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ریاست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: اقدامات الزم در خصوص مراقبت و کنترل بیماریهای منتقله از پشه آئدس 

با سالم و احترام

چنانچه استحضار دارید، با توجه به اهمیت بیماریهای منتقله از پشه مهاجم آئدس (بیماری دانگ، 

چیکونگونیا و زیکا) و صید اخیر این پشه در بندر لنگه و بندرعباس در استان هرمزگان و احتمال گسترش این ناقل 

به استانهای مرکزی کشور و از طرفی امکان برقراری انتقال محلی بیماریهای پیش گفت در جمعیت بومی، 

خواهشمند است دستور فرمایند به قید فوریت ضمن حفظ آمادگی تمامی واحدهای زیر مجموعه، اقدامات الزم به 

شرح ذیل برنامهریزی گردد: 

تشکیل جلسه فوری در شورای تأمین استان (با محوریت دانشگاه مادر) و متناظر با آن با شورای تأمین  (۱

شهرستانها با جلب همکاری نیروهای نظامی و انتظامی در حوزه نظام مراقبت انسانی (بیمارستانها و درمانگاه

های تابعه) و مراقبت حشره شناسی در سکونتگاهها، پادگانها و اسکلههای نظامی طرح موضوع و پیگیری 

مصوبات مربوطه در کارگروههای تخصصی حداقل ماهی یکبار و همچنین هماهنگی جهت استفاده از امکانات 

لجستیک، نیروی انسانی و دانش فنی ایشان،  

تشکیل کارگروه سالمت و امنیت غذایی در سطح استان و شهرستانها در اسرع وقت و طرح موضوع (با رعایت  (۲

اصول آموزش و اطالع رسانی) جهت جذب مشارکت ادارات و سازمانهای درگیر بخصوص شهرداریها، 

دهیاریها، آبفای شهری و روستایی، امور عشایری، ادارات بنادر و کشتیرانی، مناطق آزاد تجاری، پایانههای 

مرزی، فرودگاههای بینالمللی، گمرکات و.... 

تشکیل کمیتههای فنی و اجرایی در سطح استان با حضور اعضا (معاون بهداشت، معاون درمان و ...) و  (۳

شهرستانها طبق شیوه نامه ارسالی و عملیاتی نمودن مصوبات، 

نظارت بر بهسازی محیط به عنوان مهمترین عامل در پیشگیری از استقرار ناقل در منطقه و راه اندازی کمپین  (۴

#نام استان- پاکیزه (بعنوان مثال: #هرمزگان پاکیزه) که در این خصوص میتواند بسیار تأثیرگذار باشد، 

آموزش پرسنل درمانی و بهداشتی به ویژه پزشکان و مراقبین سالمت در خصوص عالئم بیماریهای منتقله از  (۵

آئدس مهاجم و مراقبت بیماریهای مربوطه با تأکید بر نظام مراقبت سندرمیک بیماریها در بیمارستانهای 

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی، سایر بیمارستانها اعم از دولتی غیر دانشگاهی، نظامی و بخش خصوصی،  
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آموزش عموم مردم در خصوص نحوه بهسازی محیط، حفاظت فردی و عالئم بیماریهای پیش گفت در مناطق  (۶

درگیر با ناقل مهاجم، با رعایت اصول آموزش و اطالع رسانی جهت حساس نمودن جمعیت عمومی، بدون وارد 

نمودن استرس اضافی و اضطراب به جامعه، 

تهیه مطالب آموزشی استاندارد با موضوع آئدس و بیماریهای منتقله از آن با همکاری مرکز مدیریت بیماری (۷

های واگیر وزارت متبوع،  

اصالح برنامههای عملیاتی مدیریت بیماریهای منتقله توسط آئدس در راستای اجرایی نمودن هر چه بیشتر  (۸

برنامه در سال آینده، در ردههای مختلف مدیریتی، 

تأمین مواد و تجهیزات مورد نیاز برای مراقبت و چک حشره شناسی، تهیه حشره کشهای موثر بر پشه آئدس و  (۹

ابزار و وسایل سمپاشی و مه پاشی، جهت عملیات مبارزه با ناقل با همکاری مرکز مدیریت بیماریهای واگیر،  

تجهیز و راهاندازی انسکتاریوم و آزمایشگاه حشره شناسی در سطح استان (با توجه به استراتژی مرکز کنترل  (۱۰

بیماریهای واگیر و هماهنگی با کارشناسان این مرکز)، 

تشکیل تیمهای واکنش سریع با تجهیزات الزم و ارائه آموزش به ایشان در فاز آمادگی،  (۱۱

۱۲) برگزاری مانورهای مرتبط با برنامه مراقبت بیمارهای منتقله از پشه آئدس جهت ارزیابی تیمهای واکنش سریع 

و سایر واحدهای درگیر در طغیانهای احتمالی. 


