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 چکيده 

ی یک بیماری زونوز است که مشکل بهداشتی در زمینه سالمت عمومی در کشورهای گرمسیر جلد: لیشمانیوز زمينه و هدف

این مطالعه با هدف بررسی شیوع لیشمانیوز حاد جلدی در مرکز اندمیکی واقع در جنوب   .و نیمه گرمسیر از جمله ایران است

 .شرقی ایران انجام شد

 : این مطالعه یک مطالعه توصیفی و مقطعی است.هدف

: در این مطالعه همه بیماران مبتال به مشکوک به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده بهه مراکهز بهداشهتی و شهبکه ههای      روشها

مهورد بررسهی قهرار گرفتنهد. سه         1393تا اسهفند مهاه سهال     1392شتی استان سیستان و بلوچستان از ابتدای سال بهدا

تهیه شد و با استفاده از تست ها مورد تجزیه و تحلیهل   SPSS اطالعات جمع آوری شده در قالب جداول با استفاده از نرم افزار

  .قرار گرفتند

ر مردان باالتر از زنان بود و تفاوت آماری معنی داری بین مردان و زنان در ارتباط با میهزان  : درصد شیوع لیشمانیوز ديافته ها

  آلودگی بیماری وجود داشت 

نتایج نشان می دهد که تفاوت بین شهیوع در ناحیهه ضهایعات در بهدن نشهان دهنهده رویهارویی بها یهک شهکل جدیهد             :بحث

یدمیولوژیک در حال حاضر نشان می دهد که نیاز به تحقیق بیشهتر در همهه   اپیدمیولوژی بیماری است که در کنار مطالعات اپ

 .جنبه ها شامل علت، مخزن، میزبان، پیشگیری و درمان به منظور کنترل بیماری است



بدن نشان دهنده رویارویی با شکل جدید اپیدمیولوژی  واحی مختلفنتایج نشان می دهد که شیوع ضایعات در ن نتيجه گيری:

 ست.بیماری ا

 : شیوع، لیشمانیوز جلدی، استان سیستان و بلوچستانکليد واژه ها

 

 

 

 


