اقدامات انجام شده و پيشنهادات در
مورد كوروناويروس جديد ()MERS
در حج 1394

وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی
معاونت بهداشت

كوروناويروس  MERSچيست؟
• كوروناويروس  MERSجديدترين ويروس شناخته شده از خانواده كوروناويروس ها مي
باشد و به مراتب از كوروناويروس سارس بیماريزاتر و كشنده تر است.
• كه مخزن اصلی آن خفاش و شتر بوده و مي تواند به انسان نیز منتقل گردد.

اين ويروس باعث بيماري تنفسی كشنده اي در انسان مي
شود كه مي تواند از فردي به فرد ديگر منتقل شود.
در حال حاضر واكسن و درمان
اختصاصي و موثر ندارد
و تنها گزینه موجود استراتژی های
پیشگیری از ابتال و گسترش آن است.

پيامدهای فردی ،اجتماعی ،سياسی،
اقتصادی ،بهداشتی MERS

ابعاد فردی:
گروه پرخطر :بیماران داراي نقص ايمني،زنان باردار ،سالمندان و افراد داراي بیماري زمینه اي مزمن
قلبي ،كبدي ،كلیوي ،تنفسي
 .1بیماری تنفسي پیشرونده منجر به نارسایي تنفسي كشنده
 .2نارسایي كلیه
 .3نارسایي كبد
 .4مرگ و میر باال ( 30-40درصد)

ابعاد كالن:
 .1تهدید سالمت عمومي
 .2طغیان های بزرگ بیمارستاني
 .3خسارات سنگین اقتصادی غیر قابل پیش بیني
 .4هزینه های سرسام آور تحمیلي به نظام بهداشتي -درماني كشور
 .5تهدید توریسم و صنعت داخلي

روند بيماری  MERSدر دنيا
•
•

•
•

اين بیماري  3سال پیش در شهر جده شناسايي شد و در سال اول پیدايش آن  9كشور آلوده گشته و
 70نفر بیمار شدند.
به تدريج توسط جابجايي شترهاي آلوده از يک سو و از سوي ديگر مسافرتهاي بین المللي ،گسترش
تدريجي به  26كشور در  5قاره داشته است
بیش از  %85مبتاليان ،ساكن كشورعربستان بوده است.
.

روند بيماری  MERSدر دنيا

وضعیت وخیم عربستان در ماه های گذشته
در سال  2015ميالدی تا كنون  409نفر در عربستان به بيماری  MERSمبتال شده اند

و  112نفر از ايشان جان خود را از دست داده اند.

طغيان اخير عربستان عموما به
بيمارستان ملک عبدالعزیز ریاض
( 2بيمارستان نظامی) ارتباط داده
می شود اما موارد ابتال از بسياري
شهرهاي دیگر نيز گزارش شده
است

گسترش بیماری در عربستان در زمان نزدیك به حج 1394
در عرض  40روز گذشته بيش از  160نفر در عربستان به MERSمبتال شدند (حدود
10برابر انتظار)
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طغيان در شهرهای مدينه منوره و جده:
در طی هفته گذشته  6نفر در شهر مدينه به اين بيماری مبتال شده اند

انتقاد شدید سازمان جهاني بهداشت بر
عملكرد عربستان
در دهمين جلسه كميته فوریتی  WHOنحوه ثبت
موارد ،كم شماري و گزارش دهی عربستان مورد
انتقاد تند قرار گرفت:

موارد مثبت بدون عالمت خود را گزارش ننموده است
و آمار واقعي عربستان بیشتر از آماري است كه تا
كنون گزارش نموده است

سونامي خسارات طغیان كوروناویروس مرس
جنوبي)
(تجربه كره
بزرگترين طغيان خارج از عربستان سعودی:

– با بازگشت یک تاجر كره اي از عربستان ،بحرین ،قطر و امارات متحده عربی
به سئول

• چرخه بزرگ انتقال بيمارستانی درسئول:

• تعلیق نسبي  77بیمارستان و تعطیلي  2مركز درماني بزرگ پیونگتاک و Samsung
در طی یکماه:
بيش از 100هزار پرواز توریستی تجاري كنسل شد (900ميليون دالر)
تعطيلی مدارس؛ نگرانی و وحشت عمومی
قرنطينه و پایش بيش از 16000نفر
خسارت اقتصادي بسيار سنگين (یادآور خسارت  40ميليارد دالري سارس در
سطح جهان)
زمينه قوي اقتصادي و تجربه قبلی سارس در جهان براي كره نجات دهنده
بود و ابعاد خسارت در كشورهاي با اقتصاد ضعيف تر می تواند بسيار
شوددر كره جنوبی با  186بيمار و  36فوتی پایان گرفت
بيماري
طغيان
گرانترتمام

(فقط با یک بيمار این همه گيري آغاز شد)

بيمارستان به عنوان تشديد كننده انتقال بيماری
(عوامل موثر در بروز طغيان بزرگ بيمارستانی)
ضعيف بودن موازين پيشگيری و كنترل عفونت در بيمارستان (مهمترين

عامل)
اورژانس بزرگ و پرمراجعه بيمارستان و جمعيت متراكم (مثل همه
بيمارستان های ما)
عدم شناسايی به موقع بيمار مشکوک (غفلت عمومی و پزشکان و پرستاران)
عملکرد غيرمسئوالنه و بی احتياطی كادر درمان و انتقال بيماری به ساير
بيماران و مالقات كنندگان

تعبیر WHOاز واقعه كره جنوبي:
زنگ هشدار برای ساير كشورهای جهان
اين ويروس می تواندبدون سروصدا و موذيانه باعث طغيانهای بسيار بزرگ شود

مسافران عموما در دوره بدون عالمت بيماری خود وارد كشور می شوند و ويروس
MERSمی تواند در مراكز پرجمعيت و شلوغ و تجمعات انسانی متراكم (مسجد ،حسينيه،
 )...منتشر گردد

امسال احتمال انتقال بيماری توسط حجاج باالتر می باشد و در كشورهايی كه كنترل عفونت
ضعيف تری در بيمارستان ها دارند امکان بروز طغيان بيمارستانی بيشتراست.

آماده باش كشور عربستان برای ایام حج
 3 آزمايشگاه در مكه و  4آزمايشگاه در مدينه از طرف
عربستان براي تشخيص در عرض  8ساعت مجهز شده اند.

کشتار شتر در مراسم حج
امسال در عربستان ممنوع شد.

•
•
•
•
•
•
•
•

اقدامات انجام شده تا كنون در برابر بيماری
MERS
تهيه دستورالعمل کشوری برای عملکرد يکپارچه و منسجم در جهت

شناسايی زودهنگام بيماران و انتقال به بيمارستان منتخب و بستری در اتاق
ايزوله فشار منفی
افزايش تعداد اتاق های ايزوله تنفسی دارای فشار منفی کشور به عنوان يک
فضای امن جهت بستری و اقدام استراتژيک در حفظ امنيت سالمت کشور
تقويت پايگاه های مراقبت بهداشتی مرزی در فرودگاه بمنظوراجرا مراقبت
بهداشتی دقيق وهمه جانبه مرزی در 19فرودگاه دارای پرواز حج
برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های متعدد آموزش پزشکان و
پرستاران و کادر اورژانس پيش بيمارستانی در سراسر کشور
آماده باش کامل و تقويت آزمايشگاه مرجع ملی ويروس شناسی
توزيع اقالم متنوع آموزشی بروشور ،پمفلت و پوستر برای عموم و توزيع
در تمام دانشگاه های کشور (مراکز بهداشت ،فرودگاه ها ،بيمارستان ها و
)...
ايجاد و تقويت فضاهای ايزوله تنفسی در مراکز درمانی ؛ ترياژ تنفسی
اورژانس ؛ تقويت موازين کنترل عفونت درسطح کشور،برنامه ريزی ترياژ
اورژانسی بخشهای مراقبت ويژه ونحوه گزارش دهی
همکاری نزديک با سازمان دامپزشکی در مراقبت ويروس شناختی شترهای
بومی و قاچاق از نظر آلودگی به کوروناويروس MERS

اقدامات انجام شده تا كنون در برابر بيماری MERS

• کالس های آموزشی جهت عموم زائران و تيم های تخصصی بهداشت درمان در هيات
پزشکی حج سازمان هالل احمر در تمام شهرستان ها قبل از اعزام
– برقراری کالس آموزشی برای مديران کاروان ها و خادمين قبل از اعزام

•
•

•
•
•
•
•

برقراري نظام مراقبت بيماری های حاد تنفسی در سطح کشور (مراقبت سندرميک )
جلسات متعدد كميته كشوري با حضور ساير مسئوالن و ذينفعان :مسئولين سازمان حج
و زيارت ،سازمان هواپيمايی ،سازمان دامپزشک... ،
گرفتن رابط بهداشتی از بين زائرين و تقويت آموزش زائرين
اجرای مراقبت فرامرزی در مکه و مدينه با اعزام دوتيم تخصصی مرکز مديريت
بيماری های واگير متشکل از دونفر پزشک متخصص عفونی ودونفر کارشناس
مبارزه با بيماريهای واگير
تداوم آموزش زائران ،مديران کاروان ،روحانيون و پزشکان در مکه و مدينه توسط
تيم منتخب مرکز مديريت بيماريهای
آموزش کادر پرواز سازمان هواپيمايی و هيات پزشکی حج هالل احمر درجهت تقويت
شناسايی زودهنگام موارد مشکوک احتمالی در زمان بازگشت
آگاه سازی و اطالع رسانی (عمومی-تخصصی)

تجربه طغیان کوروناویروس در ایران
• سال گذشته و پيش از کره جنوبی در جمهوری اسالمی
ايران (استان کرمان) طغيان بيمارستانی کوروناويروس
 MERSرخ داد که با تالش همکاران ملی و دانشگاه علوم
پزشکی کرمان نهايتاً ،با  5مورد ابتال و  2مورد فوت
بيمار طغيان کنترل شده و به پايان رسيد.

احتمال بروز طغیان مجدد بیماری  MERSدر کشور
علل باال بودن احتمال گسترش بيماری  MERSدر کشور:
• طغيان اخير عربستان در نزديک ترين زمان و مکان ممکن به ايام
حج در جريان است (احتمال گسترش بيماری برای تمام کشورهای
مسلمان نسبت به سال قبل بيشتر شده است)
• تعداد زائران سالمند و افراد گروه پرخطر بسيار زياد است
• آمادگی بيمارستان ها برای مواجهه با طغيانهای بزرگ اين ويروس
مطلوب نيست
• همکاری برون بخشی جهت اقدامات بهداشتی تخصصی کاهنده خطر
(مراقبت فرامرزی) در حج امسال نسبت به سال قبل ضعيف تر بوده
است

