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MERS-COVکوروناویروس 
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دکتر علی گل محمدي
تخصصی پیشگیري و مبارزه با بیماریهارئیس گروه 

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران



:بیماري کوروناویروس

 که دارند تعلق ویروسها بزرگ گونه یک به ها ویروس کورونا
 تنفسی سندرم تا سرماخوردگی از بیماریها از طیفی میتوانند

.شوند سبب را )SARS( شدید حاد

 به انسان انتقال ولی نشده، مشخص دقیقا بیماري ومنبع مخزن
.است شده دیده موارد بعضی در انسان
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:اهداف مراقبت 

کشف زودرس موارد انتقال انسان به انسان -1

تعیین نقاط پرخطر جغرافیایی عفونت با  -2
ویروس

تعیین نقاط پرخطر جغرافیایی عفونت با  -2
ویروس

پیشگیري از گسترش بیماري و کاهش  -3
موارد مرگ ومیر
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براي کشورهایی که موارد بیماري  WHOبرخی توصیه هاي 
:بصورت تک گیر گزارش می شود 

بررسی سرولوژیک پرسنل بهداشتی درمانی در مراکزي که از  -1
نه تنها .(بیماران مبتال به کوروناویروس جدید مراقبت داشته اند

کسانی که در تماس مستقیم با بیمار بوده اند بلکه سایر پرسنلی که 
.)متناوبا در آن بخش تردد دارند.)متناوبا در آن بخش تردد دارند

بررسی افزایش اخیر بیماریهاي تنفسی در جامعه-2

بررسی گذشته نگر نمونه هاي تهیه شده از بیماران تنفسی جهت  -3
تخمین توزیع دقیق بیماري
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:وضعیت بیماري 

 : ایران پزشکی علوم دانشگاه در
 مورد50 از تاکنون سالجاري ازابتداي
  گردیده تهیه نمونه بیماري به مشکوك
 مورد50 از تاکنون سالجاري ازابتداي
  گردیده تهیه نمونه بیماري به مشکوك

  کوروناویروس موارد، درهمه و است
.است شده اعالم منفی
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نظام سالمت ا�ن کشورها شکننده بوده و کمبود منابع انسان� مال� و .1
ساختاري دارند

ري و نبودن تجربه و مهارت کاف� براي برخورد باطغ�ان ودرك ناصح�ح از ب�ما.2
ن شا�ع است

ٓ
ازجمله راه انتقال ا

پنج چالش اصلی کشورھاي درگیر بیماري

ن شا�ع است
ٓ
ازجمله راه انتقال ا

جابجا�ــ� ز�اد جمع�ت بو�ژه عبورب�ماران ازمرزهاي مشترك.3
تداوم ورود ب�ماري .4
تعدادز�اد عفونت درب�ن :ضعف شد�د در اجراي مواز�ن کنترل عفونت.5

پرسنل بهداشت� درمان� 
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.باید مراقب باشیم.در حال گسترش است MERSبیماري 
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به امید دنیایی شاد
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