






ر اقدامات انجام شده و پيشنهادات د
( MERS)مورد كوروناويروس جديد 

1394در حج 

وزارت بهداشت درمان و آموزش  
پزشکی

معاونت بهداشت



چيست؟MERSكوروناويروس

جديدترين ويروس شناخته شده از خانواده كوروناويروس ها مي MERSكوروناويروس •
.به مراتب از كوروناويروس سارس بیماريزاتر و كشنده تر استباشد و 

.رددبوده و مي تواند به انسان نیز منتقل گمخزن اصلی آن خفاش و شتر كه •

مي سان بيماري تنفسی كشنده اي در اناين ويروس باعث 
.ديگر منتقل شودفردي به فرد از شود كه مي تواند 

واكسن و درمان  در حال حاضر 
ندارداختصاصي و موثر 

ای و تنها گزینه موجود استراتژی ه
.ن استپیشگیری از ابتال و گسترش آ



،  پيامدهای فردی، اجتماعی، سياسی
MERSاقتصادی، بهداشتی 

:فردیابعاد 
مزمن ايزمینهبیماريدارايزنان باردار، سالمندان و افراد ،ايمنينقص دارايبیماران: پرخطرگروه 

تنفسي، كلیوي، كبدي، قلبي
بیماری تنفسي پیشرونده منجر به نارسایي تنفسي كشنده1.
نارسایي كلیه2.
نارسایي كبد3.
(درصد30-40)مرگ و میر باال 4.

:ابعاد كالن
تهدید سالمت عمومي  1.
طغیان های بزرگ بیمارستاني  2.
خسارات سنگین اقتصادی غیر قابل پیش بیني3.
ردرماني كشو-هزینه های سرسام آور تحمیلي به نظام بهداشتي4.
تهدید توریسم و صنعت داخلي5.



در دنياMERSروند بيماری 
وگشتهآلودهكشور9آنپیدايشاولسالدروشدشناساييجدهشهردرپیشسال3بیمارياين•

.شدندبیمارنفر70
گسترشي،المللبینمسافرتهايديگرسويازوسويکازآلودهشترهايجابجاييتوسطتدريجبه•

استداشتهقاره5دركشور26بهتدريجي
.استبودهكشورعربستانساكنمبتاليان،%85ازبیش•
•.



در دنياMERSروند بيماری 



هوضعیت وخیم عربستان در ماه های گذشت

مبتال شده اند  MERSنفر در عربستان  به بيماری  409ميالدی تا كنون 2015در سال 

.نفر از ايشان جان خود را از دست داده اند112و   

به طغيان اخير عربستان عموما
یاض  ربيمارستان ملک عبدالعزیز 

داده  ارتباط( بيمارستان نظامی2)
اري می شود اما موارد ابتال از بسي

شهرهاي دیگر نيز گزارش شده
است



1394گسترش بیماری در عربستان در زمان نزدیك به حج 
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تعداد مبتاليان

تعداد مبتاليان

طغيان در شهرهای مدينه منوره و جده:
 ده اندنفر در شهر مدينه به اين بيماری مبتال ش6در طی هفته گذشته

 نفر در عربستان به 160روز گذشته بيش از 40در عرضMERS  حدود  )مبتال شدند
(برابر انتظار10



ر  انتقاد شدید سازمان جهاني بهداشت ب
عملكرد عربستان  

نحوه ثبت WHOدر دهمين جلسه كميته فوریتی 
و گزارش دهی عربستان موردكم شماري موارد، 

:انتقاد تند قرار گرفت

ت موارد مثبت بدون عالمت خود را گزارش ننموده اس
ه تا و آمار واقعي عربستان بیشتر از آماري است ك

كنون گزارش نموده است



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

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

:  چرخه بزرگ انتقال بيمارستانی درسئول•
Samsungمركز درماني بزرگ پیونگتاک و 2بیمارستان و تعطیلي 77تعلیق نسبي  •

:  یکماهدر طی 
 (  ميليون دالر900)شد تجاري كنسل توریستیپرواز هزار100از بيش
تعطيلی مدارس؛ نگرانی و وحشت عمومی
 نفر  16000قرنطينه و پایش بيش از
 ميليارد دالري سارس  در  40یادآور خسارت )بسيار سنگين اقتصاديخسارت

(سطح جهان
 نده  براي كره نجات دهزمينه قوي اقتصادي و تجربه قبلی سارس در جهان

بود و ابعاد خسارت در كشورهاي با اقتصاد ضعيف تر می تواند بسيار
پایان گرفتفوتی 36بيمار و 186طغيان بيماري در كره جنوبی با گرانترتمام شود

(این همه گيري آغاز شدفقط با یک بيمار )



ریانتقال بيماتشديد كننده بيمارستان به عنوان 
(عوامل موثر در بروز طغيان بزرگ بيمارستانی)

همترين م)ضعيف بودن موازين پيشگيری و كنترل عفونت در بيمارستان 

(عامل

مثل همه )اورژانس بزرگ و پرمراجعه بيمارستان و جمعيت متراكم  

(بيمارستان های ما

(رستارانغفلت عمومی و پزشکان و پ)عدم شناسايی به موقع بيمار مشکوک  

ه ساير عملکرد غيرمسئوالنه و بی احتياطی كادر درمان و انتقال بيماری ب

بيماران و مالقات كنندگان



: از واقعه كره جنوبي WHOتعبیر 
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 

MERS ينيه، مسجد، حس)می تواند در مراكز  پرجمعيت و شلوغ و تجمعات انسانی متراكم

منتشر گردد...( 

ترل عفونت امسال احتمال انتقال بيماری توسط حجاج باالتر می باشد و در كشورهايی كه كن

.ضعيف تری در بيمارستان ها دارند امکان بروز طغيان بيمارستانی بيشتراست



برای ایام حجعربستانكشورآماده باش 

3 از طرف آزمايشگاه در مدينه 4آزمايشگاه در مكه و
. ساعت مجهز شده اند8عرض در تشخيص عربستان براي 

  مراسم حج کشتار شتر  در
.شدممنوعامسال در عربستان 



اقدامات انجام شده تا كنون در برابر  بيماری 
MERS

جهتدرمنسجمويکپارچهعملکردبرایکشوریدستورالعملتهيه•
اتاقدریبسترومنتخببيمارستانبهانتقالوبيمارانزودهنگامشناسايی

منفیفشارايزوله
يکنوانعبهکشورمنفیفشاردارایتنفسیايزولههایاتاقتعدادافزايش•

ورکشسالمتامنيتحفظدراستراتژيکاقداموبستریجهتامنفضای
اقبتمربمنظوراجرافرودگاهدرمرزیبهداشتیمراقبتهایپايگاهتقويت•

حجپروازدارایفرودگاه19درمرزیجانبهوهمهدقيقبهداشتی
وپزشکانآموزشمتعددهایدورهوآموزشیهایکارگاهبرگزاری•

کشورسراسردربيمارستانیپيشاورژانسکادروپرستاران
شناسیويروسملیمرجعآزمايشگاهتقويتوکاملباشآماده•
وزيعتوعمومبرایپوستروپمفلتبروشور،آموزشیمتنوعاقالمتوزيع•

وهابيمارستانها،فرودگاهبهداشت،مراکز(کشورهایدانشگاهتمامدر
...(

سیتنفترياژ؛درمانیمراکزدرتنفسیايزولهفضاهایتقويتوايجاد•
ترياژريزیکشور،برنامهدرسطحعفونتکنترلموازينتقويت؛اورژانس

دهیگزارشونحوهويژهمراقبتبخشهایاورژانسی
رهایشتشناختیويروسمراقبتدردامپزشکیسازمانبانزديکهمکاری•

MERSکوروناويروسبهآلودگینظرازقاچاقوبومی



و تيم های تخصصی بهداشت درمان در هيات های آموزشی جهت عموم زائران کالس •
قبل از اعزاماحمر در تمام شهرستان ها پزشکی حج سازمان هالل 

برقراری کالس آموزشی برای مديران کاروان ها و خادمين قبل از اعزام–
)  يک مراقبت سندرم(در سطح کشور نظام مراقبت بيماری های حاد تنفسی برقراري •
ذينفعانجلسات • ازمان حج مسئولين س: متعدد كميته كشوري با حضور ساير مسئوالن و 

.، و زيارت، سازمان هواپيمايی، سازمان دامپزشک
و تقويت آموزش زائرين گرفتن رابط بهداشتی  از بين زائرين •
در مکه و مدينهبا اعزام   دوتيم تخصصی مرکز مديريتمراقبت فرامرزی اجرای •

ک متخصص عفونی ودونفر کارشن اس بيماری های واگير متشکل از دونفر پزش
مبارزه با بيماريهای واگير

ن کاروان، روحانيون و پزشکان در مکه و مدينه تداوم • توسطآموزش زائران، مديرا
نتخب مرکز مديريت بيماريهای تيم م

ت درجهت تقويکادر پرواز سازمان هواپيمايی و هيات پزشکی حج هالل احمر آموزش •
شناسايی زودهنگام موارد مشکوک احتمالی در زمان بازگشت

)تخصصی-عمومی(سازی و اطالع رسانی آگاه •

MERSاقدامات انجام شده تا كنون در برابر  بيماری 



تجربه طغيان کوروناويروس در ايران

سال گذشته و پيش از کره جنوبی در جمهوری اسالمی •
غيان بيمارستانی کوروناويرو) استان کرمان(ايران  س ط

MERS  رخ داد که با تالش همکاران ملی و دانشگاه علوم
مورد فوت 2مورد ابتال و 5پزشکی کرمان نهايتًا،  با 

.بيمار طغيان کنترل شده و به پايان رسيد



در کشورMERSاحتمال بروز طغيان مجدد بيماري 

ماري  :در کشورMERSبودن الاب للع احتمال گسترش ب�
تان در نزديک ترين زمان و مکان ممکن به اي• ام طغيان اخير عربس

ی احتمال گسترش بيماری برای تمام کشورها(حج در جريان است 
)مسلمان نسبت به سال قبل بيشتر شده است

ن سالمند و افراد گروه پرخطر بسيار زياد است• تعداد زائرا
س آمادگی بيمارستان ها برای مواجهه با طغيانهای بزرگ اين ويرو•

مطلوب نيست
هت اقدامات بهداشتی تخصصی کاهنده خ• طر همکاری برون بخشی ج

ر بوده در حج امسال نسبت به سال قبل ضعيف ت) مراقبت فرامرزی(
است
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