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"همه با هم نه به اعتیاد ، یاریگر هم باشیم"  

جناب آقای دکتر توکلی

معاون محترم درمان  

موضوع: ضرورت ارتقاء و تشدید نظام مراقبت بیماری وبا

با سالم و احترام،
پیرو مکاتبه ۳۰۴/۴۹۴۲د مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت مبنی بر بروز ابتال به 
بیماری وبا در مناطقی از کشورهای پاکستان و عراق و همچنین افزایش موارد اسهال حاد آبکی شدید در برخی از 
مناطق کشور افغانستان خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اعالم آمادگی کلیه گروه های مرتبط مراکز درمانی 

شامل سطح ستادی ، بیمارستان ها، درمانگاه ها ی شبانه روزی ( دولتی و خصوصی) و مطب ها و آزمایشگاه ها  
نسبت به اجرای اقدامات الزم به شرح ذیل و سایر موارد به صالحدید اقدام نمایند.

همکاری تنکاتنگ کلیه واحدهای یاد شده با مراکز بهداشت منطقه تحت پوشش خصوصا گزارش موارد  -
مشکوک و قطعی

برگزاری جلسات با سازمان ها /ادارت و نهادهای مرتبط با هدف هماهنگی های بین بخشی و درون  -
بخشی مورد نیاز آمادگی پاسخ به احتمال وقوع طغیان وبا.

انجام هماهنگی های درون و برون بخشی با هدف تدوین برنامه های مداخله ای در راستای کاهش  -
خطر به ویژه تامین آب سالم و مراقبت از سالمت آب آشامیدنی، توالت بهداشتی و سیستم جمع آوری 

بهداشتی فاضالب.
حفظ / ارتقا وآمادگی جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط ، به ویژه ظرفیت آزمایشگاهی  -

امکانات و ملزومات مورد نیاز جهت مایع درمانی. 
انجام بازدیدهای دوره ای از مراکز ارایه خدمات بستری و هماهنگی با تیم کنترل عفونت بیمارستان  -

به منظور ارتقا نظام مراقبت سندرم اسهال آبکی در مراکز.
برگزاری دوره های آموزشی با هدف ارتقا سطح آگاهی کارکنان مرتبط و همچنین عموم مردم در  -

خصوص بیماری وبا به ویژه روش انتقال، ضرورت انجام به هنگام و صحیح مایع درمانی، اهمیت 

بهداشت دست و دفع بهداشتی فاضالب.


