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جناب آقای دکتر نادر توکلی 

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

موضوع: هشدار طغیان سرخک۲۰۲۲

با سالم و احترام 

          به استحضار می رساند طغیان شدید سرخک در افغانستان همچنان ادامه دارد و از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون 

۴۸۳۶۶ مورد ابتال و ۲۵۰ مورد مرگ را به همراه داشته که از این تعداد ۱۴۲مورد مرگ در کودکان بوده است. سازمان 

جهانی بهداشت نسبت به افزایش نگران کننده موارد در این کشور هشدار داده است. 

به تبعیت همه گیری شدید سرخک در افغانستان ، در طی ماههای اخیر تعداد موارد اتباع وارده که مبتال به سرخک 

هستند ، افزایش داشته و بیماران در استان های مختلف شناسایی شده اند. به طور مثال در سال ۲۰۲۱ میالدی در 

سطح دانشگاه ۵ مورد سرخک مثبت داشته ایم که ۱ مورد افغانی و ۴ مورد ایرانی بوده اند . این در حالی است که 

در سال ۲۰۲۲ که تنها ۴ ماه از آن می گذرد ۷ مورد سرخک مثبت داشته ایم که ۶ مورد افغانی و ۱ مورد ایرانی بوده 

اند. لذا ضروری است اقدامات ذیل به دقت مورد توجه قرار گیرد:

آموزش و بازآموزی پزشکان و پرستاران و سایر کادر پزشکی و درمانی که امکان برخورد با بیمار مبتال به  

سرخک را دارند.  

مکاتبه ، حساس سازی و هشدار به مطب ها و درمانگاهها اعم از دولتی و خصوصی در خصوص طغیان  

سرخک  انجام شود تا در برخورد با هرگونه تب و بثورات جلدی ماکولوپاپولر بالفاصله اقدامات جداسازی 

تنفسی برای پیشگیری از انتقال احتمالی سرخک به سایرین انجام شود و فرد به نزدیکترین مرکز جامع 

سالمت یا پایگاه بهداشت و یا بیمارستان ارجاع شود.

مکاتبه و حساس سازی و هشدار به مراکز درمانی و بیمارستانی (سرپایی و بستری ) اعم از دولتی و  

خصوصی در خصوص طغیان سرخک انجام شود تا در برخورد با هرگونه تب و بثورات جلدی ماکولوپاپولردر 

قسمت های بستری ، اورژانس ، سرپایی ،  درمانگاههای تخصصی و سایر قسمت های بیمارستان که پذیرش 

بیمار در آن انجام می شود، بالفاصله اقدامات جداسازی تنفسی برای پیشگیری از انتقال احتمالی سرخک 

به سایرین انجام شود و نمونه گیری از فرد صورت گرفته و جهت تحویل نمونه  با مرکز یا شبکه بهداشت 

هماهنگی انجام شود .
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گزارش فوری هرگونه تب و بثورات جلدی ( بخش دولتی و یا خصوصی) الزامی است تا به سرعت بتوان در  

جهت تایید و یا عدم تایید آزمایشگاهی آن اقدام نمود. تاخیر در شناسایی و یا عدم گزارش موارد سبب 

چرخش ویروس سرخک در جامعه و عدم کنترل آن می شود. 

خواهشمند است مراتب به کلیه مطب ها ، درمانگاههای بخش خصوصی و دولتی ، بیمارستانهای خصوصی و 

دولتی ابالغ گردد تا با مدیریت این مسئله  شاهد کاهش چرخش ویروس و کاهش ابتال به سرخک در سطح 

جامعه باشیم.


