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آشنایی با اقدامات مرکز مدیریت بیماري هاي واگیر 
وزارت بهداشت در پیشگیري و کنترل کوروناویروس و 

ویروس ایبوال 

:توسط

دکتر محمود سروش
رئیس اداره مراقبت بیماري هاي واگیر

وزارت بهداشت

1393دي ماه 



ایبوال



3 به نسبت شده شناسایی ابتالي موارد تعداد هرچند 
  شهرستان و روستاها هنوز اما است شده کمتر قبل ماه

 شوند می شناسایی لیبریا و سیرالئون در جدیدي هاي

هنوز تحت کنترل نیامده است Ebolaطغیان 
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 شوند می شناسایی لیبریا و سیرالئون در جدیدي هاي
دارد آن نشده کنترل و طغیان تداوم از نشان که

ادامه 2015 تابستان تا بیماري که شود می زده تخمین  
یابد



نمودار روند افزایش موارد ابتالنمودار روند افزایش موارد ابتال
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:در چند چیز است ایبوالپاشنه آشیل مقابله با همه گیري ویروس 
کشف و تشخیص سریع بیماران جهت ایزوله نمودن1.
شناسایی سریع تماس یافتگان و تحت نظر بالینی نزدیک داشتن و محدود 2.

نمودن جابجایی آنها
محیط در برخورد با و بهداشت رعایت دقیق موازین کنترل عفونت اختصاصی 3.

Ebolaمقابله با 

محیط در برخورد با و بهداشت رعایت دقیق موازین کنترل عفونت اختصاصی 3.
بیمار و اجساد 

بیماران همهدر برابر احتیاطات استاندارد رعایت 4.

 تجربه کنترل طغیان در کشورهاي نیجریه و سنگال بدون
وجود واکسن و داروي موثر نشان از اهمیت اجراي موازین 

.بهداشتی و هماهنگی هاي بین بخشی دارد



 170 million people!

Nigeria 20    - 8  Ebola



)1(اقدامات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

دو سندرم به خوشه هاي موارد نظام مراقبت بیماري ها حساس سازي 1.
: ذیل

تب و سایر عالیم با اپیدمیولوژي مثبت  سندرم

مرگ ناشی از بیماري تبدار  سندرم

تشخیصی باکیفیت  ازمایشگاهتالش در دستیابی به 2. تشخیصی باکیفیت  ازمایشگاهتالش در دستیابی به 2.

ازنظر موازین کنترل عفونت در برخورد  درمانی، کادربهداشتیآموزش 3.
با بیماران مشکوك

جهت ظرفیت ارزیابی و مدیریت موارد ابتال و تیم واکنش سریع برقراري 4.
تماس یافتگان آنها



)2(مات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  اقدا

دستورالعمل مفصل مراقبت و آمادگی در برابر ورود 1.
احتمالی ویروس ایبوال 

دستورالعمل هاي بالینی و کنترل عفونت 2.
بیمارستانیبیمارستانی

پرستار، (اطالع رسانی و آموزش نیروهاي تخصصی 3.
(...

پوسترها و بروشورهاي عمومی و تخصصی4.



)3(اقدامات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

  ،هماهنگی هاي متعدد با سازمان حج و زیارت
...حوزه علمیه، دانشگاه هاي بین المللی، 

  بیماریابی فعال در بین دانشجوهاي آفریقایی
مشغول به تحصیل

  تقویت مراقبت مرزي و آموزش کادر بهداشتی   تقویت مراقبت مرزي و آموزش کادر بهداشتی
مستقر در پایگاه هاي مراقبت بهداشت مرزي

  هماهنگی با سازمان هواپیمایی و فرودگاه هاي
کشور

  اطالع رسانی به زبان انگلیسی و فارسی به
مسافران وارده

  همکاري هاي بین المللی

 جهانرصد دقیق اوضاع طغیان در منطقه و

تعیین مراکز درمانی ویژه



)4(اقدامات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

که بتواند  ) ساعت 24در عرض (ایجاد آمادگی براي اقدامات فوري  -5
منجر به قطع چرخه طغیان احتمالی ایبوال گردد 

این اقدامات شامل:
  و شرایط مناسب ایزوله و فضاي امن برقراري

بیماران شناسایی شده،  درمان

و شرایط مناسب ایزوله و فضاي امن برقراري  

بیماران شناسایی شده،  درمان

 در سریع ترین زمان ممکن، قطعیت تشخیص تالش در تعیین

 روز 21تا (پایش موارد تماس یافته با بیمار شناسایی و(

 اگر اثبات شود در کشور چرخه انتقال بیماري برقراراست، تمام توصیه هاي
ارائه شده براي کشورهاي گرفتار طغیان ایبوال نیز بالفاصله انجام خواهند شد 

)در سطح ملی و سطوح استانی(



استفاده از مراقبت سندرمیک

مرگ ناگهانی بدنبال اي از مورد  خوشههر زمان در منطقه اي 1.
یا ،رخ دهد  بیماري تبدار

و بستري بیماري شدید گوارشی تبدار که به شوك  اي از خوشه2.
منجر شود، در بیمارستان

  ساعت از  12الزم است مراتب بالفاصله شناسایی شده و در عرض

منجر شود، 
  ساعت از  12الزم است مراتب بالفاصله شناسایی شده و در عرض

شناسایی خوشه  به اطالع مسئولین بهداشتی استان برسد و از طر 
ساعت بعد به اطالع  6یق مسئولین استانی موضوع در عرض 

.  برسد IHRمسئول کشوري 

نفر یا بیشتر در یک گروه مانند افراد یک خانواده یا   2ابتال :  خوشه
شاگردان یک مدرسه یا سربازان یک آسایشگاه



كوروناويروس



چرخه اقدامات وزارت بهداشت



برخی اقدامات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اطالع رسانی و آموزش عمومی و تخصصی در سطوح 1.
مختلف

آموزش نهایی در فرودگاه پیش از سفر و ترویج اصول 2.
بهداشت فردي

هماهنگی با سازمان حج و زیارت و شرکت در 3. هماهنگی با سازمان حج و زیارت و شرکت در 3.
جلسات آموزش زائران، مدیران کاروان، پزشکان، 

روحانیون

تهیه دستورالعمل ها و فرم هاي خوداظهاري و بیماریابی4.



برخی اقدامات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشور1.

آموزش رده هاي مختلف کادر هواپیمایی و اورژانس پیش بیمارستانی2.

اعزام تیم ناظر و مراقبت بیماري هاي حاد تنفسی و گوارشی3.

ارتقا توان آزمایشگاه ملی4.

پیگیري موارد مشکوك بیماري مرس 5. پیگیري موارد مشکوك بیماري مرس 5.



با تشکر


