
   چالش اصلی کشورهاي درگیر بیماري ابوال5 •

  نظام سالمت شان شکننده بوده و کمبود منابع انسانی مالی و ساختاري دارند .1

  نبودن تجربه و مهارت کافی براي برخورد باطغیان ابوال  .2

  درك ناصحیح از بیماري و ازجمله راه انتقال آن شایع است –

  ازمرزهاي مشتركجابجایی زیاد جمعیت بویژه عبوربیماران  .3

  تداوم ورود بیماري به پایتخت هرسه کشورغرب افریقا .4

  تعدادزیاد عفونت دربین پرسنل بهداشتی درمانی : ضعف شدید در اجراي موازین کنترل عفونت .5

   کشورهاي گرفتار طغیانبه  WHOتوصیه هاي  •

ن را اجرا نموده و در هماهنگی و وزارت بهداشت و سایر مسوولین بهداشتی باید نقش رهبري برجسته برخورد با طغیا .1

  . اجراي اقدامات پاسخ سریع در برابر ابوال کوشش نمایند

مکانیسم هاي مدیریت بحران ملی باید فعال شوند و مرکز مدیریت بحران تحت فرمان مسئولین ارشد کشورها به حمایت  .2

  .بخش هاي مرتبط برسانند و هماهنگی سایر بخش ها مشغول گردند و منابع مالی، اطالعات و امنیت را به

تست هاي  کنترل و پیشگیري عفونت، آگاه سازي جامعه، مراقبت بیماري ها،: اطمینان از اجرا و پایش اقدامات کنترلی .3

آزمایشگاهی دقیق، ردیابی و پایش موارد تماس یافته، درمان مناسب بیماران و تبادل سریع و صحیح اطالعات بدست 

  آمده بین کشورها

مناطق در خطر و آلوده شده همان مکانیسم ها بطور مشابه در سطوح ملی و استانی و محیطی انجام گیرد تا  براي تمام .4

  . هماهنگی نزدیک در اجرا حاصل شود

   به کشورهاي گرفتار طغیان WHOتوصیه هاي  •

رد تالش شود تا از آنجاکه همکاري عموم جامعه براي کشف سریعتر و دسترسی تسهیل شده به بیماران اهمیت کلیدي دا .1

  .بین رهبران مذهبی، سنتی و محلی هماهنگی ایجاد گردد و جامعه از مزایاي درمان زودهنگام آگاه شود

پشتیبانی بخوبی انجام پذیرد، به ویژه اطمینان حاصل شود که وسایل محافظت فردي به دست کسانی که ببه آن نیاز  .2

تی، افرادي که در غسل و تدفین فوت شدگان شرکت دارند و تمام مانند کادر تشخیصی درمانی، کادر نظاف(دارند برسد 

  )کسانی که به نحوي با بیمار یا ترسحات بدن او در تماس قرار می گیرند

در مناطق بسیار پرخطر مانند مرزهاي مشترك سه کشور غرب آفریقا که درگیر طغیان هستند نظارت و درمان بیماران  .3

در موارد غیر ضروري نیازي به . ی و اجتماعی یاري رسانند تا جابجایی ها کاهش یابدانجام شود و مردم را از نظر روان

  . اقدامات غیرمعمول مانند جداسازي نمودن مسافران نمی باشد



اطمینان از اینکه پزشکان شاغل در مناطق پرخطر از امنیت، دریافت به موقع حقوق و دریافت هزینه سختی کار مناسب  .4

مورد موازین کنترل عفونت و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردي آموزش کافی دریافت نمود ه  برخوردار هستند و در

  .اند

مراکر درمانی و تشخیصی مناسب باید تا حد امکان به مناطق انتقال بیماري نزدیک باشند و متناسب با حجم کار و  .5

امنیت کادر درمانی فراهم گردد و . لیت ایشان باشدمراجعه بیمار داراي نیروي انسانی آموزش دیده و وسایل الزم براي فعا

  .از خروج نامناسب قبل از موقع بیماران از مراکز درمانی کاسته شود

  .بطور منظم کادر درمانی در مورد موازین کنترل عفونت آموزش دیده و پایش گردند .6

  .دالیل موجه پزشکی و درمانی باشد از خروج هرمسافر که احتمال عفونت ابوال دارد باید جلوگیري شود مگر اینکه به .7

به منظور پیشگیري از گسترش بیشتر بیماري ابوال تمامی موارد قطعی بیماري باید در مراکز درمانی ابوال تحت درمان  .8

ساعت از همدیگر منفی نگردد باید از  48قرار بگیرند و تا زمانی که دو آزمایش اختصاصی تشخیص ابوال به فاصله 

  .ري و بین المللی خودداري شودسفرهاي داخل کشو

روز بطور روزانه تحت  21تماس یافتگانی که در زمان تماس از وسایل محافظت فردي مناسب استفاده ننموده اند باید  .9

  . روز بعد از تماس خودداري نمایند 21پایش قرار گیرند و ضمن محدودشدن سفرهاي داخلی از سفرهاي خارجی نیز تا 

  .ابوال نیز باید بالفاصله ایزوله شوند و سفرهاي داخل کشوري آنها نیز محدود گرددموارد مشکوك و محتمل  .10

  . جلوگیري نمایند) mass gathering(کشورهاي گرفتار طغیان ابوال باید از تجمع غیرضروري جمعیت هاي انسانی  .11

کشورهاي گرفتار طغیان  باید اطمینان حاصل شود مراقبت و درمان کافی براي کادر و خدمه اي که در خطوط پروازي .12

در مورد  مسافران احتمالی و ارتباط با ) IHR(ابوال کار می کنند فراهم می باشد و بر اساس مقررات بهداشت بین الملل 

  .مسافران اقدام می نمایند و موارد احتمالی ثبت می شود

بدون علت و با احتمال ابوال در هنگام در مورد تمام مسافران خارج شونده از کشورهاي مبتال باید غربالگري از نظر تب  .13

این غربالگري باید حداقل داراي یک پرسشنامه و اندازه گیري تب باشد و در صورت وجود تب ارزیابی . خروج انجام شود

  . هاي بیشتر از نظر وجوذ امکان ابوال انجام گیرد

 6  ا داراي مرز مشترك با کشورهاي اصلی نند یتمالی یا قطعی ابوال را کشف می ککشورهایی که موارد احتوصیه به

  :درگیر طغیان ابوال هستند

  : فعال سازنددو سندرم باید سریعا نظام مراقبت حساس به خوشه هاي موارد  .1

  سندرم تب بدون علت مشخص و سندرم مرگ ناشی از بیماري تبدار  –

باکیفیت استفاده نمود  2و حتی  3سطح  براي کار مولکولی می توان از(تشخیصی باکیفیت  ازمایشگاهبرقراري دستیابی به  .2

  )باید باشد BSL4ولی براي کشت 

  درمانی ازنظرموازین کنترل عفونت  کادربهداشتیآموزش و اطمینان از آگاه بودن  .3



   با ظرفیت ارزیابی و مدیریت موارد ابتال و تماس یافتگان آنهاتیم واکنش سریع برقراري  .4

وال یا تماس یافتگان بیمار را شناسایی نماید یا با خوشه مرگ ناشناخته ناشی از بیماري تبدار هرکشوري که موارد مشکوك یا قطعی اب - 5

ساعت اقداماتی را انجام دهند که منجر به قطع چرخه طغیان احتمالی ابوال گردد و این اقدامات  24مواجه شوند باید بالفاصله و در عرض 

تالش در روشن شدن و تعیین قطعیت تشخیص، کشف و پایش موارد تماس یافته  شامل برقراري شرایط مناسب درمان بیمارکشف شده،

  با بیمار 

اثبات شود در کشوري چرخه انتقال بیماري برقراراست مشمول تمام توصیه هاي ارائه شده براي کشورهاي گرفتار طغیان ابوال اگر  -6

  ) ولوژیک و خطرات موجودچه در سطح ملی و چه سطوح استانی بسته به شرایط اپیدمی(خواهد شد 

   به تمام کشورها WHOتوصیه هاي  •

بطورکلی محدودیت سفر و تجارت بین المللی توصیه نمی شود اما موازین توصیه شده براي مبتالیان و تماس یافتگان با  .1

  .آنها باید اجرا شوند

در مورد خطر : طغیان بپردازندکشورها باید به اطالع رسانی به مسافران با مقصد مناطق پرخطر و کشورهاي درگیر  .2

  بیماري و اقدامات مناسب براي کاهش خطر و نحوه برخورد در صورت تماس احتمالی

آمادگی براي (آماده برخورد مناسب با مسافرانی که از مناطق پرخطر واز راه مرزهاي مشترك یا مرز هوایی بازگشته اند  .3

  )گاه مناسبکشف، ارزیابی و مدیریت بیماران ، دسترسی به آزمایش

  عموم جامعه باید به اطالعات صحیح و مناسب در مورد طغیان ابوال و راه هاي کاهنده خطر دسترسی داشته باشند  .4

که در معرض تماس با ویروس ابوال قرار گرفته ) شامل پزشکان و کادر درمانی شاغل در آفریقا(بازگرداندن افراد سایر ملل  .5

  اند به کشورهایشان باید تسهیل گردد

 




