بهداشتی یرمانی، 
نتار  2از مراجدد باد پزشاکان بتا  رصوصای و 

یرصد افرای بدد از مراجدد بد بیمارستان  4/0یدنی 
و یاروراند برای یریاف  ردما  یرمان زرم ناشی 
از گز ، از یزوم واکسیناسیون ضاد هااری ملفا  

توساط اقاوام و  یرصد افارای هام 2/ 1شده بویند. 

از این موضوع ملف  شده بویند )جدول  آشنایانشان
1.) 

 8/38±65/14میان ین سن افرای یر گروه ملف  
و یر گااروه باادون اطااالع از یاازوم واکسیناساایون 

آمااری یر  یارمدنایبوی و تتااو   ±2/40 39/16
اطاالع از (. p=309/0بین یو گروه مشاهده نشاد )

یزوم واکسیناسیون ضد هاری یر ماریان بیشاتر از 
 نبوی یارمدنیآماری  ازن رزنان بوی ویی این تتاو  

(226/0 p=.) 
با افزای  سلح تحصیال  فراوانی نسبی افارایی 
کد از یزوم واکسیناسیون ضاد هااری بداد از باروز 

و  شادبیشاتر میسز گازگرفت ی اطالع یاشاتند 
 ازن ارتتاو  بین نهاار گاروه متتفاو تحصایفی 

افارای سااکن (. =p 0001/0)باوی  یارمدنایآماری 
ی بیشتر از افرای ساکن روستا یارمدنی طوربدشهر 
 0001/0)یزوم این واکسیناسیون ملفا  بویناد  از

p=.) کمتاار از سااایر  یارراناادشااغفی زنااان  ازن اار

 اطتعا  مربوط به نمونه مورد بررسی در موارد سگ گاز گرفتهی شهرستان رش  -1ج ول 

 درص  تع اد متغیر

 4/23 113 زن جسس
 6/76 369 مرد

 0/22 106 25-16 سن

26-35 123 5/25 

36-45 84 4/17 

46-55 92 1/19 

 0/16 77 سال و باالتر 56

 1/14 68 بیسواد تحصیت 
 6/43 210 ابت ایی و راهسمایی
 1/26 126 دبیرستان و دی لم
 2/16 78 دانشهاهی

 5/53 258 شهر مح  س ون 
 5/46 224 روستا

 8/6 33 کارمس  شغ 
 7/25 124 کارگر
 6/15 75 کشاورز
 8/16 81 خانه دار
 1/14 68 آزاد
 0/21 101 سایر

مسبع اطتع از ل و  
 واکسیساسیون ض  هاری

 8/59 288 خودش می دانسته
 7/25 124 خانه به اش  یا مرک  به اش 
 0/12 58 پ شک بخش خصوصی
 4/0 2 بیمارستان و داروخانه
 ½ 10 دوستان یا الوا 
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( از یازوم واکسیناسایون %4/49شاغفی ) هایگروه
آگاه بویند و یر رتبد بددی افارای باا شاغ  کاارگر 

 .(2( قرار یاشتند )جدول 6/51%)

باار آگاااهی از یاازوم  مااؤثریر بررساای عواماا  
واکسیناساایون ضااد هاااری بدااد از بااروز سااز 

مشتص شد کد از بین متغیرهای موری  گازگرفت ی

 های مختلف متغیرهای مورد بررسی در موارد سگ گاز گرفتهی شهرستان رش  مقایسه وضعی  آگاهی از ل و  واکسیساسیون ض  هاری در گرو  -2ج ول 

 p-value آگاهی از ل و  واکسیساسیون ض  هاری متغیر

 خیر بلی )آزمون کای دو(
 درص  تع اد درص  تع اد

 226/0 1/45 51 9/54 62 زن جسس
 8/38 143 2/61 226 مرد

 055/0 4/43 46 6/56 60 25-16 سن
26-35 83 5/67 40 5/32 
36-45 48 1/57 36 9/42 
46-55 60 2/65 32 8/34 

 1/48 37 9/51 40 سال و باالتر 56
 0001/0 2/66 45 8/33 23 بیسواد تحصیت 

 9/42 90 1/57 120 ابت ایی و راهسمایی
 3/33 42 7/66 84 دی لمدبیرستان و 
 8/21 17 2/78 61 دانشهاهی

 0001/0 8/31 82 2/68 176 شهر مح  س ون 
 0/50 112 0/50 112 روستا

 010/0 4/36 12 6/63 21 کارمس  شغ 
 4/48 60 6/51 64 کارگر
 0/40 30 0/60 45 کشاورز
 6/50 41 4/49 40 خانه دار
 5/26 18 5/73 50 آزاد
 7/32 33 3/67 68 سایر

 

 نتایج آنالی  رگرسیون لجستیک در بررسی عوام  مو ر بر داشتن آگاهی از ل و  واکسیساسیون ض  هاری در موارد سگ گاز گرفتهی شهرستان رش  -3ج ول 

 OR (CI)درص   95ح ود اطمیسان  (OR) نسب  برتری  متغیر

 ح  باال ح  پایین
 گرو  مرجع زن جسس

 54/2 47/0 09/1 مرد
 02/1 99/0 01/1 سن

 گرو  مرجع بیسواد تحصیت 
 02/6 54/1 45/3 ابت ایی و راهسمایی
 35/10 09/2 65/4 دبیرستان و دی لم
 73/19 92/2 60/7 دانشهاهی

 گرو  مرجع شهر مح  س ون 
 89/0 36/0 57/0 روستا

 گرو  مرجع  شغ 
 44/3 79/0 64/1 کشاورز
 16/1 20/0 49/0 کارمس 
 27/1 41/0 72/0 کارگر
 38/2 31/0 86/0 خانه دار
 58/2 48/0 12/1 سایر
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بررسی یاشتن تحصایال  ابتادایی و راهنماایی یر 
-OR ،02/6:=45/3) سااوایبیمقایسااد بااا گااروه 

54/1:CI تحصیال  یبیرستان و ییپفم یر مقایسد ،)
( و OR ،35/10-09/2:CI:=65/4) ساوایبیبا گروه 

 ساوایبیتحصیال  یانش اهی یر مقایسد باا گاروه 
(60/7=:OR ،73/19-92/2:CI )ی یارمدنای طوربد

شان  اطالع از یزوم واکسیناسیون ضد هاری بداد 
. یهناادمیرا افاازای   گااازگرفت یاز بااروز سااز 

همچنین ساکن روستا بوین نسب  بد ساکن شاهر 
ی شاان  اطاالع را کااه  یارمدنای طوربدبوین 
(. سااااایر OR ،89/0-36/0:CI:57/0) یهاااادمی

یااا نداشااتن اطااالع از یاازوم  بریاشااتن متغیرهااا
)جادول  نداشاتند تخثیریهاری واکسیناسیون ضد 

3.) 
 

 گیرینتیجهبحث و 
یرصاد  40حادوی  حاضر بر اساس نتایج ملایدد 

بداد از باروز افرای از یزوم واکسیناسیون ضد هاری 
یر ملایدد حمیدزایه  بویند.نآگاه  گازگرفت یسز 
ی کد بر روی سااکنین روساتاهای اریبیا  یر باربا

شاد کاد انجام شاده باوی نشاان یایه  1389سال 
 آگاهی افرای یر زمیند بیماری هااری پاایین اسا 

کد یر ناین یر ساال  Jieying ایملایددیر  .(7)
 7/80انجام شده باوی نشاان یایه شاد کاد  2009

کااد بدااد از بااروز سااز  یانسااتندمییرصااد افاارای 
 باید واکسن ضد هااری یریافا  کنناد گازگرفت ی

یر  2008کاد یر ساال  Binghamیر ملایدد  .(8)
 59فقاط  نشان یایه شد کدت زاس انجام شده بوی 

کد اگر بداد از مواجهاد باا  یانستندمییرصد افرای 
هاری بد ینباال یرماان نباشاند ممکان اسا  باد 

یربااره  یرصد افرای قابالً 98 و منجر شوی مرگشان
کد این بیماری از  یانستندمیهاری شنیده بویند و 

یر  .(9) شااویمیمنتقاا  طریااق سااز بااد انسااان 
کاد باین یساامبر  یر پاکساتان Wasay یملایدد
یرصاد  81 انجام شاده باوی 2008تا یانوید  2007
یرصد  45فقط  ویی شنیده بویندرا هاری  نامافرای 
 و شاویمیکد گز  سز باعث هااری  یانستندمی

 کد هاری کشنده اس  یانستندمییرصد  16فقط 
یر  2003یر ساال  کد Yimer یملایددیر (. 10)

کاد  یانساتندمییرصاد  2/97آییسا بابا انجام شد 

ساز، گرباد و ساایر حیواناا  باد  وسایفدبدهاری 
یرصااد افاارای  4/73 یاایو شااویمیانسااان منتقاا  

کد هااری یر اثار گزیادگی، رارا  و  یانستندمی
باد انساان توساط ایان حیواناا  ییسیدن زرم باز 

 یر Palamarیر ملایدااد  .(11) شااویمیمنتقاا  
یرصاد  41فقاط  انجام شد نشان یایه شاد آمریکا

کاد گاز   یانساتندمیافرای افریقاایی آمریکاایی 
 .(12) حیوانا  یک راه انتقال هاری بد انسان اس 

 6/98، یر هناد 2005 یر ساال Singh یر ملایدد
کد ایان بیمااری از طریاق  یانستندمییرصد افرای 

یرصااد  6/86 و شااویمیگااز  سااز منتقاا  
 .(13) وجوی یاری واکسن ضد هاری کد یانستندمی

 فرانسدیر  2007کد یر سال  Altmann یر ملایدد
نشان یایه شد یر بین افرایی کاد قصاد  انجام شد

 7/50مسافر  بد رارج از کشاور را یاشاتند فقاط 
یرصد افارای از وجاوی واکسان بارای پیشا یری از 

طریقاد  ترینشادهشنارتدسز و  هاری آگاه بویند
 ایملایدادر ی. (14) باویباد انساان انتقال هااری 

Herbert  انجام شده بوی  2010کد یر هند یر سال
 دیر زمیناافارای یرصاد  1/74نشان یایه شاد کاد 

یرصاد افارای  1/54هاری اطالعا  یاشاتند. فقاط 
یرصاد  7/42کد هاری کشانده اسا .  یانستندمی

 اری اطاالع یاشاتندافرای از وجوی واکسن ضاد ها

کد بار روی جمدیا   Agarvvalیر ملایدد . (15)
انجاام شاده باوی  2002روستایی یر هند یر سال 

کاد  یانستندمییرصد افرای  84نشان یایه شد کد 
یر  .(16) منجر بد مارگ شاوی تواندمیگز  سز 
کاد بار روی سااکنین ایایا   Opaleye ایملایداد

Osun  انجام شاده باوی نشاان یایه  2006یر سال
کاد  یانساتندمییرصاد افارای  4/33شد کد فقاط 

یر  .(17) اساا  پیشا یریقاب هااری بااا واکساان 
کد یر هند یر طاول شا   Ichhpujani ایملایدد

باار روی  2002تااا  2001 هایسااالماااه یر بااین 
ساید انجام شاده باوی  80تا  18نتر از افرای  1129

یرصد افرای یربااره هااری  7/68نشان یایه شد کد 
کاد یر  Davlin ایملایداد. یر (18) شنیده بویناد

انجام شد نشان یایه شد کد  2013ت زاس یر سال 
یر  .(19) یرصد افرای یرباره هاری شنیده بویند 94

کاد  2009یر سال وج یر کامب Lunney ایملایدد
یر مناطق شهری و حاشید شاهر انجاام شاده باوی 
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یرصد افرای نام هاری را شنیده  2/93نشان یای کد 
کاد هااری  یانساتندمییرصد افرای  3/77بویند و 

 .(20) کشنده اس 
حاضر تتااو  میاان ین سان باین یو  یر ملایدد

و نااملف  از یازوم واکسیناسایون ضاد  ملف گروه 
ی یارمدناینبوی. همچنین تتااو   یارمدنیهاری 

ویای  بین زنان و مریان یر این زمیند وجوی نداش 
ی یارمدناای طورباادتحصاایال  ساالح بااا افاازای  
از یزوم واکسیناسیون ضد  ی کدافرای فراوانی نسبی

افارای  همچناین .شادمی، بیشاتر هاری آگاه بویند
 ی بیشتر از افرای ساکنیارمدنی طوربدساکن شهر 

روستا از یزوم واکسیناسیون ضد هاری آگاه بویناد. 
ی یر ایاان یارمدنااینتااایج ملایدااد حاضاار تتاااو  

متتفو شاغفی نشاان یای.  هایگروهزمیند یر بین 
 متغیرهاااییر آناااییز ننااد متغیااره انجااام شااده، 

تحصاایال  و محاا  سااکون  باار اطااالع از یاازوم 
واکسیناساایون ضااد هاااری بدااد از بااروز سااز 

ی بیر ملایدد حمیدزایه اربابویند.  ثرمؤ گازگرفت ی
 یارمدنیبین سن و میزان آگاهی همبست ی م ب  

گزار  شده بوی ویی ارتباطی بین سلح تحصیال  
یییا  تتااو  نتاایج  و میزان آگاهی گزار  نشاد.

ملایدد حاضر با این ملایدد شاید بد یییا  تتااو  
یر نموند موری بررسی باشد. یر ملایدد حمید زایه 

سال بد بال و ساکن یر روستا موری  10بابی افرای ار
 Wasay یملایددیر (. 7بررسی قرار گرفتد بویند )

جن  ماری و سالح ساوای یر ارتباا  باا یاشاتن 
یر  .(10) اطالعااا  کااافی یر زمینااد هاااری بااوی

افرای با سلح تحصیال  باالتر و  Palamarملایدد 
 یاشاتند یر زمیناد هااری بیشاتری اطالعا زنان 

اطالعااا  یر زمینااد  Altmann یر ملایدااد. (12)
هاری یر مریان و افرای یارای تحصیال  یانش اهی 

یر ساال  Matibag یملایدادیر  .(14) بیشتر باوی
افرای سااکن روساتا ، یر سریالنکا ایملایدد 2006
کد هاری کشنده اسا . بیشاتر  یانستندمیبیشتر 

ساااکنین روسااتا اطالعااا  یر زمینااد هاااری را از 
واکسیناسیون گروهی ضد هاری یریاف   هایبرنامد

یر ناین باین  ایملایدادیر اما  (.21) کریه بویند
نشااان یایه شااد کااد  2009تااا  2006 هایسااال

تحصایال   اطالعا  روستاییان و افرای یارای سلح
یر همچناین  .(22) بوی هاگروهپایین کمتر از سایر 

بار  2009یر ساال کاد یر نین  یی ری ایملایدد
روی روسااتاییان انجااام شااد نشااان یایه شااد کااد 
و  روستاییان اطالعا  ضدیتی یرباره هااری یارناد

کاد هااری یاک  یانستندمی یرصدشان 2/51 فقط
 (.23) بیماری عتونی اس 

از  عده زیایی از مریمبر اساس نتایج این ملایدد 
 یاازوم واکسیناساایون ضااد هاااری آگاااهی ندارنااد

اینکد نتایج ملایدد حاضر حاص  بررسی  رصوصبد
کاد یر افکاار  گاازگرفت ییر بین افرای ینار سز 

 کداینعمومی ارتبا  بیشتری با هاری یاری اس  و 
یرصااد افاارای از اهمیاا   40یر ایاان گااروه حاادوی 

 واکسیناسیون ضد هاری بدد از گز  آگاه نباشاند
یر موری گز  سایر حیواناا  ایبتاد  رویمیانت ار 

این عدم آگاهی  روارگوش حیوانا  وحشی  جزبد
 بالتر باشد.

آموزشای  هاایاویوی آموز  یر زمیند هاری از 
یر وزار  بهداشاا  یرمااان و آمااوز  پزشااکی 

آموزشی یر  هایبرنامد کد رویمیو انت ار  باشدمی
ی یرمااانی ایاان زمینااد یر ساالح مراکااز بهداشاات

 طورباادبهداشاا   هایراناادیر ساالح  رصااوصبد
مرتب اجرا گریی و با توجد باد یر یساترس باوین 

افرای ساکن روستا نساب   کداینجمدی  روستایی 
بد ساکنین شهر کمتر ملف  باشاند ننادان ماوری 

یاا اراهاد  هااآموز  رسدمیپذیر  نیس . بد ن ر 
موفاق ننادان  شدهاراهدی هاآموز و یا  شویمین

عم  نکریه و افرای بیشاتر رویشاان باا توجاد باد 
سلح تحصیال  بد کسب اطالعا  از مناب  متتفو 

. باا توجاد باد نتاایج ایان پریازندمییر این زمیند 
یر زمینااد  رساانیاطالع رسادمی ملایداد باد ن ار

بیماری هاری و همچنین یزوم واکسیناسایون ضاد 
 صاور بادباید  گازگرفت یهاری بدد از بروز سز 

مداوم انجام پذیری. شاید تمرکز بر رسیدن بد هدف 
کاه  حیوان گزیادگی، آماوز  یر زمیناد یازوم 

 قرار یایه باشد. تخثیرواکسیناسیون را تح  
حاضر این باوی کاد یر  ملایدد هایمحدویی از 

بد مرکز پیشا یری  کنندهمراجدداین ملایدد افرای 
 کادیرحاییاز هاری موری بررسی قرار گرفتد بویند 

برای  گازگرفت یممکن اس  همد افرای ینار سز 
یریافاا  واکساان ضااد هاااری مراجدااد ننماینااد. 

باار روی جمدیاا   ایملایدااد شااویمیپیشاانهای 
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 عمومی یر این زمیند انجام گیری.
 

 تقدیر و تشکر

این مقایاد حاصا  طارح تحقیقااتی مصاوب باد 
کمیتااد  تاهیاادو مااوری  MED90040017شااماره 

و با حمای  ارالق یانش اه عفوم پزشکی گیالن بوی 
یانشا اه عفاوم  آوریفانمایی مداون  تحقیقا  و 

از آن  وسایفدبدینپزشکی گیالن انجام شاده باوی. 
. همچناین آیادمیمداون  محترم تشکر باد عما  

مراتااب سااپاس و قاادریانی رااوی را از همکاااران 
مرکااز واکسیناساایون ضااد هاااری  ک زحماا 
تان رش  کاد یر حقیقا  بادون همکااری شهرس

 .یاریممیایشان انجام طرح ممکن نبوی اعالم 
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Awareness of rabies vaccination necessity after dog bite 
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Abstract 
Background: Rabies is one of the most important zoonotic diseases. Rabies vaccination after 

dog bite incidence is an important way for prevention of this disease. This article aimed to 

determine the awareness of rabies vaccination necessity after dog bite among dog bite victims 

in Rasht city. 

Methods: This study was a cross-sectional study. During one year, we studied all cases that 

were at least 16 years of age, were bitten by a dog and had referred to rabies vaccination 

centers in Rasht city. During the research period we surveyed 482 cases of dog bite. For data 

collection we used researcher-made questionnaire. Data were analyzed by descriptive 

statistic, chi square test, independent samples t test, analyses of variance and logistic 

regression. 

Results: Only 59.8% of subjects were aware of necessity of rabies vaccination after dog bite. 

In comparison to illiterate individuals, having elementary and secondary education level 

(OR= 3.45, CI: 1.54-6.02), high school education level (OR= 4.65, CI: 2.09-10.35), and 

university education level (OR= 7.60, CI: 2.92-19.73) increases the awareness of the 

necessity of rabies vaccination. Meanwhile rural inhabit decreases this chance (OR= 0.57, CI: 

0.36-0.89). 

Conclusion: It seems that a high percentage of population is unaware about the necessity of 

rabies vaccination after dog bites. Designing and performing educational programs about this 

issue especially in rural areas and people with lower educational level are necessary. 

 

Keywords: Rabies, Vaccination, Awareness, Dog bite 
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