
همایش سرخک و سرخجه مادرزاديهمایش سرخک و سرخجه مادرزادي

 94/3/17تاریخ  94/3/17تاریخ 

دانشگاه علوم پزشکی ایران 

گروه تخصصی پیشگیري و مبارزه با بیماریها



    یکی از اهداف بسیار مهـم سـازمان بهداشـت

حـذف جهانی در جهت مقابله با بیماري هـا ،  
توقف سرخک می باشد که به معناي  بیماري

انتقال محلـی بیمـاري در یـک ناحیـه بـزرگ      
و در این حالت بـدنبال ورود  جغرافیایی است 

یک فرد مبتال به منطقه ، انتقال بیمـاري روي  
و در این حالت بـدنبال ورود  جغرافیایی است 

یک فرد مبتال به منطقه ، انتقال بیمـاري روي  
تـداوم  ) حذف (این مرحله در . نمی دهد

.مداخله در اقدامات مورد نیاز است



گروه در دهی گزارش نحوه دیدگاه از یماريب A سازمان 
                                                                   :دارد قرار گزارش قابل هاي بیماري نظر از بهداشت جهانی

 الزامی بیماري موارد گزارش (
 راه ترین سریع با باید و است
 صورت تلفن نظیر ممکن هاي

 راه ترین سریع با باید و است
 صورت تلفن نظیر ممکن هاي

.) یردذپ



مقایسه تعداد موارد گزارش شده موارد مشکوك مقایسه تعداد موارد گزارش شده موارد مشکوك 
  13931393به بیماري سرخک  در سال به بیماري سرخک  در سال 

سال   
مرکز بهداشت  

1390 1391 1392 1393

بهارستان 5 5 38

تهران شمال غرب 18 8 20

58

تهران شمال غرب 18 8 20

تهران غرب 29 35 40 58

رباط کریم 23 15 20 26

شهر قدس 8 8 13 24

شهریار 40 84 83 174

مالرد 9 8 13 60

جمع کل  109 173 182 400



مقایسه تعداد موارد گزارش شده موارد مشکوك به مقایسه تعداد موارد گزارش شده موارد مشکوك به 
  13931393بیماري سرخک  در سال بیماري سرخک  در سال 

سال   
مرکز بهداشت  

جمعیت تحت 
پوشش   1393

بروز در  میزان
نفر جمعیت  100000

بهارستان 567593 38 6.7

تهران شمال غرب 1768042 20 1.1

تهران غرب تهران غرب879463 879463 58 6.6

رباط کریم 316463 26 8.2

شهر قدس 338992 24 7.7

شهریار 749370 174 23.2

مالرد 412458 60 14.5

جمع کل  5022381 400 7.96



مقایسه تعداد موارد گزارش شده بیماري هاي تب دار بثوري در مقایسه تعداد موارد گزارش شده بیماري هاي تب دار بثوري در 
13931393سالسال

مرکز بهداشت  1393
مورد انتظار در  

93سال

بهارستان 38 17

تهران شمال غرب 20 تهران شمال غرب53 20 53

تهران غرب 58 27

رباط کریم 26 10

شهر قدس 24 10

شهریار 174 23

مالرد 60 12

جمع کل  400 152



 نفر می باشد   4383در کل کشور  1393تعداد موارد گزارش شده در سال
)نفر  75000000( جمعیت کشور 

  طبق دستورالعمل کشوري تعداد مورد انتظار براي بیماریهاي تب دار
نفر جمعیت می باشد 100000در  3بثوري 

 نفر است تعداد   400براي دانشگاه ایران  1393کشف بیماري در سال
نفر است   152مورد انتظار براي کل سال 

 و  ) در صد هزار نفر  1.1(کمترین میزان بروز در مرکز بهداشت شمالغرب  و  ) در صد هزار نفر  1.1(کمترین میزان بروز در مرکز بهداشت شمالغرب
می  ) در صد هزار نفر 23.2(بیشترین میزان بروز در مرکز بهداشت شهریار 

باشد

  الزمست فعالیت بیماریابی در مرکز بهداشت شمالغرب افزایش یابد تعداد
نفر می باشد  53انتظار مورد 



تعداد موارد گزارش شده بیماري هاي تبدار بثوري  بر حسب محل  تعداد موارد گزارش شده بیماري هاي تبدار بثوري  بر حسب محل  

13931393گزارش  در سال گزارش  در سال 

بیمارستا
ن  

خصوصی
بیمارستان 

دولتی
خانه 

بهداشت
درمانگاه 
خصوصی سایر

مرکز بهداشتی 
درمانی مطب

2 2 30 4

3 4 12 13 4 12 1

2 3 1 2 49 1

3 23

3 1 18 2

1 2 6 153 12

21 15 21 3

6 12 34 17 2 306 23



مقایسه تعداد موارد گزارش شده بیماري هاي تبدار بثوري  بر حسب  مقایسه تعداد موارد گزارش شده بیماري هاي تبدار بثوري  بر حسب  

13931393محل گزارش  در سال محل گزارش  در سال 



جدول طبقھ بندی موارد گزارش شده بیماران تب دار جدول طبقھ بندی موارد گزارش شده بیماران تب دار 
13931393بثوری در سال بثوری در سال 

مرکز بهداشت  رد شده
سرخک 

بومی
سرخک 

وارده
مرتبط با 
واکسن

(blank)
Grand 
Total

بهارستان 34 1 3 38
تهران شمال 

غرب 16 1 3 غرب20 16 1 3 20
تهران غرب 48 7 3 58
رباط کریم 25 1 26
شهر قدس 22 1 1 24

شهریار 161 3 1 8 1 174
مالرد 60 60

جمع کل  366 3 2 18 11 400



نمودارتعداد موارد گزارش شده بیماران تب دار بثوري  بر  نمودارتعداد موارد گزارش شده بیماران تب دار بثوري  بر  

13931393حسب ملیت در سال حسب ملیت در سال 



تعداد موارد گزارش شده بیماری تبدار بثوری  بر حسب سابقھ واکسن تعداد موارد گزارش شده بیماری تبدار بثوری  بر حسب سابقھ واکسن 
MMRMMR 13931393در سال در سال 

مرکز بهداشت 
دارد

زیر سن 
واکسیناسیون نامشخص ندارد

Grand 
Total

بهارستان
22 13 1 2 38

تهران شمال غرب
7 1 4 8 20

تهران غرب
50 8 58

تهران غرب
50 8 58

رباط کریم
17 9 26

شهر قدس
18 5 1 24

شهریار
94 63 4 13 174

مالرد
35 21 3 1 60

جمع کل  243 111 12 34 400



 ایرانی هستند % 88.3افغانی و % 11.7،  1394مورد گزارش سال  400از

11.5 % از بخش دولتی مالرد و % 88.5از بخش خصوصی گزارش شد و
شهریار بیشترین گزارش گیري از بخش خصوصی را داشته اند 

 رباط کریم ، غرب تهران و شمالغرب گزارش گیري از بخش خصوصی را
انجام دهند 

 نفر افغانی و بقیه  5مورد واکسن ندارد ثبت شده است که  34در پورتال
ثبت اشتباه در ( نفر زیر سن واکسن است  3نفر افغانی  5ایرانی هستند از 

ثبت اشتباه در ( نفر زیر سن واکسن است  17نفر ایرانی  29از ) پورتال  ثبت اشتباه در ( نفر زیر سن واکسن است  17نفر ایرانی  29از ) پورتال 
نفر واکسن ندارد  بیشترین موارد در شهریار ،  8نفر بزرگسال و  4) پورتال 

شمالغرب و رباط کریم است 

 مرکز بهداشت غرب تهران ثبت اطالعات واکسن کامل و دقیق است

 درصد مثبت شدن نمونه هاي تهیه شده از موارد مشکوك به سرخک
است % 1.25=

100 % ساعت مورد بررسی قرار گرفتند 48موارد سرخک ظرف

4.5 % موارد سرخک مرتبط با واکسن بودند



مقایسه تعداد موارد گزارش شده مشکوك به  سندرم سرخجه مادرزادي  در  مقایسه تعداد موارد گزارش شده مشکوك به  سندرم سرخجه مادرزادي  در  

  13931393لغایت لغایت   13891389سالهاي سالهاي 

سال  
مرکز بهداشت  1389 1390 1391 1392 1393

بهارستان 3 7
تهران شمال غرب 2 9 10

تهران غرب 6 11 5 7 تهران غرب14 6 11 5 7 14
رباط کریم 2 2 1
شهر قدس 4 1 1 6

شهریار 6 3 4 16
مالرد 1 2

جمع کل  10 20 12 25 56



با موارد با موارد   13931393در سال در سال   CRSCRSجدول مقایسه اي تعداد مورد انتظار موارد جدول مقایسه اي تعداد مورد انتظار موارد 
به تفکیک مراکز بهداشت تحت پوشش به تفکیک مراکز بهداشت تحت پوشش   13931393کشف شده در سالکشف شده در سال

مرکز بهداشت 
یکسال بر جمعیت زیر 

اساس تزریق ثالث یک 

تعداد مورد انتظار 

در  2کشف به میزان 

نفر  10000

تعداد موارد 
گزارش شده در 

 1393سال 

مالرد  6757 2 2
قدس  6374 2 قدس 6 6374 2 6
شهریار 12340 2 16

رباط کریم 5178 1 1
بهارستان 11551 2 7
شمالغرب 15310 3 10

غرب  15497 3 14
جمع دانشگاه  73007 15 56




