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هقذهِ ٍ اّويت بيواري دًگ
ثيٕبضي زً٘ ،زض ؾبَ  2012ث ٝػٛٙاٖ ٕٟٔشطيٗ ثيٕبضي ٚيطٚؾي و ٝاظ َطيك ثٙسدبيبٖ ا٘شمبَ
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ٔييبثس ٔحؿٛة قس ٚ ٜسجسيُ ث ٝيىي اظ ػٕسٜسطيٗ ٔكىالر ثٟساقشي زض ٔٙبَك
ٌطٔؿيطي ٘ ٚيٌٕ ٝطٔؿيطي خٟبٖ قس ٜاؾز .ايٗ ثيٕبضي ث ٝػٛٙاٖ يىي اظ اِٛٚيزٞبي
ؾبظٔبٖ خٟب٘ي ثٟساقز زض ثحث ديكٍيطي  ٚوٙشطَ ثيٕبضيٞب اظ ؾبَ  1993لطاض ٌطفز)1 (.
ا٘شكبض ٞط ٚ ٌٝ٘ٛ 4يطٚؼ زً٘ اظ آؾيب سب آٔطيىب ،آفطيمب ٔ ٚسيشطا٘ ٝقطلي آٖ ضا ث ٝيه
سٟسيس ؾالٔز خٟب٘ي سجسيُ  ٚاٌط ث ٝآٖ ٚاغ ٜسٟسيس ثٌٕٝٞ ٝيطي خٟب٘ي اَالق وٙيٓ ،ثٝ
ثيطا٘ ٝٞطفشٝايٓٛٙٞ .ظ  ٓٞثبض وبُٔ ثيٕبضي زض ؾطاؾط خٟبٖ ثَٛ ٝض وبُٔ ٔكرم ٘كسٜ
اؾز أب اٍِٛي ا٘شكبض ثيٕبضي زض خٟبٖ  ٓٞثطاي ؾالٔز ػٕٔٛي  ٓٞ ٚاظ ٘ظط الشهبزي ث ٝحس
ٞكساض ضؾيس ٜاؾز)3( .

سغييطار آة ٛٞ ٚايي ٕٟٔشطيٗ ػبُٔ زض حطوز ٚيطٚؼ اظ ٔٙبَك ٘يٌٕ ٝطٔؿيطي ثٙٔ ٝبَك
ٔؼشسَ خٟبٖ ٔيثبقس)2( .

اثطار ٔؿشميٓ ايٗ ثيٕبضي ثطضٚي ٔؿبئُ الشهبزي  ٚاخشٕبػي زض وكٛضٞبيي و ٝثيٕبضي ثٝ
حبِز ثٔٛي زضآٔس ،ٜاثط ٔؿشميٓ لبثُ سٛخ ٝزاقش ٚ ٝثبض ٘بقي اظ آٖ ضٚي ٔٛيٛػبر زيٍطي
 ٓٞسبثيط ٌصاض اؾز ثطاي ٔثبَ ٘يبظ ث ٝا٘شمبَ ذ ٖٛزض ايٗ ثيٕبضاٖ ٔٛخت وبٞف چكٍٕيط
ٔٛخٛزي ذ ٖٛزض ثب٘هٞبي ذٌ ٖٛطزز)5-2 ( .

ثبض ٘بقي اظ ايٗ ثيٕبضي زض ثؼًي وكٛضٞب ثب ثبض ٘بقي اظ ؾُ ثطاثطي ٔيوٙس )6(.ثطاي ٔكرم
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ٕ٘ٛزٖ ثبض ٚالؼي ثيٕبضي سمٛيز ٘ظبْ ٔطالجز ثيٕبضي ٕٞ ٚچٙيٗ ا٘دبْ ُٔبِؼبر وبضثطي
اذشهبني زض ايٗ ٔٛاضز إٞيز ثؿيبض زاضزٕٞ .بُ٘ٛض و ٝديكشط ٘يع اقبض ٜقس ،ثبض وبُٔ
خٟب٘ي ست زً٘ ٔؼّٕ٘ ْٛيثبقس ِٚي ٚيؼيز آٖ  ٓٞثطاي ٘ظبٟٔبي ؾالٔز  ٓٞ ٚالشهبز
وكٛضٞب ٍ٘طاٖ وٙٙس ٜاؾز .زض ثؼًي اظ ٔٙبَك خٟبٖ ثبض زً٘ ٔحبؾج ٝقس ٜاؾز .ث ٝػٛٙاٖ
ٔثبَ زض وكٛضٞبي ُٔٙم ٝآٔطيىبي السيٗ  ٚوبضائيت ثبض ثيٕبضي سمطيجب ٔكبثٙٙٔ ٝػيز،
ٞذبسيزٔ ،بالضيب ٔ ٚدٕٛػ ٝثيٕبضيٟبي لبثُ ديكٍيطي ثب ٚاوؿٗ زض زٚضاٖ وٛزوي (زيفشطي-
وعاظ -ؾيب ٜؾطف - ٝفّح اَفبَ  ٚؾطذه)  ٚيب ؾُ اؾز )6 (.زض وكٛضٞبي خٛٙة قطلي
آؾيب ثبض ٘بقي اظ ثيٕبضي سمطيجب ٔكبثٙٙٔ ٝػيز ،حسٚز

 2ثطاثط ٞذبسيز  ٚيه ؾْٛ

 HIV/AIDSثٛز ٜاؾز ()7

ٔشبؾفب٘ٔ ٝجبضظ ٜػّي ٝايٗ ثيٕبضي زض ؾطاؾط خٟبٖ ثب لسضر ا٘دبْ ٕ٘يقٛز  ٚإٞيز آٖ ثطاي
 ٕٝٞوكٛضٞب آقىبض ٘كس ٜاؾز  ٚثُٛض لبثُ سٛخٟي ٔٛاضز ٚالؼي ٌعاضـ ٕ٘يقٛز.

ايٗ ثيٕبضي زض ٔيبٖ ثيٕبضي ٞبي ٚيطٚؾي سٛؾٍ ثٙسدبيبٖ ٔٙشمُ ٔيق٘ٛس ؾطيؼشطيٗ
ٌؿشطـ ضا زاقشٛٔ ٚ ٝخت قس ٜاؾز و ٝثيٕبضي زً٘ سجسيُ ثٟٓٔ ٝسطيٗ ثيٕبضي ٚيطٚؾي
ٔٙشمّ ٝاظ َطيك ثٙس دبيبٖ زض َي  30ؾبَ ٌصقش ٝزض خٟبٖ سجسيُ قٛز)1(.
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اپيذهيَلَشي
ٔيعاٖ ثطٚظ ست زً٘ زض ؾبِٟب  ٚزٞ ٝٞبي اذيط ثُٛض لبثُ سٛخٟي افعايف يبفش ٝاؾز .ثٝ
٘حٛي وٛٔ ٝاضز ايٗ ثيٕبضي ظطف  50ؾبَ ٌصقش 30 ٝثطاثط قسٕٞ ٜچٙيٗ زض فبنّ ٝؾبَٞبي
ثيٗ  2001اِي  2008ثيف اظ يه ٔيّي٘ ٖٛفط زض وبٔجٛجٔ ،بِعي ،فيّيذيٗ ٚ ٚيشٙبْ (  4وكٛضي
و ٝثط اؾبؼ ٌعاضـ ؾبظٔبٖ ثٟساقز خٟب٘ي زض ُٔٙم ٝغطة دبؾفيه لطاض زاقشٚ ٝ
ثيكشطيٗ سؼساز اثشال ٔ ٚطي ٔ ٚيط ضا زاضز) ٔجشال ث ٝايٗ ثيٕبضي قس ٜا٘سٞ )5-2( .ط ؾبَ50 ،
سب ٔ 100يّي ٖٛػف٘ٛز ست زً٘ زض خٟبٖ ضخ ٔيزٞس)2 (.

سمطيجب ٘يٕي اظ ٔطزْ خٟبٖ يؼٙي ثيف اظ ٔ 2/5يّيبضز ٘فط زض ٔؼطو اثشالي ث ٝثيٕبضي زً٘
لطاض زاض٘س .ثيف اظ  % 75افطاز زض ٔؼطو ذُط زض ُٔٙم ٝآؾيب  ٚغطة اليب٘ٛؼ آضاْ ظ٘سٌي
ٔيوٙٙسٌٕٝٞ )8(.يطي ٞبي ثيٕبضي زً٘ ثُٛض ٔؼٕ َٛزض فه َٛثبضا٘ي ٌ ٚطْ ضخ ٔيزٞس.

لجُ اظ ؾبَ ٞبي  1970سٟٙب زض  9وكٛض ايٗ ثيٕبضي ضا ٌعاضـ وطز ٜثٛز٘س او ٖٛٙايٗ ثيٕبضي
زض ثيف اظ يىهس وكٛض خٟبٖ ثٔٛي قس ٜاؾز  ٚثطاؾبؼ ُٔبِؼبر ا٘دبْ قس ٜأىبٖ زاضز زض
آيٙس ٜثبظ ٓٞزض ٔٙبَمي و ٝسبو ٖٛٙػبضي اظ ايٗ ثيٕبضي ثٛز ،ٜثيٕبضي قيٛع يبثس3( .و  )9زض
َغيبٖ  1928ثيف اظ ٞعاضاٖ ٔٛضز زً٘ قسيس ٛٔ 1600 ٚضز ٔطي ٌعاضـ ٌطزيس و ٝثيكشطيٗ
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ػّز آٖ زً٘ ٕٛٞضاغيه ثٛز ٜاؾز.

ثيٕبضي ديف اظ ايٗ زض ٔٙبَمي اظ خٟبٖ ٔب٘ٙس وكٛضٞبي لبض ٜآٔطيىب  ٚؾٍٙبدٛض ثب ٔٛفميز
وٙشطَ قس ٜثٛزِٚ ،ي اؤ ٖٛٙدسزا ثبظٌكز ٕ٘ٛز ٜاؾز .زض ُٔٙم ٝوكٛضٞبي آٔطيىب،
خٛٙة قطق آؾيب  ٚغطة اليب٘ٛؼ آضاْ ٔٛاضز ثيٕبضي اظ ؾبَ  2008سب  2010اظ ٔ 1/2يّيٖٛ
٘فط ثٔ 2/2 ٝيّي ٖٛافعايف يبفش ٝاؾز( .ايٟٙب فمٍ ٌعاضـٞبي ضؾٕي ٔٛاضز ثيٕبضي ضا قبُٔ
ٔيقٛز).

زض َغيبٖ  1928ثيف اظ ٞعاضاٖ ٔٛضز زً٘ قسيس ٚ

ٛٔ 1600ضز ٔطي ٌعاضـ ٌطزيس وٝ

ثيكشطيٗ ػّز آٖ زً٘ ٕٛٞضاغيه ثٛز ٜاؾز .زض ؾبَ  2010حسٚز ٔ 1/6يّيٛٔ ٖٛضز ثيٕبضي
اظ وكٛضٞبي آٔطيىبيي ٌعاضـ قس ٜقس وٝ

ٛٔ 49000ضز آٖ ست ذ٘ٛطيعي زٙٞس ٜزً٘

) (DHFثٛز ٜاؾز.

ا٘شمبَ ٔحّي ثيٕبضي زض اضٚدب  ٓٞقطٚع قس ٚ ٜفطا٘ؿ ٚ ٝوطٚٚاؾي ٔٛاضز ا٘شمبَ ٔحّي ضا
ٌعاض ـ وطز ٜا٘س.

ٞطؾبَ حسالُ دب٘هس ٞعاض ٘فط اظ ٔجشاليبٖ زچبض ا٘ٛاع قسيس ثيٕبضي قس٘ ٚ ٜيبظٔٙس ثؿشطي
زض ثيٕبضؾشبٖ ٞؿشٙس ٚ .حسٚز ٛٔ %2/5اضز ٔجشال ث ٝثيٕبضي ،خبٖ ذٛز ضا اظ زؾز ٔي زٙٞس.
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ؾبِيب٘ ٝنسٞب ٞ ٚعاضٞب ٔٛضز ست زً٘ قسيس ضخ زاز ٚ ٜحسالُ

ٛٔ 20000ضز ٔطي ٌعاضـ

ٔيٌطزز.

ضنل ضوارُ  : 1مطَرّا يا هٌاطق در هعرض خطر اًتقال دًگ 2011 -

زض ؾبَٞبي اذيط ثطذي اظ وكٛضٞبي خٟبٖ ثب َغيبٖٞبي ٌؿشطزٜاي ضٚثط ٚقس٘س ٕٝ٘ٛ٘ .آٟ٘ب
وكٛض ثطظيُ اؾز و ٝثب چٙيٗ ٔكىّي ٔٛاخ ٝقس  ٚزض فبنّٔ ٝبٜٞبي غا٘ٛي ٝسب آٚضيُ ؾبَ
 2008سٟٙب زض قٟط ضيٛزٚغا٘يط ٚحسٚز ٛٔ 158000ضز ثيٕبضي  ٚحسٚز ٛٔ 9000ضز ثؿشطي زض
ثيٕبضؾشبٖ ٛٔ 230 ٚضز ٔطي زض ايٗ قٟط ٌعاضـ قس .اضسف زض ػّٕيبر دبؾد ث ٝايٗ
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ٌٕٝٞيطي ٚاضز ػُٕ قس  ٚآٟ٘ب زض ػّٕيبر  ٚ Vector Controlؾبيط ٔطالجشٟبي ثٟساقشي
ثب ؾيؿشٓ ثٟساقشي ٕٞىبضي وطز٘س .زِٚز ثطظيُ اظ ؾبظٔبٟ٘بي ثيٗ إِّّي ٘يع زضذٛاؾز
وٕه وطز .ػّٕيبر وٙشطِي زض حسٚز يه ٔيّيبضز زالض ثطاي ايٗ وكٛض ٞعي ٝٙزض ثطزاقز.
ػّيطغٓ  ٕٝٞالسأبر زِٚز ثطظيُ سؼساز ٔجشاليبٖ زض ؾبَ

 2010ث ٝحسٚز يه ٔيّيٚ ٖٛ

زٚيؿز ٞعاض ٘فط ضؾيس .او ٖٛٙثطظيُ ث ٝسٟٙبيي ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛاي ثبضظ اظ ٚذيٓ قسٖ
ٚيؼيز ثيٕبضي زً٘ زض ؾُح خٟبٖ ٔحؿٛة ٔيقٛز )3( .ثب ٚخٛز ذؿبضسٟبي ؾٍٙيٙي وٝ
ثيٕبضي زً٘ زض َي ايٗ ؾبِٟب ث ٝؾالٔز ا٘ؿبٖ ٚ ٚيغ الشهبزي وكٛضٞب ٚاضز آٚضز ٜاؾز
ٛٙٞظ  ٓٞث ٝػٛٙاٖ يه ثيٕبضي فطأٛـ قس Neglected Disease ٜقٙبذش ٝقس ٚ ٜسٛخٝ
الظْ ث ٝآٖ ٕ٘يقٛز  ٚالساْ ٕٞبٍٙٞي سٛؾٍ وكٛضٞب خٟز وٙشطَ آٖ ث ٝػُٕ ٕ٘يآيس  ٚاٌط
 ٓٞوبضي زض ايٗ ظٔي ٝٙنٛضر ٔيٌيطز زض حس ٔحسٚزي اؾز.
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• ضنل ضوارُ ٍ : 2ضعيت طغياًْاي تب دًگ در حَزُ مطَرّاي هذيتراًِ ضرقي در طي
سالْاي  1994الي 2005

زض ؾبَ  2005ؾبظٔبٖ ثٟساقز خٟب٘ي ثيٕبضي زً٘ ضا يه ٔؼًُ ثٟساقشي ثب إٞيز ثيٗ
إِّّي ٔ ٚكٕٔ َٛمطضار ثٟساقز ثيٗ إِّّي

) (IHRاػالْ ٕ٘ٛز و ٝزِيُ آٖ سٟسيس

ؾالٔز خٟب٘ي ٘بقي اظ ا٘شكبض ؾطيغ ٌٕٝٞيطيٞبي آٖ زض خٟبٖ ٔيثبقس .ثط اؾبؼ ٔمطضار
ثٟساقز ثيٗ إِّّي ثٟساقشي

)،(IHRوكٛضٞب ٔٛظف قسٜا٘س السأبر ٚيػٜاي ثطاي
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ديكٍيطي اظ ا٘شكبض ايٗ ثيٕبضي ا٘دبْ زٙٞس.

•
ًوَدار ضوارُ  : 1تعذاد هتَسط هَارد تب دًگ در  30مطَر ضذيذا آًذهيل در سالْاي
بيي  2004الي  -2009گسارش ضذُ تَسط WHO

الظٔ ٝا٘دبْ ٞطچ ٝثٟشط ايٗ السأبر ؾطٔبيٌ ٝصاضي ثطضٚي ٘ظبْ ٔطالجز اظ ثيٕبضيٞب ثٌٝ٘ٛ ٝ
اي اؾز و ٝثشٛا٘ٙس ذيّي ؾطيغ َغيبٖ ايٗ ثيٕبضيٟب ضا وكف ٌ ٚعاضـ ٕ٘ٛز ٚ ٜث ٝآٖ دبؾد
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لبَغ  ٚثٛٔ ٝلغ زاز ٚ ٜآٟ٘ب ضا ٟٔبض ٕ٘ٛز ٚ ٜيب سرفيف زٙٞس ،ايٗ أط قبُٔ السأبسي خٟز
خٌّٛيطي اظ ٚضٚز  ٚذطٚج ايٗ ثيٕبضي ث ٝوكٛضٞب ٔيثبقس .ثٕٟيٗ ػّز ،سؼٟس وكٛضٞب زض
وٙشطَ ثيٕبضي زً٘ اظ ٘ظط ٘ IHRيع إٞيز زاضز.

علل افسايص بيواري دًگ
• ٕٟٔشطيٗ ػبُٔ قٙبذش ٝقس ٜزض افعايف ثيٕبضي زً٘ افعايف خٕؼيز قٟط٘كيٗ خٟبٖ
اؾز و ٝاظ ٔ 1/7يّيبضز ٘فط ثٔ 3/5 ٝيّيبضز ٘فط ضؾيس ٚ ٜا٘شظبض ٔيضٚز سب ؾبَ  2030ث4/9 ٝ
ٔيّيبضز ٘فط ثطؾس  ٚاوثطيز ايٗ افعايف ث ٝلبض ٜآؾيب ٔطثٔ ٌٛيقٛز ؤ ٝشبؾفب٘ ٝػٕسسب ٓٞ
زض قٟطٞبي ثؿيبض ثعضي  ٚثب أىب٘بر ٔحسٚز ضفبٞي  ٚثٟساقشي ٔٛاخٞ ٝؿشٙس .سٟٙب سؼساز
ٔٛاضز ثيٕبضي ظيبز ٘كس ٜثّىُٙٔ ٝم ٝخغطافيبيي ست زً٘ ٘يع زض حبَ ٌؿشطـ ثٛزٚ ٜ
ٌٕٝٞيطيٞبي ا٘فدبضي ثيٕبضي ضخ زازٔ ٚ ٜيزٞسٌ ٕٝٞ .يطيٞبي ست زً٘ فكبض ؾٍٙيٙي
ث٘ ٝظبْ ؾالٔز وكٛضٞبي زضٌيط ٚاضز ٔيٕ٘بيس.
• ػبُٔ ز ْٚافعايف ٔؿبفطر ٞب ثرهٛل ٔؿبفطسٟبي ثيٗ إِّّي اؾز .و ٝسؼساز لبثُ سٛخٟي
اظ ٔؿبفطيٗ ػبظْ ٔٙبَك ثٔٛي ٔجشال ٔيق٘ٛس.

•

ُٔبِؼبر اديسٔيِٛٛغي ّٔىِٛي ثيٗ إِّّي زض وٛثب  ٚثطظيُ ٘كبٖ زاز ٜو ٝا٘ٛاع ٚيطٚؼٞبي
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ثب لسضر ثيٕبضي ظايي ثيكشطٌ ،ؿشطـ ٚؾيؼشطي ديسا وطزٜا٘س.

•

عاهل اًتقال ٍ ًحَُ سرايت بيواري ٍ دٍرُ موَى

دك Aedes Aegypti ٝػبُٔ انّي ا٘شمبَ ايٗ ٚيطٚؼ ث ٝا٘ؿبٖ اؾز .دكٔ ٝبز ٜثب ٌعـ ا٘ؿبٖ اٚ
ضا آِٛزٔ ٜي وٙس.

ايٗ دك ٝثطذالف دكٔ ٝبالضيب زض َ َٛضٚظ ا٘ؿبٖ ضا ٔيٌعز

(ثرهٛل اٚايُ نجح ٘ ٚعزيه

غطٚة لجُ اظ سبضيه قسٖ ٛٞا)

دكٔ ٝبز ٜآِٛزٚ ،ٜيطٚؼ ضا ث ٝسرٕٟبي ذٛز ٔٙشمُ ٔيوٙسٕٛ٘ .زٖ چٙسيٗ دكٔ ٝيثبقس.

دك ٝآِٛز ٜزض سٕبْ َ َٛػٕط ذٛز ػبُٔ ثيٕبضي ضا ا٘شمبَ ٔي زٞس .

ٚيطٚؼ ست زً٘  4ؾط ٚسبيخ زاضز:
DEN1 -1
DEN2 -2
DEN3 -3
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DEN4 - 4
ٚيطٚؼ زض ثسٖ ا٘ؿبٖ سىثيط ٔييبثس  ٚا٘ؿبٖ آِٛزٙٔ ٜجغ انّي ا٘شمبَ ٚيطٚؼ ث ٝدكٞ ٝبيي
اؾز وٛٙٞ ٝظ آِٛز٘ ٜكسٜا٘س  .فطزي آِٛز ٜثٚ ٝيطٚؼ  4اِي  5ضٚظ  ٚحساوثط  12ضٚظ ثؼس اظ قطٚع
ػالئٓ ٔي سٛا٘س ٚيطٚؼ ضا ث ٝدك ٝا٘شمبَ زٞس.

دكAedes Aegypti ٝزض ٔٙبظَ ٔٙبَك قٟطي  ٚػٕسسب زض ذب٘ٞ ٝبي ٔٙبَك فميط ٘كيٗ ٚ
حبقي٘ ٝكيٗ ضقس  ٚسىثيط ديسا ٔيوٙس.

يه ٘ٛع زيٍط اظ دك Aedes ٝث٘ ٝبْ ٘ ٓٞ A.Albopictusبلُ ز ْٚست زً٘ زض آؾيب ثٛز ٜوٝ
خبيٍب ٜآٖ او ٖٛٙسغييط وطز ٚ ٜاظ خٛٙة قطلي آؾيب ث ٝلؿٕزٞبي قٕبِيسط آؾيب ٔثُ چيٗ ٚ
غادٗ ٕٞ ٚچٙيٗ زض آٔطيىبي قٕبِي  ٚاضٚدب ٌؿشطـ ديسا وطز ٜاؾز.

ايٗ دك ٝػٕسسب اظ َطيك ٔؿبفطر  ٚسدبضر ٞبي ثيٗ إِّّي ٕٞ ٚچٙيٗ ثؼًي ٌيبٞبٖ ثرهٛل
 Lucky Bambooثبػث ا٘شمبَ ايٗ ثيٕبضي قس ٜاؾز .ايٗ ٘ٛع دك ٝثؿيبض ثٟشط ذٛز ضا ثب
ٔحيٍ اَطافف ٕٞبٔ ًٙٞيوٙس  ٚزض ٛٞاي ٔؼشسَ ض ٚث ٝؾطز حشي اٌط زٔبي ٛٞا ٘عزيه ث ٝنفط
 ٓٞثطؾس ٚ ،زض ٛٞاي ظٔؿشب٘ي  ٓٞظ٘سٔ ٜي ٔب٘س  ٚسىثيط ديسا ٔي وٙس.

ايٕٙي ٔشمبَغ  Cross Immunityث ٝز٘جبَ اثشالي ث ٝيه ؾطٚسبيخ ٚيطٚؾي ٕٔىٗ اؾز ثٝ
نٛضر ٘ؿجي ٛٔ ٚلشي ٘ؿجز ث ٝؾطٚسبيخٞبي زيٍط ايدبز قٛز.
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عالئن باليٌي ،هراحل بيواري ٍ تظاّرات عصبي
زٚضٟ٘ ٜفشٍي ثيٕبضي  4اِي  10ضٚظ اؾز.ثيٕبضي زً٘ ٕٔىٗ اؾز ث ٝنٛضر َيف ٌؿشطزٜاي
اظ آِٛزٌي ثس ٖٚػالٔز (نطفب سغييط ؾطٔي  )Seroconvertionسب ثيٕبضي ػف٘ٛي ػالٔززاض
ٚ ٚيؼيز ثس ٖٚست سب قطايٍ ٚذيٓ قبُٔ ذ٘ٛطيعي  ٚقٛن ثطٚظ ٕ٘بيس .زض قىُ والؾيه
ثيٕبضي ٚلشي ٚيطٚؼ دؽ اظ ٌعـ دكٚ ٝاضز ثسٖ ا٘ؿبٖ ٌطزيس ٚيطٔي اِٚي ٝايدبز وطزٚ ٜ
ثؼس اظ زٚض ٜوٕ ، ٖٛػالئٓ ثيٕبضي زض َي ؾٔ ٝطحّ ٝثطٚظ ٔيوٙس:
ٔ – 1طحّ ٝثطٚظ ست
ٔ – 2طحّ ٝثحطا٘ي( )Critical
 – 3زٚض٘ ٜمبٞز

قىُ قٕبض : 3 ٜزٚض ٜثيٕبضي زً٘
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ثيٕبض زً٘ زض سمؿيٓ ثٙسي خسيس ،ثط اؾبؼ قسر ثيٕبضي ث ٝؾٌ ٝطَ ٜٚجم ٝثٙسي قسٜ
اؾز (قىُ قٕبض:)4 ٜ
 – 1زً٘ ثس ٖٚػالئٓ ٞكساض زٙٞسٜ
 – 2زً٘ ثب ػالئٓ ٞكساض زٙٞسٜ
 – 3زً٘ قسيس ثط اؾبؼ ػالئٓ ثبِيٙي ثب يب ثس ٖٚيبفشٞ ٝبي آظٔبيكٍبٞي.
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٘ – 1كز قسيس دالؾٕب
 – 2ذ٘ٛطيعي قسيس

ثب ػالئٓ ٞكساض

 – 3اذشالَ قسيس اضٌبٟ٘ب

ثسٖٚ
ػالئٓ

هعيار براي دًگ  عالئن ّطذار

هعيار براي دًگ

دّي

ضذيذ
قىُ قٕبض4 ٜ

دُ
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تعريف هَرد دًگ با عالئن ّطذار

تعريف هَرد دًگ بذٍى عالئن ّطذار دٌّذُ

تعريف هَرد دًگ ضذيذ

دٌّذُ

مورد محتمل )(Probable Case
o

 ؾى٘ٛز يب ٔؿبفطر ثُٙٔ ٝم ٝاي و ٝزض آٖ

ؾى٘ٛز يب ٔؿبفطر ثُٙٔ ٝم ٝاي و ٝزض آٖ زً٘ ثٔٛي

 ؾى٘ٛز يب ٔؿبفطر ثُٙٔ ٝم ٝاي و ٝزض آٖ زً٘

زً٘ ا٘سٔيه ثٛزٜ؛ ٚخٛز ست و ٝثٔ ٝسر 7-2

ا٘سٔيه ثٛزٜ؛ ٚخٛز ست و ٝثٔ ٝسر

ضٚظ ازأ ٝزاقش ،ٝثٕٞ ٝطا ٜيىي اظ ٔٛاضز شيُ :

زاقش ،ٝثٕٞ ٝطا ٜيىي اظ ػالئٓ ُٔطح قس ٜزض ٔٛاضز ثب يب

ثٛزٜ؛ ٚخٛز ست ثٕٞ ٝطا ٜزٛٔ ٚضز اظ ٔٛاضز شيُ :

 7-2ضٚظ ازأٝ

ثس ٖٚػالئٓ ٞكساض زٙٞس ٜثٕٞ ٝطا ٜيىي اظ ٔٛاضز شيُ :

o

o

ؾطزضز

o

زضز ثسٖ

 oزضز يب سٙسض٘ؽ قىٕي

o

ٔيبِػي

 oاؾشفطاؽ ٔساْٚ

o

آضسطاِػي

 oػالئٓ ثبِيٙي سدٕغ ٔبيؼبر

o

زضز دكز چكٓ

 oذ٘ٛطيعي ٔربَي

o

ثي اقشٟبيي

ِ oشبضغي ،ثيمطاضي

o

نشت شديد پالسما كه منجر به يكي از
موارد ذيل شود :




قٛن
سدٕغ ٔبيؼبر ثٕٞ ٝطا ٜزيؿشطؼ سٙفؿي

o

سٟٛع

 oثعضٌي وجس

o

خونريسي شديد

o

اؾشفطاؽ

 oسؿز آظٔبيكٍبٞي :افعايف

o

نقص عملكرد شديد اعضا:

o

اؾٟبَ
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o

دٛؾز ثطافطٚذشٝ

 oضاـ (دشكيٚ ) Hermann Sign ،

ٕٞبسٛوطيز  / ٚيب وبٞف سؼساز

 وجس  AST :يب 1000≥ ALT

دالوز)

ٔ : CNS ب٘ٙس سكٙح ،اذشالَ ٛٞقيبضي

 oسؿز آظٔبيكٍبٞي ،حسالُ يه ٔٛضز ِ( CBCىٛدٙي،
ثب يب ثس ٖٚسطٔٚجٛؾيشٛدٙي) / ٚيب زً٘

 لّت ٔ :ب٘ٙس ٔيٛوبضزيز

 NS1سؿز

آ٘شي غٖ يب سؿز  IgMآ٘شي ثبزي زً٘ (ثط حؿت

 وّئ : ٝب٘ٙس ٘بضؾبيي وّيٝ
مورد تاييد شده )(Confirmed Case

ٔٛضز)
 oوكز خساؾبظي ٚيطٚؼ
PCR o
مورد تاييد شده )(Confirmed Case
 oوكز خساؾبظي ٚيطٚؼ
PCR o
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٘ىش: ٝػالئٓ ثبال / ٚيب دبضأشطٞبي آظٔبيكٍبٞي
٘يبظٔٙس ٔكبٞس ٜوبٔال زليك ،دبيف ٔ ٚساذّٝ
ٔٙبؾت دعقىي

هراحل بيواري
 – 1هرحلِ اٍل(برٍز تب ) (رٍز اٍل تا پٌجن):

ثيٕبضاٖ زض ايٗ ٔطحّ ٝو ٝثيٗ  2اِي  7ضٚظ َٔ َٛيوكس ثُٛض ٘بٌٟب٘ي زچبض ست قسيس 39
اِي  40زضخٔ ٝيق٘ٛس .ؾبيط ػالئٓ ثيٕبضي و ٝقبُٔ ؾطزضز قسيس ،ثطافطٚذشٍي نٛضر،
لطٔعي دٛؾز ،زضز ٔٙشكط ثسٖ ،احؿبؼ ذؿشٍي ،زضز چكٓ ،فشٛفٛثي ،يبيؼبر دٛؾشي
قجي ٝؾطذد ،ٝزضز ٔفبنُ  ٚاؾشرٛاٟ٘ب ،وبٞف اقشٟب ،زضز قىٓ ثرهٛل َطف ضاؾز
قىٓ ظيط ز٘سٞ ٜب ٔيثبقٙس .سٟٛع  ٚاؾشفطاؽ قبيغ اؾزٌ .بٞي  ٓٞؾطف ٝذكه  ٌّٛ ٚزضز،
احشمبٖ حّك ّٔ ٚشحٕ ٝزيسٔ ٜيقٛزٔ .ؼٕٛال ست ثبالي

 40زضخٚ ٝخٛز زاضز و ٝزضٔٙبَك

ثٔٛي اٌط ٕٞطا ٜثب ز ٚػالٔز ظيط زيس ٜقٛز ،قه ث ٝاثشال ث ٝثيٕبضي ضا ُٔطح افعايف
ٔيزٞس:

 -ؾطزضز قسيس

 -زضز دكز حسل ٝچكٓ

افشطاق ثيٗ ثيٕبضي زً٘  ٚزيٍط ثيٕبضيٞبي ست زاض زض ٔطاحُ اِٚي ٝثطٚظ ست ،ثؿيبض ٔكىُ
20

اؾز .سؿز سٛض٘يىٔ ٝثجز احشٕبَ ٚخٛز ثيٕبضي زً٘ ضا افعايف ذٛاٞس زاز( .

 )4 ٚ 3ثب

ٚخٛز ػالئٓ ثبِيٙي فٛق ٕ٘يسٛاٖ قسر ثيٕبضي ضا ديف ثيٙي ٕ٘ٛزِ .صا زض ايٗ ٔطحّ ٝثطضؾي
ػالئٓ ٞكساض زٙٞس ٚ ٜزيٍط ٔؼيبضٞبي ثبِيٙي ،ثؿيبض حيبسي ثٛز ٜسب زض نٛضر ديكطفز
ثيٕبضي ث ٝؾٕز فبظ ثحطا٘ي (  )Criticalالسأبر الظْ ث ٝػُٕ آيس .ػالئٓ ذ٘ٛطيعي ذفيف
ٔب٘ٙس دشكي ٚ ،ذ٘ٛطيعي اظ ثبفشٟبي ٔربَي ٔب٘ٙس ثيٙي ِ ٚثٞ ٝب (

ٕٔ ) 5 ٚ 3ىٗ اؾز

ٔكبٞس ٜقٛز .ذ٘ٛطيعي ٚاغيٙبَ قسيس (زض ظ٘بٖ و ٝزض ؾٙيٗ ثبضٚضي ٞؿشٙس)  ٚذ٘ٛطيعي
ٌٛاضقي ٞطچٙس قبيغ ٕ٘يثبقس ِٚي ٕٔىٗ اؾز زض ايٗ ٔطحّ ٝضخ زٙٞس .وجٛزي ٚ
ذ٘ٛطيعي اظ ٔحُ ضيٌيطي زض ثؼًي ٔٛاضز زيسٔ ٜيقٛز .زض ٔؼبيٞ ٝٙذبسٍٔٛبِي  ٚوجس
حؿبؼ چٙس ضٚظ دؽ اظ ثطٚظ ست ٕٔىٗ اؾز ،زيس ٜقٛز (

 .)3اِٚيٗ اذشالَ زض قٕبضـ

وبُٔ ؾِّٟٛبي ذ٘ٛي ،وبٞف ديكط٘ٚسٌّ ٜجِٟٛبي ؾفيس  ٚدالوز ٞبي ذ ٖٛث ٝزِيُ حّٕٝ
ٚيطٚؼ ث ٝوجس َ ٚحبَ اؾز و ٝث ٝػٛٙاٖ ٞكساضي ثطاي قطٚع ثيٕبضي زً٘ ُٔطح اؾز.
ؾذؽ زض وٙبض ايٗ ػالئٓ ٕٔىٗ اؾز ثيٕبض ث ٝنٛضر ديكط٘ٚس ٜسٛا٘بيي ا٘دبْ وبضٞبي ضٚظٔطٜ
ٔب٘ٙس حًٛض زض ٔسضؾ ،ٝوبض  ٚزيٍط اػٕبَ ضٚظا٘ ٝذٛز ضا اظ زؾز ثسٞسٕٔ .ىٗ اؾز زض َي
ٔطاحُ اِٚي ٝثيٕبض ثٟجٛزي ٔييبثس.
 – 2هرحلِ دٍم (هرحلِ بحراًي) (رٍز پٌجن الي ّفتن ):
ثيٕبضا٘ي و ٝثس٘جبَ ست قسيس زچبض افعايف ٘فٛش دصيطي ٔٛيطٌٟب ٔيق٘ٛس ثب ثطٚظ ػالئٓ
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ٞكساض زٙٞس ٜو ٝػٕسسب ٘بقي اظ ٘كز دالؾٕب اؾز ،ذٛاٙٞس قس (ٌط ٜٚست زً٘ ثب ػالئٓ
ٞكساض زٙٞسٚ .)ٜيؼيز ايٗ ثيٕبضاٖ زض ظٔبٖ اظ ثيٗ ضفشٗ ست ،ثيٗ زٔ ٚطحّ ٝثبِيٙي يؼٙي
سمطيجب زض ضٚظٞبي ؾ ْٛسب ٞكشٓ ثيٕبضي ٚذيٓ ٌكش ،ٝزضخ ٝحطاضر ثسٖ يىجبض ٜظطف
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ؾبػز دبييٗ آٔس ٚ ٜث ٝحسٚز  37/5اِي  38يب وٕشط ضؾيس ٚ ٜزض ايٗ ٔطحّٔ ٝئب٘س ٚ
دالؾٕب ث ٝذبضج اظ ؾيؿشٓ ٌطزـ ذ٘ ٖٛكز وطز ٚ ٜفكبض ذ ٖٛؾمٔ ٌٛيوٙس .ثيٕبض
ثيلطاض  ٚيؼيف قس ٚ ٜدٛؾز ثسٖ ٚي ؾطز  ٚوٕي ٔطَٛة ٘ ٚجى ا ٚسٙس ٔيقٛزِ .ىٛدٙي
ديكط٘ٚس )3 ( ٜث ٝز٘جبَ وبٞف قسيس دالوز  ٚزض دي آٖ ٘كز دالؾٕب ضخ ٔيسٞس .افعايف
ٕٞبسٛوطيز ث ٝثيف اظ ٔمساض دبي ( ٝا٘ساظٌ ٜيطي قس ٜزض ٔطاحُ اِٚي ٝثيٕبضي)ٕٔ ،ىٗ اؾز
اظ زيٍط ػالئٓ ظٚزٍٙٞبْ قطٚع ٔطحّ ٝثحطا٘ي ثبقس .ػالئٓ ثبِيٙي ٘كز دالؾٕب ػٕسسب
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اِي  48ؾبػز ثٔ ََٛ ٝيوكس .ث ٝز٘جبَ افعايف ٕٞبسٛوطيزٕٔ ،ىٗ اؾز سغييطار زض فكبض
ذ ٚ ٖٛحدٓ يطثبٖ ) (Pulse Volumeايدبز قٛز .ث ٝز٘جبَ وبٞف ديكط٘ٚس ٜدالوز
ٕٔىٗ اؾز ،ذ٘ٛطيعي ٌٛاضقي ضخ زاز ٚ ٜحشي ثب افعايف قسر ذ٘ٛطيعي٘ ،بضؾبيي ٌطزـ
ذ ٖٛضخ زٞس.
ٔيعاٖ افعايف غّظز ذ٘ ٖٛكبٖزٙٞس ٜقسر ٘كز دالؾٕب ثٛز ٜؤ ٝيشٛاٖ ثب زضٔبٖ
ظٚزٍٙٞبْ ٔبيغ زاذُ ٚضيسي اظ قسر آٖ وبؾزِ .صا ا٘ساظٌ ٜيطي ٔىطض ٕٞبسٛوطيز ،ثٝ
ػٛٙاٖ ٔؼيبضي خٟز سؼييٗ ٘يبظ احشٕبِي ث ٝؾطْ زضٔب٘ي ٔيشٛا٘س ٔٛضز ٔالحظ ٝلطاض ٌيطز.
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ٕٔىٗ اؾز ػالئٓ ثبِيٙي دّٛضاَ افيٛغٖ  ٚآؾيز يب دسيساض قسٖ ٔبيغ آظاز زض ؾٌٛ٘ٛطافي
زض لفؿ ٝؾي ٝٙيب ٔح َٝٛقىٓ يب ازْ ويؿ ٝنفطإٔ ،ىٗ اؾز زض دي ثطٚظ ػالئٓ ثبِيٙي،
زيس ٜق٘ٛس .ػال ٜٚثط ٘كز دالؾٕب ،سظبٞطار ذ٘ٛطيعي ٔب٘ٙس وجٛزي ؾطيغ  ٚيب ذ٘ٛطيعي زض
ٔحُ ضي ٌيطي ،اغّت زيسٔ ٜيق٘ٛس .زض نٛضر ثطٚظ قٛن ث ٝػّز اظ زؾز ضفشٗ حدٓ
ظيبزي اظ دالؾٕب اظ َطيك ٘كز ،ػٕسسب ػالئٓ ٞكساض زٙٞس٘ ٜيع ثطٚظ ٔيوٙٙس .زٔبي ثسٖ
ػٕسسب زض ظٔبٖ ثطٚظ قٛن اظ ٔحسٚزَ ٜجيؼي دبييٙشط اؾز .زض نٛضر ثطٚظ قٛن ََٛ
وكيس ٜيب قٛن قسيسٞ ،يذ ٛدطفيٛغٖ ٔٙدط ث ٝاؾيسٚظ ٔشبثِٛيه ،اذشالَ ديكط٘ٚسٜ
ػّٕىطز اضٌبٟ٘ب ٔ DIC ٚيٌطزز .ايٗ قطايٍ ٔٙدط ث ٝسكسيس  ٚافعايف قسر ذ٘ٛطيعي  ٚزض
ٟ٘بيز ؾجت افز ٕٞبسٛوطيز زض قٛن ٔيقٛز .ػّيضغٓ آ٘ى ٝزض ايٗ ٔطحّ ٝػٕسسب ِىٛدٙي
ٚخٛز زاضز ِٚي ث ٝػٛٙاٖ دبؾد ث ٝاؾشطؼ ٕٔىٗ اؾز افعايف سؼساز ٌّجِٟٛبي ؾفيس زض
ثيٕبضا٘يى ٝزچبض ذ٘ٛطيعي ٞؿشٙس ،ثٚ ٝلٛع ثذي٘ٛسز .ػال ٜٚثط ايٗ ثطٚظ اذشالالر قسيس ؾبيط
اػًبء ثسٖ ٔب٘ٙس ٞذبسيز ،آ٘ؿفبِيزٔ ،يٛوبضزيز  /ٚيب ذ٘ٛطيعي قسيس ثسٚ ٖٚخٛز ٘كز
ٚايح دالؾٕب ضخ ٔي زٞس.
عالئن ّطذار دٌّذُ
ػالئٓ ٞكساض زٙٞس ٜث ٝز٘جبَ ثطٚظ قٛن  ٚػٕسسب زض ٔطاحُ ا٘شٟبيي فبظ ست  ٚزض ضٚظٞبي 3
اِي  7ثيٕبضي ضخ ٔي زٞس .اؾشفطاؽ ٔسا ٚ ْٚزضز قسيس قىٓ ث ٝػٛٙاٖ اِٚيٗ ٔؼيبضٞبي
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٘كز دالؾٕب ثٛز ٚ ٜثب ديكطفز قطايٍ ثيٕبض ث ٝؾٕز قٛن ،ثط قسر آٟ٘ب افعٚزٔ ٜي قٛز.
زض ثيٕبض زچبض ٌيدي ديكط٘ٚسِ( ٜشبضغيه) قسِٚ ٜي اظ ٘ظط ػهجي ٕٞچٙبٖ ٛٞقيبض اؾز.
زض اٚايُ ثطٚظ قٛن ،يؼف ٌ ٚيدي افز فكبض ٚيؼيشي ثطٚظ ٔي

وٙس .ذ٘ٛطيعي ٔربَي

ذٛثرٛزي ،يب ذ٘ٛطيعي زض ٔحّٟبيي و ٝضي ٌيطي اظ آٟ٘ب لجال ا٘دبْ قس ، ٜاظ ػالئٓ ٔٚ ٟٓ
ٞكساض زٙٞسٞ ٜؿشٙس .ثعضٌي وجس  ٚحؿبؾيز آٖ زض اوثط ٔٛاضز زيسٔ ٜي قٛز .ثٞ ٝطحبَ
سدٕغ ٔبيغ ذبضج ػطٚلي ٕٔىٗ اؾز فمٍ ظٔب٘ي سكريم زاز ٜقٛز و ٝاظ زؾز زازٖ
دالؾٕب لبثُ سٛخ ٝثٛز ٜيب دؽ اظ ؾطْ زضٔب٘ي ثطٚظ وٙس .وبٞف ديكط٘ٚس ٚ ٜؾطيغ سؼساز
دالوز ٞب ث ٚ 100/000 Cell/mm3 ٝافعايف ٕٞعٔبٖ ٕٞبسٛوطيز ٔيشٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ اِٚيٗ
٘كب٘ٞٝبي ٘كز دالؾٕب ثبقس .ثٕٞ ٝطا ٜآٖ اغّت ِىٛدٙي ٘يع ثٛلٛع ٔيدي٘ٛسز (سؼساز ٌّجَٛ
ٞبي ؾفيس وٕشط يب ٔؿبٚي .)5000 Cell/mm3

بيواري دًگ ضذيذ )(Sever Dengue
ثيٕبض ٔجشال ث ٝزً٘ قسيس ،فطزي اؾز ؤ ٝكىٛن ث ٝثيٕبضي ثٛز ٚ ٜزاضاي يه يب چٙس
ػالٔز شيُ ثبقس:
٘ – 1كز قسيسدالؾٕب وٙٔ ٝدط ث ٝقٛن ٌطزز ( قٛن زً٘ )  / ٚيب سدٕغ ٔبيغ ثٕٞ ٝطاٜ
زيؿشطؼ سٙفؿي.
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 – 2ذ٘ٛطيعي قسيس
 – 3اذشالَ قسيس اػًبء ثسٖ
ًطت ضذيذ پالسوا ٍ ضَك دًگ
ؾٙسض ْٚقٛن زً٘ )ٛ٘ (Dengue Shock Syndrome D.S.S.ػي اظ قٛن ٞيذِٕٚٛيه
ثٛز ٜو٘ ٝشيد ٝافعايف ٘فٛشدصيطي ػطٚلي ٘ ٚكز دالؾٕبيي اؾز .ػٕسسب زض ظٔبٖ ثيٗ
ٔطاحُ ثيٕبضي ٔثال ضٚظٞبي  5 ٚ 4ثيٕبضي (ٔؼٕٛال ثيٗ ضٚظٞبي ؾ ْٛسب ٞكشٓ)  ٚاغّت ثٝ
ز٘جبَ ثطٚظ ػالئٓ ٞكساض زٙٞس ٜاسفبق ٔي افشس .ض٘ٚس قٛن زً٘ ث ٝنٛضر يه فطآيٙس
فيعيِٛٛغيىي اؾز و ٝاظ ٚيؼيز ثي ػالٔشي ٘كز ٔٛيطٌي آغبظ ،دؽ اظ آٖ قٛن خجطاٖ
قس ٚ ٜؾذؽ قٛن ٞيذٛسب٘ؿي ٚ ٛزض ٟ٘بيز ٔٙدط ث ٝايؿز لّجي ٔي ٌطزز .سبوي وبضزي (
ثسٚ ٖٚخٛز ست زض َي ٔطحّ ٝفبظ ست  ٚفبظ ثحطا٘ي ،ث ٝػٛٙاٖ يه دبؾد لّجي ظٚزٍٙٞبْ ثٝ
ٞيذِٕٚٛي ٔحؿٛة ٔي قٛز .ايٗ ٔٛيٛع اظ إٞيز ظيبزي ثطذٛضزاض اؾز ظيطا زض ٘ٛخٛا٘بٖ
 ٚثبِغيٗ زض ظٔبٖ قٛن سبوي وبضزي ثطٚظ ٕ٘ي ٕ٘بيس .زض ٔطاحُ اِٚي ٝقٛنٔ ،ىب٘يؿٓ
خجطا٘ي زض خٟز ٍ٘ ٝزاقشٗ فكبض ؾيؿشِٛيه زض ٔحسٚزَ ٜجيؼي ٔٙدط ث ٝسبوي وبضزي،
سبوي د ٝٙذبٔٛـ ( سبوي د ٝٙثس ٖٚػالئٓ افعايف سالـ سٙفؿي

ٚ )Quiet Tachypnea

ا٘مجبو ػطٚق ٔحيُي ثٕٞ ٝطا ٜوبٞف دطفيٛغٖ دٛؾشي  ٚدطقسٌي ٔٛيطٌي ( َجيؼي قسٖ
ضً٘ ٘بذٗ دؽ اظ ؾفيس قسٖ ] ثسِيُ فكبض[) ث ٝنٛضر ؾطزي ا٘سأٟب  ٚدط قسٌي ٔٛيطٌي
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ث ٝثيف اظ  2ثب٘ي ٚ ٝحدٓ ٘جى ٔحيُي يؼيف) ٔي ٌطزز .ثب افعايف ٔيعاٖ ٔمبٔٚز ػطٚق
ٔحيُي فكبض زيبؾشِٛيه افعايف يبفش ٚ ٝفكبض ٘جى ) (Pulse Pressureيب ٕٞبٖ اذشالف
فكبض ؾيؿشِٛيه  ٚفكبض زيبؾشِٛيه  ،وبٞف ٔي يبثس .زض وٛزوبٖ ظٔب٘ي و ٝفكبض
ؾيؿشِٛيه َجيؼي يب ا٘سوي اظ حس َجيؼي ثبالسط ثبقس  ٚاذشالف فكبض ؾيؿشِٛيه  ٚفكبض
زيبؾشِٛيه وٕشط يب ٔؿبٚي ٔ 20يّيٕشط خي ٜٛثبقس( ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ فكبض  ،)100 / 85يب ٞط
٘ٛع ػالٔشي زاَ ثط دطفيٛغٖ يؼيف ٔٛيطٌي ( ،ؾطزي ا٘شٟبٞب ،دطقسٌي سبذيطي ٔٛيطٌي يب
سبوي وبضزي) ،قٛن خجطاٖ ٘كسٔ ٜحؿٛة ٔي قٛز .زض ثبِغيٗ فكبض ٘جى وٕشط يب ٔؿبٚي
ٔ 20يّي ٔشط خئٕ ٜٛىٗ اؾز زاَ ثط قٛن قسيسسطي ثبقس .اؾيسٚظ ٔشبثِٛيه خجطاٖ قسٜ
زض حًٛض ٘ PHطٔبَ ثٕٞ ٝطا CO2 ٜدبييٗ  ٚؾُح دبييٗ ثيىطثٙبر ٚخٛز ذٛاٞس زاقز.
ثيٕبضاٖ ٔجشال ث ٝزً٘ و ٝزض فبظ قٛن خجطا٘ي ٞؿشٙس اغّت ٛٞقيبض ثبلي ٔي ٔب٘ٙس .افطازي
و ٝزاضاي سدطث ٝوٓ زض ايٗ ظٔي ٝٙثبقٙس ٕٔىٗ اؾز ث ٝز٘جبَ ا٘ساظٌ ٜيطي فكبض ؾيؿشِٛيه
َجيؼي  ٚزضنس اقجبع اوؿيػٖ قطيب٘ي َجيؼي

) ) SpO2 = 95 -100%زض يه ثيٕبض

ٛٞقيبض قطايٍ ثحطا٘ي ثيٕبض ضا اظ آ٘چ ٝوٞ ٝؿز ،ثٟشط ثطآٚضز ٔي ٕ٘بيٙس ٙٔ ٚدط ث ٝسبذيط
زضٔبٖ ٔٛثط ٔي ٌطزز.
ضَك ّيپٍَلويل ٍخين
ث ٝنٛضر افعايف ٔيعاٖ سبوي وبضزي  ٚا٘مجبو ػطٚق ٔحيُي ذٛز ضا ٘كبٖ ٔي زٞس .زض ايٗ
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حبِز ٘ ٝسٟٙب ؾطزي  ٚؾيب٘ٛظ ا٘شٟب ٞب ضخ ٔي زٞس ثّىِ ٝىٞ ٝبي ؾيب٘ٛسيه ) (Motteldثٝ
ٕٞطا ٜؾطزي  ٚضَٛثز ا٘سأٟب ٚخٛز زاضز .زض ايٗ ٔطحّ ٝسٙفؽ ؾطيؼشط  ٚػٕيمشط ٔيٍطزز.
(ٔطحّ ٝخجطا٘ي اؾيسٚظ ٔشبثِٛيه ]سٙفؽ وٛؾٕبَ [ ) ٚدؽ اظ آٖ ثَٛ ٝض ٘بٌٟب٘ي ا٘ساظٜ
ٌيطي فكبض ذ ٖٛؾيؿشِٛيه  ٚزيبؾشِٛيه غيط ٕٔىٗ قس ٚ ٜزض ايٗ ٔطحّ ٝثيٕبض زچبض
وبٞف فكبض ذ ٖٛيب ٔطحّ ٝقٛن خجطاٖ ٘كسٔ ٜي ٌطزز.
زض ايٗ ٔطحّ٘ ٝجى ٞبي ٔحيُي ٘بدسيس قس٘ ٚ ٜجى ٞبي ٔطوعي ( فٕٛضاَ) يؼيف ٔي
ٌطزز .زض قطايُي و ٝسالـ فيعيِٛٛغيه ثسٖ ثطاي حفظ ذ٘ٛطؾب٘ي  ٚفكبض ذٖٛ
ؾيؿشِٛيه زض ٔحسٚزَ ٜجيؼي ثب قىؿز ضٚثطٔ ٚيٍطزز ،افز فكبض ذ ٖٛضخ ٔي زٞس .زض
ايٗ حبِز يىي اظ وّيسٞبي ثبِيٙي سكريهي سغييط ٚيؼيز  ٚؾُح ٛٞقيبضي ٘بقي اظ
اذشالَ ذ٘ٛطؾب٘ي ٔغعي ٔي ثبقس .ثيٕبض زچبض ثيمطاضي ،اذشالَ ٛٞقيبضي ٌ ٚيدي ٔي ٌطزز.
ٕٞچٙيٗ ثيٕبض ٕٔىٗ اؾز سكٙح وطز ،ٜثُٛض ٔشٙبٚة زچبض ثي لطاضي  ٚاذشالَ ٛٞقيبضي
ٌطززٕٔ .ىٗ اؾز وٛزوبٖ  ٚخٛا٘بٖ حشي زض ٚيؼيز قٛن ػٕيك اظ ٘ظط ؾُح ٛٞقيبضي زض
قطايٍ َجيؼي ثبقٙس .اظ َطف زيٍط ٕٔىٗ اؾز ثبِغيٗ فؼبِيز قغّي ذٛز ضا سب ديف اظ ثطٚظ
قٛن ػٕيك ازأ ٝزٙٞس .قٙبؾبيي قيطذٛاضاٖ  ٚوٛزوبٖ  ٚسٕطوع چكٕٟب ثطاي حفظ ٚ
ثطلطاضي اضسجبٌ ثب ٚاِسيٗ زچبض اذشالَ قسٕٞ ٚ ٜچٙيٗ ٕٔىٗ اؾز احؿبؼ زضز ث ٝز٘جبَ
ضي ٌيطي ٘يع ٔرشُ قٛز  ٚايٗ ٘كب٘ٞ ٝب ٔي سٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ اِٚيٗ ػالٔز افعايف ٚذبٔز
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ثيٕبضي ٘بقي اظ وبٞف ذ٘ٛطؾب٘ي لكط ٔغع ُٔطح ثبقسٚ .اِسيٗ وٛزن ٕٔىٗ اؾز اِٚيٗ
وؿب٘ي ثبقٙس ؤ ٝشٛخ ٝسغييط ٚيؼيز ثيٕبض قسِ ٚ ٜصا اظٟبضار ٚاِسيٗ إٞيز زاضز ٚ
اغّت ثب ايٗ خّٕ ٝقطايٍ ضا ثيبٖ ٔيىٙٙس " :و ٝيه ٔكىّي ٚخٛز زاضز "ِٚي لبزض ٘يؿشٙس
آ٘طا سٛييح زٙٞس.
ضَك افت فطار خَى طَل مطيذُ )ٞ ٚ (Prolonged Hypotensionيذٛوؿي ٕٔىٗ
اؾز ٔٙدط ث ٝاؾيسٚظ ٔشبثِٛيه قسيس ،اذشالَ زض چٙس اضٌبٖ  ٚثطٚظ قطايٍ ثبِيٙي ثؿيبض
ٚذيٓ ٌطزز .ايٗ ٔطحّٕٔ ٝىٗ اؾز زض ػطو چٙس ؾبػز اظ ٔطحّ ٝثطٚظ ػالئٓ ٞكساض
زٙٞس ٜسب قٛن خجطاٖ قس ٚ ٜاظ قٛن خجطاٖ قس ٜث ٝؾٛي قٛن ثب افز فكبض ذ ٖٛازأٝ
يبثس أب فمٍ چٙس زليم ٝثطاي ديكطفز قٛن ،اظ ٚيؼيز افز فكبض ذ ٖٛث ٝؾٛي ثطٚظ
قٛن ٘بقي اظ اذشالَ لّجي – ضيٛي )  ٚ (Cardiopulmonary Collapseؾذؽ ايؿز
لّجي َ َٛذٛاٞس وكيس.
افز فكبض ذ ٖٛاغّت ثٕٞ ٝطا ٜقٛن َ َٛوكيس ٜو ٝػٕسسب ثب ذ٘ٛطيعي ٚؾيغ
)ٕٞ )MajorBleedingطا ٜاؾز ،ضخ ٔي زٞس .ثيٕبضاٖ ثب زً٘ قسيس زچبض زضخبر ٔرشّفي
اظ اذشالالر ا٘ؼمبزي ٞؿشٙس ِٚي ايٗ ٔٛيٛع ث ٝػٛٙاٖ ػّز انّي ثطٚظ ذ٘ٛطيعي ٚؾيغ ٕ٘ي
ثبقس ثّىٔ ٝكىالر ا٘ؼمبزي اغّت ٔٛالؼي ثٛلٛع ٔي دي٘ٛسز و ٝقٛن ػٕيك ضخ زاز ٜثبقس

28

ٕٞ ٚطا ٜثب سطٔٚجٛؾيشٛدٙي ٞ ،يذٛوؿي  ٚاؾيسٚظ ثٛز ٜؤ ٝيشٛا٘س ٔٙدط ث ٝاذشالَ زض
چٙسيٗ اضٌبٖ ثسٖ ٌDIC ٚطزز.
ذ٘ٛطيعي قسيس ٕٔىٗ اؾز زضغيبة ثطٚظ قٛن َ َٛوكيس ٚ ٜزض نٛضر ٔهطف زاضٞٚبيي
ٔب٘ٙس اؾيس اؾشيُ ؾبِيؿيه (آؾذيطيٗ) ،ايجٛثطٚفٗ يب وٛضسيىٛاؾشطٚئيس يب زض ثيٕبضا٘ي وٝ
زچبض ظذٓ دذشيه ٔؼس ٜيب ضٚز ٜقس ٜا٘س ،ضخ زٞس .احشٕبال ٘بضؾبيي حبز وجس  ٚوّيٚ ٝ
آ٘ؿفبِٛدبسي زض قٛن قسيس  ٚيب حشي زض غيبة قٛن  ٚيب ثطٚظ ٘كز قسيس دالؾٕب ،زيسٜ
ٔي قٛز .ثطٚظآ٘ؿفبِيز  ٚوبضزئٛيٛدبسي ٘يع زض ثطذي اظ ٔٛاضز زً٘ ٌعاضـ قس ٜاؾز.
اغّت ػّز ٔطي زض ثيٕبضاٖ ٔجشال ث ٝزً٘ ٘بقي اظ قٛن ػٕيك  ََٛ ٚوكيس ٜثسِيُ ٘كز
دالؾٕب وٕٞ ٝطا ٜذ٘ٛطيعي  ٚيب زضيبفز ثيف اظ حس ٔبيغ سكسيس قس ٜاؾز ،ضخ ٔي زٞس.
زض ثيٕبضا٘ي و ٝزچبض ٘كز قسيس دالؾٕب ٔي ثبقٙس ،زض نٛضر زضيبفز ثٛٔ ٝلغ ٔبيؼبر
اغّت ،اظ ديكطفز ثيٕبضي خٌّٛيطي ٔيكٛزِٚ .ي زض ٔمبثُ ٕٔىٗ اؾز زيؿشطؼ سٙفؿي
٘بقي اظ آؾيز يب دّٛضاَ افيٛغٖ ٌؿشطز ٜثس٘جبَ زضيبفز ثيف اظ حس ٔبيغ ث ٝزِيُ ثطآٚضز
غٍّ ٔيعاٖ ٘يبظ ثيٕبض ثٔ ٝبيؼبر ،ضخ زٞس.

زض ايٗ ٔطحّ ٝدالوز ذيّي دبييٗ آٔسٛٔ ٚ ٜخت اؾشفطاؽ ذ٘ٛي  ٚيب ذ٘ٛطيعي اظ ؾبيط
اػًبء قس ٚ ٜوبٞف زضخ ٝحطاضر ثسٖ ايدبز قسٛٔ ٚ ٜخت ٘بضؾبيي ٌطزـ ذ ٖٛيب ٘بضؾبيي
سٙفؿي ٔي ٌطزز  ٚايٗ ٔٛيٛع ثٕٞ ٝطا ٜسدٕغ ٔبيؼبر زض فًبي ثيٗ ثبفشيٛٔ ،خت ٔي قٛز
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ثيٕبض خبٖ ذٛز ضا اظ زؾز زٞس .زض ايٗ ٔطحّ ٝسبٔيٗ نحيح ٔبيؼبر ثسٖ اظ َطيك سعضيمبر
زاذُ ٚضيسي ثطاي خٌّٛيطي اظ اذشالَ زض ذ ٖٛضؾب٘ي ث ٝثبفشٟبي حيبسي ٕٞ ٚچٙيٗ سٛخٝ
خسي ثطاي ا٘ىٔ ٝبيؼبر ثيف اظ حس يطٚضي ث ٝثيٕبضاٖ زاز٘ ٜكٛز سب اظ ٘كز ٔبيغ ث ٝذبضج
ػطٚق  ٚايدبز ػبضي ٝخٌّٛيطي قٛز ،إٞيز زاضز.

 – 3هرحلِ سَم (هرحلِ ًقاّت) :
دؽ اظ زٚض ٜفبظ ثحطا٘ي (  24اِي  48ؾبػز ) ث ٝسسضيح ٔبيغ ذبضج ػطٚلي زض َي  48اِي
 72ؾبػز خصة ٔي ٌطزز .قطايٍ ػٕٔٛي ثٟجٛز يبفش ،ٝاقشٟبي ثيٕبض ثبظٌكش ٚ ٝػالئٓ ٔؼسٜ
اي – ضٚز ٜاي ثيٕبض ثطَطف قس ٚ ٜزض ٟ٘بيز ٚيؼيز ٕٛٞزيٙبٔيه ثيٕبض انالح ٚ

حدٓ

ازضاض ثيٕبض افعايف ديسا ٔيوٙٙس(A-B-C-D) .
A= Appetite
B= Bradycardia
C= Convalescent Rash
D= Diuresis

ثطذي اظ ثيٕبضاٖ ٚخٛز ِىٞ ٝب يب ثثٛضار لطٔع ضً٘ ضا و ٝزاضاي خعايط وٛچىي اظ دٛؾز ثب
ضً٘ َجيؼي ٔي ثبقٙس ضا ػٛٙاٖ ٔي وٙٙس
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ٌبٞي ثثٛضاسي ثط ضٚي ؾبق دب  ٚثبظٞٚب ظبٞط

ٔيقٛز .ثطذي اظ ثيٕبضاٖ ٕٔىٗ اؾز ذبضـ زاقش ٝثبقٙس .ثطازي وبضزي يب سغييطار
اِىشطٚوبضزيٌٛطافي زض ايٗ ٔطحّ ٝقبيغ اؾزٔ .يعاٖ ٕٞبسٛوطيز ٕٔىٗ اؾز ثبثز قس ٜيب
ثسِيُ خصة ٔبيغ ذبضج ػطٚلي وبٞف يبثس .افعايف ٌّٛثِٟٛبي ؾفيس ثالفبنّ ٝدؽ اظ قطٚع
زٚض٘ ٜمبٞز آغبظ ٔي قٛز سؼساز دالوز ٞب و ٝث ٝػٛٙاٖ يه ٘كب٘ ٟٓٔ ٝثٟجٛزي ثيٕبضي ٔي
ثبقس ،دؽ اظ َجيؼي قسٖ سؼساز ٌّٛثِٟٛبي ؾفيس َجيؼي ذٛاٞس قس .زض نٛضر زضيبفز
حدٓ ثبالي ٔبيغ زض ظٔبٖ ثحطا٘ي  ٚيب زض فبظ ٘مبٞزٕٔ ،ىٗ اؾز ٔٛخت زيؿشطؼ سٙفؿي
٘بقي اظ دّٛضاَ افيٛغٖ حديٓ ،آؾيز ،ازْ ضيٛي يب ٘بضؾبيي احشمب٘ي لّت ٔي ٌطزز.
خسٔ : 1 َٚكىالر  ٚػٛاضو ثبِيٙي زض َي ؾ ٝفبظ ثيٕبضي
ٔ – 1طحّ ٝست

زٞيسضاسبؾي :ٖٛست ثبال ٕٔىٗ اؾز ٔٙدط ث ٝاذشالَ ػهجي  ٚسكٙح
٘بقي اظ ست زض وٛزوبٖ وٓ ؾٗ ٌطزز.

ٔ–2طحّ ٝثحطا٘ي قٛن ٘بقي اظ ٘كز دالؾٕب  :ذ٘ٛطيعي قسيس ،اذشالَ اػًبء
ٔ–3طحّ٘ ٝمبٞز ٞيذِٕٚٛي ،زضنٛضر سدٛيع ٔبيغ زاذُ ٚضيسي ثيف اظ حس ٔٛضز ٘يبظ ٚ
ازْ حبز ضيٛي ايدبز ٔي قٛز.
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عالئن عصبي:
اِٚيٗ ٔٛاضز ٌعاضـ ػالئٓ ػهجي زض ثيٕبضي زً٘ زض اديسٔي ؾبَ  1780فيالزِفيب ،سٛؾٍ
 Rushا٘دبْ ٌطفش ٝاؾز .ثطٚظ ػالئٓ ٘ٛضِٛٚغيه دؽ اظ ػف٘ٛز ٘يع زض چٙسيٗ َغيبٖ
ثيٕبضي زض ؾبِيبٖ ديف ٌعاضـ قس ٜاؾز .ػالئٓ ػهجي قبُٔ ثيٕبضي قج ٝآ٘ؿفبِيز ٚ
ثطذي زيٍط ٘بقي اظ ا٘ٛاع زيٍط زضٌيطي ؾيؿشٓ ػهجي ٔيثبقسٌ .عاضقٟبي ٔشؼسزي اظ
افعايف فعايٙسٛٔ ٜاضز ثيٕبضي زً٘ ثب زضٌيطي ؾيؿشٓ ػهجي ٔطوعي قس ٜاؾز .زض ثطذي
ٔٛاضز ؾٙسضٞ ْٚبي قجيٌ ٝيّٗ ثبضٌ Rey ٚ ٜعاضـ قس ٜاؾز .زض آؾيب ٔٛاضز زً٘ ثب ػالئٓ
ػهجي وٕشط ث ٝچكٓ ٔيذٛضز .ثيكشطيٗ ٌعاضقبر زاَ ثط ثطٚظ ػٛاضو ػهجي زض وكٛضٞبي
آؾيبيي ،قبُٔ فّح حطوشي ٕٞطا ٜثب اظ زؾز ضفشٗ حؽ الٔؿ ،ٝزِيطي ،ْٛؾبيىٛظٞبي
ٔب٘يه ،افؿطزٌي  ٚزٔب٘ؽ ٔيثبقس .زض چٙسيٗ َغيبٖ و ٝزض ثيٗ ؾبِٟبي ثيٗ

 1975اِي

 1983زض ا٘س٘ٚعي ضخ زاز ٜاؾز ،ثيكشطيٗ ػالئٓ ػهجي قبُٔ وٕب  ٚسكٙح ،افعايف ثيف اظ
حس زضخ ٝحطاضر ) ،(Hyperpyrexiaسغييطار ؾُح ٛٞقيبضي ،فّح يىُطف ٚ ٝفّح وبُٔ،
آسطٚفي ثب٘ٛي ٝػهجي٘ ،مم ِ ِٝٛػهجي ) (Neural Tube Defectثٛز ٜاؾز  ٚزض وٛزوبٖ
ثيكشطيٗ ػالٔز ػهجي ث ٝنٛضر ؾٙسضْ ضي ٌعاضـ قس ٜاؾز.
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ػالئٓ ٘ٛضِٛٚغيه قبيغ ثٕٞ ٝطا ٜثيٕبضي زً٘ قبُٔ ٔٛاضز شيُ ٔيثبقس:
 ؾطزضز ؾطٌيدٝ ثيرٛاثي ذٛاة آِٛزٌي ثيمطاضي ٞيدب٘بر ضٚا٘ي افؿطزٌي سغييطار ؾُح ٛٞقيبضي ٔب٘ٙس ِشبضغيٌ ،يدي  ٚوٕب سكٙح ،ؾفشي ٌطزٖ  ٚدبضظي قيٛع وٕشطي زاض٘س.ايٗ ػالئٓ ثٚ ٝيػ ٜث ٝزِيُ آ٘ى ٝزض وٛزوبٖ ثيكشط زيسٔ ٜيقٛز ٔيشٛا٘س ث ٝضاحشي ثب زيٍط
آ٘ؿفبِيزٞبي ٚيطٚؾي اقشجبٌ ٜطزز .ػالئٓ ػهجي ٕٔىٗ اؾز لجُ يب ثؼس اظ ثطٚظ فبظ
ذ٘ٛطيعي ضخ زٞس.
فبوشٛضٞبي ثؿيبضي ثُٛض ٔؿشميٓ يب غيط ٔؿشميٓ ٔٛخت ػالئٓ ٘ٚكب٘ٞٝبي ػهجي ٔي
ٌطز٘س ٚ .دبسِٛٛغي انّي آٖ ٘كز دالؾٕب ث ٝزاذُ فًبي ؾطٚظي  ٚاذشالالر ا٘ؼمبزي وٝ
ٔٙدط ث ٝقٛن ٞيذِٕٚٛيه  ٚذ٘ٛطيعي زض ثؿيبضي اظ اضٌبٟ٘بي ثسٖ ٔيق٘ٛس .ػّز زيٍط
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ثطٚظ ػالئٓ ػهجي زض ايٗ ثيٕبضي ٚلٛع ٘بضؾبيي حبز وجسي اؾزُٔ .بِؼبر ا٘دبْ قسٜ
سٛؾٍ ٘يٕب٘يشب ٕٞ ٚىبضاٖ ثط ضٚي ٛٔ 18ضز ثيٕبض ٔجشال ث ٝست زً٘ ثب ظضزي  ٚػالئٓ ػهجي
ٔٛيس ايٗ اؾز و ٝسظبٞطار ػهجي ػٕسسب چٙس ػّشي ٔي ثبقٙس

)ِٚ (Multifactorialي

ثيكشطيٗ ػبُٔ ايدبز ػالئٓ ػهجي ٚيؼيز قٛن َ َٛوكيس ،ٜاؾيسٚظ ٔشبثِٛيه DIC ٚ
قسيس ٞؿشٙس وٙٔ ٝدط ث٘ ٝمم ػّٕىطز وجسي ٔ ٚغعي ٔي ٌطز٘س .اذشالَ ػّٕىطز وجس ٘يع
ٕٔىٗ اؾز ٔٙدط ث ٝايدبز آ٘ؿفبِيز ٌطزز.

تطخيصْاي افتراقي بيواري دًگ
سؼسازي ظيبزي اظ ثيٕبضي ٞبي ػف٘ٛي  ٚغيط ػف٘ٛي ػالئٓ قجي ٝثيٕبضي زً٘  ٚزً٘ قسيس
ٔي وٙٙسِ .صا الظْ اؾز دعقىبٖ ،ثب ذهٛنيبر اديسٔيِٛٛغيىي ثيٕبضيٟبي ست زاض زض ُٔٙمٝ
ذٛز آقٙب قس ٜثبقٙس .زض ثيٕبضاٖ ٔطاخؼ ٝوٙٙس ٜثب ست ثب قطٚع حبز ٘بٌٟب٘ي  ٚثس ٖٚػّز
ٔكرمٚ ،خٛز ػالئٓ ثبِيٙي  ٚيبفشٞ ٝبي اديسٔيِٛٛغيىي  ٚثطضؾي سؿشٟبي ٚيطٚؼ قٙبؾي
(زض نٛضر أىبٖ) زض سكريم ثيٕبضي وٕه اؾز)2-1( .
ثيٕبضي ٞبي ثب ػالئٓ قج ٝآ٘فّٛآ٘عا ٔب٘ٙس ؾطذه ،چيىٍ٘ٛ٘ٛيب ،آ٘فّٛآ٘عا ،ػف٘ٛز ٔٛ٘ٛٙوّئٛظ
ٚ ٚيطٚؼ ٘مم ايٕٙي ا٘ؿب٘ي )ٕٔ ، Seroconversion Illness ،(HIVىٗ اؾز ٔطحّ ٝست
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زاض ثيٕبضي زً٘ ضا سمّيس وٙٙس .زض آ٘فّٛا٘عا ،ػال ٜٚثط ست ،ؾطزضز  ٚزضز ثسٖ (و ٝث ٝنٛضر
قبيغ  ٓٞزض ثيٕبضي زً٘ زيسٔ ٜي قٛز) ،ػالئٓ ثيٕبضي سٙفؿي فٛلب٘ي ٔب٘ٙس آثطيعـ
ضيٙيز  ٚؾطف٘ ٝيع ٕٞيك ٝزيسٔ ٜي ق٘ٛسِ .صا زض نٛر ٕٞعٔب٘ي ػف٘ٛز زً٘  ٚآ٘فّٛا٘عا،
سكريم ثؿيبض ٔكىُ ذٛاٞس ثٛز .نطفب آثطيعـ ثب يب ثس ٖٚاحشمبٖ ثيٙي ثُٛض ٚايحي زض
ثيٕبضي آ٘فّٛآ٘عا ضخ ٔي زٞس.
ػف٘ٛز ثب آز٘ٚ ٛيطٚؼ ٕٔىٗ اؾز ٔٙدط ث ٝست ٕٞطا ٜضاـ ،زضز قىِٓ ،ىٛدٙي ِٙ ٚفٛدٙي ٚ
٘مم ػّٕىطز اػًبء (وجس  ،لّت) ايدبز ٕ٘بيس .أىبٖ ذ٘ٛطيعي ٘يع زض آِٛزٌي ث ٝآز٘ٚٛيطٚؼ
ٚخٛز زاضز أب قبيغ ٘يؿزٕٞ .چٙيٗ آثطيعـ يب فبض٘ػيز ،ؾطف ٚ ٝزيٍط ػالئٓ سٙفؿي زض
اغّت ثيٕبضاٖ ٕٞطا ٜثب آز٘ٛدبسي ؾطٚيىبَٚ ،خٛز زاض٘س )4 ( .سكريم  SARSزض ٔطاحُ
اِٚي ٝثيٕبضي ثؿيبض ٔكىُ اؾز .ظٔب٘يىَ ٝغيبٟ٘بي ٚؾيغ  SARSزض وكٛضٞبيي و ٝزً٘
زض آٟ٘ب آ٘سٔيه ثٛز ٜاسفبق افشبز ٜاؾز ،ػالئٓ آظٔبيكٍبٞي و ٝزض ديف ثيٙي ثطٚظ زً٘
وٕه وٙٙس ٜثٛز ٜا٘س  ٚقبُٔ ِىٛدٙي  ٚقٕبضـ دالوشي دبييٗ ٔي ثبقٙس)5(.
زض ػالئٓ ست ،آضسطاِػي ،ضاـ ،ذؿشٍي ِ ٚىٛدٙي زض ٞط ز ٚثيٕبضي چيىٍ٘ٛ٘ٛيب  ٚزً٘ زيسٜ
ٔي قٛز ِٚي آضسطيز لطئ ٝٙفبنُ وٛچه ػالٔز ٔ ٟٓچيىٍ٘ٛ٘ٛيب اؾز ٕٞ ٚچٙيٗ سٕبيُ
ث ٝايدبز ذ٘ٛطيعي  ٚسطٔٚجٛؾيشٛدٙي زض زً٘ قبيؼشط اؾز.)7ٚ6( .
ػف٘ٛز اِٚي ٝثب ٕٔ HIVىٗ اؾز ثيٕبضي زً٘ ضا زض نٛضر ثطٚظ ست ثبال ،وٛفشٍي ،ضاـ ٚ
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آز٘ٛدبسي غ٘طاِيع ،ٜسمّيس ٕ٘بيس )8 ( .زض نٛضر ثعضٌي َحبَ  ٚست َ َٛوكيس ،ٜثبيس ثٝ
ٔبالضيب  ٚسيفٛئيس قه وطز .ست ،وٛفشٍي ،اؾشفطاؽ ،ثعضٌي وجس  ٚافعايف آ٘عيٕٟبي وجسي
و ٝزض ٞذبسيز ٚيطٚؾي  ٚزً٘ ٔكبٞسٔ ٜي قٛز ٕٔىٗ اؾز ٔٙدط ث ٝسكريم اقشجبٜ
ٌطزز( .)9قٛاٞس ٘كز دالؾٕب زض ظٔبٖ فط٘ٚكؿشٗ ست  ٚسطٔٚجٛؾيشٛدٙي زض زً٘ ثيكشط
زيسٔ ٜي قٛز.
ضاـ ٕٞطا ٜثب ؾطذه  ٚؾطذد ٝزاضاي ا٘شكبض ٚيػ ،ٜثرهٛل اظ ؾٛي ؾط ث ٝؾٕز سٚ ٝٙ
ؾذؽ ا٘سأٟب ٔي ثبقس ِٚي زض زً٘ ضاـ ٞب اثشسا ثط ضٚي س ٝٙظبٞط قس ٚ ٜؾذؽ ث ٝؾٛي
نٛضر  ٚا٘سأٟب ا٘شكبض ٔي يبثس(.

 )10اٌطچٞ ٝط ز ٚثيٕبضي ٕٔىٗ اؾز ػالئٕي ٔكبثٝ

يىسيٍط ٔب٘ٙس زضز ػًال٘ي  ٚآضسطاِػي زاقش ٝثبقٙس ،زض ؾطذه ثيٕبضاٖ ٕٞيك ٝؾطف،ٝ
آثطيعـ ثيٙي  ٚاحشمبٖ ّٔشحٕ ٝزاض٘س .ست  ،ضاـ  ٚآز٘ٛدبسي ٕٔىٗ اؾز زض زً٘ ،ؾطذد،ٝ
٘ Erythema Infectiosumبقي اظ دبضٚٚيطٚؼ ٚ ٚ )11 ( B19يطٚؼ ٞطدؽ سيخ )12 ( 6
زيس ٜقٛز .ضاقٟب ث ٝزاليُ زيٍط ٔب٘ٙس ا٘شطٚٚيطٚؼٛ٘ٛٙٔ ،وّئٛظٔ ،رّٕه  ٚوبٚاظاوي ثٝ
ٕٞطاٞي ػالئٓ اذشهبني آٖ ثيٕبضي ٔي ثبقٙس.
زض ثيٕبضا٘ي و ٝزض ٔطحّ ٝقٛن ٞؿشٙس  ٚاحشٕبَ ثطٚظ ؾذؿيؽ  ٚثيٕبضي ٍٔٛٙٙوىي ُٔطح
ٞؿشٙس ثبيس آغبظ فٛضي آ٘شي ثيٛسيه ٔس٘ظط ثبقس .ػالئٓ قبيغ زض زً٘ ػٕسسب قبُٔ ست،
ضاـ ،دشكي ،ذ٘ٛطيعي  ٚقٛن ٕٞطا ٜثب ِىٛدٙي (ايٗ ػالئٓ زض ؾذؿيؽ ٌطْ ٔٙفي قسيس ٚ
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ٍٔٛٙٙوىؿٕي ثب ديف آٌٟي ثس ٘يع ٚخٛز زاض٘س)  ٚسطٔٚجٛؾيشٛدٙي ٔي ثبقٙس( .

 )13زض

قٛن ؾذشيه ،زضخ ٝحطاضر اغّت ثبال اؾز ،اٌطچ ٝزض ثؼًي ٔٛالغ زض ٔطاحُ ٟ٘بيي زٔبي
ثسٖ وٕشط اظ حس َجيؼي ٔي قٛز .يطثبٖ خٟكي ) (Boundingثٕٞ ٝطا ٜا٘شٟبٞبي ٌطْ زض
ٔطاحُ اِٚي ٝقٛن ٚخٛز زاضز .زض ثيٕبض ٔجشال ث ٝزً٘ ،قٛن اغّت زض ٔطحّ ٝوبٞف زضخٝ
حطاضر ثطٚظ ٔي وٙسِ ،صا زٔبي ثسٖ اغّت َجيؼي يب دبييٗ سط اظ حس َجيؼي ثٛز ٚ ٜحدٓ
يطثبٖ وٓ  ٚفكبض يطثبٖ ثبضيه  ٚا٘شٟبي ثيٕبضاٖ اغّت ؾطز اؾزٕٞ .چٙيٗ ػالئٓ ثبِيٙي ٚ
قٛاٞس ضازيِٛٛغيىي ٘كز دالؾٕب  ٚسغّيظ ديكط٘ٚس ٜذ ٖٛزض ٔٛاضز زً٘ قسيس ٔيشٛا٘س زض
افشطاق ايٗ ثيٕبضي اظ زيٍط ٔٛاضز وٕه وٙٙس ٜثبقس .يبفش ٝزيٍطي و ٝزض افشطاق زً٘ اظ
زيٍط ثيٕبضي ٞب وٕه وٙٙس ٜاؾز قبُٔ سٛاِي زيٍط ػالئٓ ٘ ٚكب٘ٞ ٝب ٔب٘ٙس ػالئٓ ٞكساض
زٙٞس ٜزض َي ظٔبٖ فطٚوف وطزٖ ست ،ث ٝػٛٙاٖ قطٚع زً٘ قسيسٔ ،يجبقس.
افشطاق ثبِيٙي ثيٗ ِذشٛؾذيطٚظ  ٚزً٘ ٕٔىٗ اؾز چبِف ثطاٍ٘يع ثبقس ثٛيػ ٜظٔب٘ي وٞ ٝط زٚ
ٔٛضز ث ٝنٛضر اديسٔي ٕٞ ٚعٔبٖ ضخ زٞس (  .)14سبذيط زض آغبظ زضٔبٖ آ٘شي ثيٛسيىي زض
ِذشٛؾذيطٚظ ثب ٔطي ٔيط ثباليي ٕٞطا ٜاؾز .ظضزي زض ِذشٛؾذيطٚظ ثٔ ٝيعاٖ ثيكشطي زيسٜ
ٔي قٛز ،أب زضز چكٓ ،آضسطاِػي  ٚاؾٟبَ ٘يع ٕٔىٗ اؾز زض ايٗ ثيٕبضي ٔكبٞسٜ
ق٘ٛس(ِ .)15ذشٛؾذيطٚظ ػٕسسب زض اضسجبٌ ثب قغُ ثٛزٔ( ٜب٘ٙس وؿب٘ي و ٝثب ظثبِٞ ٝب سٕبؼ
زاض٘س يب زض اضسجبٌ ثب وكبٚضظي ٞؿشٙس) يب ؾبثم ٝسٕبؼ ٚخٛز زاضز (ٔب٘ٙس ضا ٜضفشٗ زض آة يب
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ؾبثم ٝفؼبِيز ٚضظقٟبي آثي).زيسٔ ٜيكٛز .ذهٛنب ذ٘ٛطيعي ضيٛي ث ٝػٛٙاٖ يه ثبِٛي
ثبِيٙي اظ ِذشٛؾذيطٚظ ثس ٖٚثطٚظ ظضزي اؾز و ٝثطذي اظ ػالئٓ آٖ ٔكبث ٝػالئٓ زً٘ قسيس
اؾز و ٝقبُٔ ست ،سطٔٚجٛؾيشٛدٙي ،قٛن  ٚذ٘ٛطيعي قسيس ضيٛي ٔي ثبقٙس(

.)16

ذ٘ٛطيعي ضيٛي زض زً٘ ٘بقبيغ اؾز ٚ ،ػالئٓ ٘كز دالؾٕب ٔب٘ٙس افيٛغٖ دّٛض يب آؾيز،
زِيُ ثط اثشال ثيٕبض ث ٝزً٘ اؾز.
ِىٛدٙي  ٚسطٔٚجٛؾيشٛدٙي ثب يب ثس ٖٚذ٘ٛطيعئٕ ،ىٗ اؾز ػالئٓ ثبِيٙي اثشال ث ٝػف٘ٛشٟبيي
ٔب٘ٙس ٔبالضيبِ ،ذشٛؾذيطٚظ ،سيفٛئيس ،سيفٛؼ ،ؾذؿيؽ ثبوشطيبيي  ٚثيٕبضي

Acute HIV-

 Seroconversionثبقٙسِ .ىٛدٙي  ٚسطٔٚجٛؾيشٛدٙي ٕٔىٗ اؾز زض ثيٕبضيٟبي غيط
ػف٘ٛي ٔب٘ٙس ِٛدٛؼ ؾيؿشٕيه  ٚثيٕبضيٟبي زيٍط اسٛايٕي ٖٛؾيؿشٕيهِٛ ،وٕي حبز ( )17
 ٚزيٍط اذشالالر ذ٘ٛي ٔب٘ٙس دٛضدٛضاي ٛٙٞخ قئ ٖٛاليٗ  ٚؾٙسضٞ ْٚبي سطٔٚجٛؾيشٛدٙيه
دٛضدٛضا ،ذهٛنب دٛضدٛضاي سطٔٚجٛؾيشٛدٙيه سطٔٚجٛسيه
سطٔٚجٛؾيش٘ٛيه ؾيؿشٓ ايٕٙي )(ITP

) ٚ (PTTدٛضدٛضاي

Immunological thrombocytopenic

ٕٔ Purpuraىٗ اؾز زيس ٜقٛز.
ٕٔىٗ اؾز زض َي فبظ ثحطا٘ي زض ثيٕبضاٖ ثب ٘كز دالؾٕب يب قٛن و ٝست وبٞف ٔي يبثس،
زچبض زضز حبز قىٓ ق٘ٛس .زضز قسيس قىٓ ٕٔىٗ اؾز ػالئٓ قىٓ حبز ٔب٘ٙس آدب٘سيؿيز
حبز ضا سمّيس ٕ٘بيٙس .زض ثطضؾي ٞبي ؾٌٛ٘ٛطافي سدٕغ ٔبيغ زض اَطاف آدب٘سيؽ زيسٔ ٜي
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قٛز .اظ زيٍط ػالئٓ قىٕي قبُٔ سٙسض٘ؽ حفط ٜايّيبن ضاؾز  ٚضيجب٘س سٙسض٘ؽ
 Rebound Tendernessاؾز و ٝدؽ اظ چٙس ضٚظ زضٔبٖ  ٚسحز ٘ظط لطاض ٌطفشٗ ،اظ ثيٗ
ذٛاٞس ضفز )18( .
اظ ٔٛاضز زيٍط وٛٔ ٝخت اقشجب ٜزض سكريم

)ٔ (Misdiagnosisي قٛز ،وّ ٝؾيؿشيز

حبز اؾز و ٝزض ثطضؾي ؾٌٛ٘ ٛطافيه افعايف يربٔز خساض ٜويؿ ٝنفطا يب ازْ زيٛاض ٜآٖ
زيسٔ ٜي قٛز .ايٗ ٔٛيٛع ٕٞطا ٜثب زضز زض ٘بحي ٝظيط وجس ،ثٛيػ ٜزض َي ظٔبٖ فطٚوف
ٕ٘ٛزٖ ست ضخ ٔي زٞس .زض ايٗ ٔٛاضز اِشٟبة ٘مكي ٘ساضز ٔ ٚؿئ َٛانّي ثطٚظ ػالئٓ ثبِيٙي
٘كز دالؾٕب اؾز .سكريم قىٓ حبز ث ٝاقشجب ٜزازٔ ٜي قٛز  ٚسحز ػُٕ خطاحي لطاض
ٌيط٘س ،ذ٘ٛطيعي خسي سٟسيس وٙٙس ٜحيبر ثطٚظ  ٚحشي ٔٙدط ثٔ ٝطي ٔي ٌطززٚ .خٛز زضز
قىٕي ث ٝػٛٙاٖ ػالٔز اِٚي ٝآغبظ زً٘ قسيسي ثبقس وٌ ٝبٞي ثسِيُ سكريم اقشجبٜ
ؾ ًٙوّيٙٔ ٝدط ث ٝسبذيط زض ٔبيغ زضٔب٘ي قس ٚ ٜثيٕبض زچبض قٛن زً٘ ٔي ٌطززٚ .خٝ
افشطاق زضز قىٕي زض قٛن زً٘  ٚقىٓ حبز خطاحي زض ايٗ اؾز و ٝزض قٛن زً٘ قىٓ
٘طْ  ٚثب ٔبيغ زضٔب٘ي زضز وبٞف ديسا ٔي وٙس .افشطاق ٔٛاضز زيٍط اٚضغا٘ؽ خطاحي ثب زً٘
قسيسٚ ،خٛز سطٔٚجٛؾيشٛدٙي  ٚسٕبيُ ث ٝذ٘ٛطيعي  ٚػالئٓ ٘كز دالؾٕب (ثٛيػ ٜدؽ اظ ٔبيغ
زضٔب٘ي )ٔي ثبقس.
زض ٌطٞٚي اظ ثيٕبضيٟبي ٚيطٚؾي ست زاض ذ٘ٛطيعي زٙٞس ،ٜسطٔٚجٛؾيشٛدٙي  ٚقٛن قبيغ
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اؾز .ؾِّٟٛبي ٞسف اغّت ايٗ ٚيطٚؾٟبٛٙٔ ،ؾيشٟبٔ /بوطٚفبغٞب ٔي ثبقٙس( .

 . )19ايٗ

ثيٕبضي ٞب زض ٔٙبَك ٔرشّف خغطافيبيي زاضاي ٘بلّيٗ ٔشفبٚسي ٞؿشٙس ٚ ،ضٚـ ٞبي ا٘شمبَ
ٔشفبٚسي زاض٘س .سفبٚر ثيٕبضي ظايي ايٗ ثيٕبضي ٞب ايٗ اؾز و ٝقسر ثيٕبضي زً٘ ثٚ ٝاؾُٝ
اذشالالر ايِٕٛٛ٘ٛظيه ضخ ٔي زٞس  ٚايٗ أط ؾجت ثطٚظ ػٛاضو ثيٕبضي دؽ اظ ٔطحّ ٝست
زاض ٔي قٛز.
ست ظضز و ٓٞ ٝاو ٖٛٙث ٝػٛٙاٖ يه ثيٕبضي ثبظدسيس زض آفطيمب  ٚآٔطيىب ُٔطح اؾز زاضاي
ػالئٓ ٔكشطن ثب زً٘ ٔي ثبقس .فطْ والؾيه ايٗ ثيٕبضي ز ٚفبظ زاضز و ٝقبُٔ ٔطحّ ٝست
زاض ٔ ٚطحّ ٝسٛوؿيه ٞؿشٙس .زض َي ٔطحّ ٝسٛوؿيه ،آؾيت وجسي ٔٙدط ث ٝثطٚظ ظضزي،
٘بضؾبيي وّي ٚ ٝاذشالَ ؾيؿشٓ ػهجي ٔطوعي ٞؿشٙس  ٚحيبر ثيٕبضي ضا سٟسيس ٔي وٙٙس.
ايٗ ثيٕبضي زض ثبِغيٗ ثب ٔطي ٔ ٚيط ثبال ،زٚض٘ ٜؿجشب وٛسب ،ٜػالئٕي چ ٖٛؾطزضز ،زضز دكز،
ست ،سٟٛع  ٚاؾشفطاؽ ،ظضزي ،ذ٘ٛطيعي  ٚػسْ ٛٞقيبضي ٕٞطا ٜاؾز (.)23
زض نٛضسي و ٝزً٘ قسيس ٕٞطا ٜثب ازْ ضيٛي غيط وبضزيٛغ٘يه  ٚزيؿشطؼ ضيٛي ثبقس
ػالئٕي ٔكبث ٝثب ؾٙسض ْٚضيٛي ٘بقي اظ ٚيطٚؼ ٞب٘شب

(Hantavirus Pulmonary

)] Syndrome [HPSزاضز .زض زً٘ قسيس ثطذالف  ،HPSازْ ضيٛي ػٕسسب ث ٝز٘جبَ قٛن
ضاخؼ ٝيب َ َٛوكيس ،ٜذ٘ٛطيعي زض ضي ٚ ٝزيٍط لؿٕشٟب ،ثٕٞ ٝطا ٜػالئٓ ٘كز  ٚزضيبفز
ثيف اظ حس ٔبيغ زيسٔ ٜي قٛز .وٛزوبٖ ٔجشال ثٕٔ HPS ٝىٗ اؾز زضز حبز قىٕي ٕٞطاٜ
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ثب وجس ثعضي ضا سدطث ٝوٙٙسِٚ ،ي ذ٘ٛطيعي ٘بقبيغ ثٛز ٜاؾز  ٚازْ آِٛئِٛي  ٚضٚز ٜاي ثسٖٚ
ذ٘ٛطيعي ضيٛي ذٛاٞس ثٛز.

تطخيص آزهايطگاّي بيواري دًگ

ٞسف اظ سكريم آظٔبيكٍبٞي زً٘ قبُٔ  - 1 :سبييس سكريم ثبِيٙي  -2 ٚثسؾز آٚضزٖ
اَالػبر خٟز ٘ظبْ ٔطالجز اديسٔيِٛٛغيهٔ ،ي ثبقس .سكريم آظٔبيكٍبٞي ثطاي ٔسيطيز
زضٔبٖ ،سٟٙب زض ٔٛاضزي و ٝغيط سيذيه ٞؿشٙس يب خٟز افشطاق اظ زيٍط ثيٕبضيٟبي ػف٘ٛي،
وبضثطز زاضز.
سكريم آظٔبيكٍبٞي زً٘ ثب يبفشٗ ٚيطٚؼ  /ٚيب اخعاي آٖ (ٚيطٚؼ ػبُٔ ،غ٘ٚ ْٛيطٚؼ،
آ٘شي غٖ زً٘) يب ثب ثطضؾي دبؾد ٞبي ؾطِٛٚغيه و ٝدؽ اظ آغبظ ػف٘ٛز ايدبز ٔي ق٘ٛس
(ثرهٛل ؾُح  -)IgG ٚ IgMخس َٚقٕبض... ٜ
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ٕ٘ ٝ٘ٛثبِيٙي

ضٚـ سكريم

ضٚـ ا٘دبْ

سكريم ٚيطٚؼ ٚ

ٔطحّ ٝحبز ؾطٔي

خساؾبظي ٚيطٚؼ

وكز

اخعا آٖ

(ضٚظ ا َٚسب دٙدٓ

سكريم اؾيس

ظٔبٖ ثسؾز آٔسٖ
٘شيدٝ

ثطٚظ ست) ٕٝ٘ٛ٘ ٚ
ثبفشي ٘ىطٚدؿي

٘ٛوّئيه
سكريم آ٘شي غٖ
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دستَرالعول درهاى
رٍينرد قذم بِ قذم هذيريت هَاجِْ با بيواراى :
دطؾ ُٙثٟساقشي ثبيس زض ٔطحّٛٔ ٝاخ ٟٝثب ثيٕبض ٔكىٛن ،لسْ ث ٝلسْ ٔٛاضز شيُ ضا ضػبيز ٕ٘بيٙس.
قذم اٍل  :ارزيابي ملي ضاهل:

1-1

ٌطفشٗ قطح حبَ قبُٔ  :ػالئٓ  ٚسبضيرچ ٝدعقىي  ٚذب٘ٛازٌي

2-1

ٔؼبي ٝٙزليك دعقىي قبُٔ  :اضظيبثي خؿٕب٘ي  ٚضٚا٘ي

3-1

ثطضؾي ٞبي آظٔبيكٍبٞي قبُٔ آظٔبيكبر ضٚسيٗ  ٚسؿشٟبي آظٔبيكٍبٞي اذشهبني زً٘

قذم دٍم  :تطخيص ،ارزيابي ضذت ٍ هرحلِ بيواري
قذم سَم  :هذيريت ضاهل:
1-3

ثجز ٌ ٚعاضـ ثيٕبضي

2-3

سهٕيٕبر زضٔب٘ي  :ثط اؾبؼ ػالئٓ ثبِيٙي ٚ ٚيؼيز ثيٕبض يىي اظ السأبر ظيط ا٘دبْ ٔي قٛز:

 -ثيٕبض ثٙٔ ٝعَ فطؾشبز ٜقٛز (ٌط ٜٚاِف)

 -ثيٕبض ث ٝثيٕبضؾشبٖ خٟز زضٔبٖ اذشهبني ،اضخبع قٛزٌ( .ط ٜٚة)

 -ثيٕبض ٘يبظٔٙس زضٔبٖ  ٚاٚضغا٘ؿي  ٚاضخبع فٛضي اؾز (ٌط ٜٚج )
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قذم اٍل  :ارزيابي ملي

 1-1ضرح حال قبُٔ ٔٛاضز شيُ اؾز :


سبضيد قطٚع ست /ثيٕبضي



حدٓ ٔبيغ ذٛضاوي زضيبفشي



اؾٟبَ



ا٘ساظٌ ٜيطي ٔيعاٖ ازضاضي (سىطض ،حدٓ  ٚظٔبٖ آذطيٗ ازضاض)



اضظيبثي اظ ٘ظط ثطٚظ ػالئٓ ٞكساض زٙٞسٜ



سغييط زض ٚيؼيز ٔغعي ) /(Mentalسكٙح/ؾطٌيدٝ



ؾٛاثك زيٍط ،اظ خّٕٚ ٝخٛز زً٘ زض ذب٘ٛاز ٜيب ٕٞؿبيٍبٖ ،ؾفط ثٙٔ ٝبَمي وٝ

زً٘ زض آ٘دب ا٘سٔيه اؾزٚ ،خٛز ٕٞعٔبٖ قطايُي ٔب٘ٙس قيطذٛاضٌي ،ثبضزاضي ،چبلي،
زيبثز ّٔيشٛؼ ،دط فكبضي ذ ،ٖٛديبز ٜضٚي زض خ ٚ ٍُٙقٙب زض ٘ٛاحي ٘عزيه آثكبض (
سٛخ ٝثٚ ٝخٛز ثيٕبضيٟبيي ٔب٘ٙس ِذشٛؾذيطٚظ ،سيفٛؼٔ ،بالضيب) سٕبؼ خٙؿي ٔحبفظز
44

٘كس ٜيب ٔهطف ٔٛاز زض چٙس ضٚظ اذيط ( سٛخ ٝث ٝاثشال حبز ) HIV

 2-1هعايٌِ دقيق ثبيس قبُٔ ٔٛاضز شيُ ثبقس:



اضظيبثي ٚيؼيز ٔغعي



اضظيبثي ٚيؼيز ٞيسضاسبؾيٖٛ



اضظيبثي ٚيؼيز ٕٛٞزيٙبٔيه



ثطضؾي ٚخٛز ٔبيغ دّٛض ،سٙفؿي اؾيسٚسيى ٛسبوي د ٝٙذبٔٛـ ( )Quiet Tachypnea



ثطضؾي ٚخٛز سٙسض٘ؽ قىٕيٞ ،ذبسٍٔٛبِي  ٚآؾيز



ٔؼبي ٝٙثطاي ضاـ  ٚسظبٞطار ذ٘ٛطيعي زٙٞسٜ



سؿز سٛض٘يى( ٝزض نٛضسيى ٝسؿز لجّي ٔٙفي اؾز يب ٞيچ سظبٞطار ذ٘ٛطيعي زٙٞسٚ ٜخٛز
٘ساقش ٝاؾزٔ ،دسزا سىطاض قٛز).

 3-1بررسي ّاي آزهايطگاّي :

زض نٛضر ٚخٛز أىب٘بر ا٘دبْ آظٔبيف قٕبضـ ؾّٞ َٛبي ذ٘ٛي زض اِٚيٗ ٚيعيز يطٚضي اؾز (وٝ
اِجشٕٔ ٝىٗ اؾز َجيؼي ثبقس)  ٚسىطاض ضٚظا٘ ٝايٗ آظٔبيف ،ثبيس سب ا٘شٟبي ٔطحّ ٝثحطا٘ي ازأ ٝيبثس.
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ٕٞبسٛوطيز زض اٚايُ ٔطحّ ٝست زاض ثبيس ث ٝػٛٙاٖ ا٘ساظٌ ٜيطي دبي ٝا٘دبْ قٛز .زض نٛضر ثطٚظ
وبٞف سؼساز ٌّجٞ َٛبي ؾفيس  ٚدالوز ،احشٕبَ ٚخٛز ثيٕبضي زً٘ افعايف ٔي يبثس.
ِىٛدٙي ٔؼٕٛال دؽ اظ آغبظ ٔطحّ ٝثحطا٘ي قطٚع قسٕٞ ٚ ٜطاٞي ثب قسر ثيٕبضي زاضز .وبٞف قسيس
زض ٔمساض دالوز ثٕٞ ٝطا ٜافعايف ٕٞبسٛوطيز ٔ ٚمبيؿ ٝآٖ ثب ٔمساض دبي٘ ،ٝكب٘ ٝديكطفز ثيٕبضي ثٝ
ؾٕز ٘كز دالؾٕب  ٚقطٚع ٔطحّ ٝثحطا٘ي ثيٕبضي ٔي ثبقس .ايٗ سغييطار اغّت ث ٝز٘جبَ ثطٚظ
ِىٛدٙي ضخ ٔيسٞس ( .) 5000 Cell/mm3زض نٛضسي ؤ ٝمساض دبيٕٞ ٝبسٛوطيز ٔكرم ٘جبقس ٔمساض
ٕٞبسٛوطيز ثب ٔمساض َجيؼي ٔٛخٛز زض خٕؼيز  ٚثطاؾبؼ ؾٗ ث ٝػٛٙاٖ يه ٔؼيبض زض َي ٔطحّٝ
ثحطا٘ي ٔس ٘ظط لطاض ٔي ٌيطز.
زض نٛضر ػسْ ٚخٛز سدٟيعار خٟز ا٘دبْ قٕبضـ ؾِّٟٛبي ذ٘ٛئ ،ثال زض ظٔبٖ ثطٚظ َغيبٖ،
قٕبضـ وبُٔ ؾِّٛي يب ٔيىطٕٞٚبسٛوطيز زض اِٚيٗ ٚيعيز خٟز سؼييٗ ا٘ساظٌ ٜيطي دبي ٝثبيس
نٛضر دصيطز .ايٗ أط ثبيس  3ضٚظ دؽ اظ ثيٕبضي زض افطازيى ٝزاضاي ػالئٓ ٞكساض زٙٞس ٚ ٜضيؿه
فبوشٛض ثطاي ثطٚظ ثيٕبضي قسيس زاض٘س ،ا٘دبْ قٛز.
سؿز ٞبي اذشهبني زً٘ ثبيس خٟز سبييس ثيٕبضي ا٘دبْ ٌيطز .اٌطچ ٝايٗ ٔٛيٛع زض زضٔبٖ ٔطحّٝ
حبز ثيٕبضي يطٚضي ٘يؿز ِٚي ،زض ٔٛاضزيى ٝثيٕبضاٖ ثب ػالئٓ ٘بقبيغ ٔطاخؼٔ ٝي وٙٙس ،ثبيس ا٘دبْ
دصيطز .
آظٔبيكبر زيٍط ثبيس زض ثيٕبضا٘ي و ٝزچبض ػالئٓ ٚذيٓ زيٍط ٞؿشٙس ثبيس ا٘دبْ قٛز .ايٗ ٔٛيٛع
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ٔيشٛا٘س قبُٔ ؾٙدف ػّٕىطز وجسيٌٌّٛ ،ع ،اِىشطِٚيشٟبي ؾطْ ،اٚض ٚ ٜوطاسيٙيٗ ،ثيٛوطثٙبر يب
الوشبر ،آ٘عيٕٟبي لّجي ،اِىشطٚوبضزيٌٛطاْ  ٚچٍبِي ازضاضي ٔيجبقس.

گام دٍم  :تطخيص ،ارزيابي ضذت ٍ فاز بيواري

ثط اؾبؼ اضظيبثي ٔجٙي ثط قطح حبَٔ ،ؼبي ٝٙفيعيىي  / ٚيب قٕبضـ ؾّٞ َٛبي ذ٘ٛي ٕٞ ٚبسٛوطيز،
دعقىبٖ ثبيس ٔٛاضز شيُ ضا ٔكرم وٙٙس :

 -سؼييٗ ٚخٛز ثيٕبضي زً٘

 -فبظ ثيٕبضي ( ست ،ثحطا٘ي يب ٘مبٞز)،

ٚ -خٛز ػالئٓ ٞكساض زٙٞسٜ

ٚ -يؼيز ٞيسضاسبؾي ٖٛيب ٕٛٞزيٙبٔيه ثيٕبض

٘ -يبظ ث ٝثؿشطي

گام سَم  :درهاى

اَالع ضؾب٘ي اِٚي ٚ ٝاػالْ ثطٚظ ثيٕبضي  :زض وكٛضٞبيي و ٝثيٕبضي زً٘ ا٘سٔيه اؾزٛٔ ،اضزٔكىٛنٔ ،حشُٕ  ٚسبييس قس ٜزً٘ ثبيس ٞطچ ٝؾطيؼشط ثب ٞسف آغبظ ظٚزٍٙٞبْ السأبر
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ثٟساقز ػٕٔٛي اػالْ قٛز .سبييس آظٔبيكٍبٞي ديف اظ اػالْ  ،يطٚضي ٘جٛز ٜأب ثبيس زض
اِٚيٗ ظٔبٖ ٔٙبؾت اػالْ قٛز.

-

سهٕيٓ ٌيطي  :ثط اؾبؼ ػالئٓ ثبِيٙي  ٚزيٍط قطايٍ ،ثيٕبض ٕٔىٗ اؾز ثٙٔ ٝعَ
فطؾشبز ٜقٛز (ٌط ٜٚاِف) ،اضخبع ث ٝثيٕبضؾشبٖ ثطاي زضيبفز زضٔبٖ زضٔطوع
ٔدٟع زضٔب٘ي ( ٌط ٜٚة )  ٚيب ٘يبظ ث ٝآغبظ ؾطيغ زضٔبٖ  ٚاضخبع اٚضغا٘ؿي ثيٕبض (
ٌط ٜٚج )) .اٍِٛضيشٓ شيُ)
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درهاى بيوار هبتال بِ دًگ

ػالئٓ ٞكساض زٙٞس: ٜ
 زضز قىٕي
 سٟٛع ٔساْٚ
 ػالئٓ ثبِيٙي سدٕغ ٔبيغ
 ذ٘ٛطيعي ٔربَي
ِ شبضغي ،ثيمطاضي
2

ارزيابي

 ثعضٌي وجس ثيف اظ

cm

 آظٔبيكٍب :ٜافعايف زض ٔيعاٖ ٕٞبسٛوطيز ٕٞطا ٜثب وبٞف ؾطيغ دالوز
سكريم احشٕبِي :
 ظ٘سٌي ٔ/ؿبفطر ثُٙٔ ٝم ٝآ٘سٔيه ث ٝػال ٜٚست  ٚزٛٔ ٚضز اظ ٔٛاضز شيُ : ثي اقشٟبيي  ٚسٟٛع
 ضاـ
 زضز
 ػالئٓ ٞكساض زٙٞسٜ
ِ ىٛدٙي
 سؿز سٛض٘يىٔ ٝثجز
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خير

بلي

زً٘ قسيس

خبٔؼٝ
زً٘ ثب ػالئٓ ٞكساض زٙٞسٜ
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بلي

طبقِ بٌذي

بلي

ٚخٛز ثيٕبضيٟبي ٕٞعٔبٖ  ٚقطايٍ ذبل اخشٕبػي

ثيٕبضاٖ ٘يبظٔٙس زضٔبٖ اٚضغا٘ؿي

ثيٕبضا٘ي و ٝث ٝثيٕبضؾشبٖ اضخبع ٔيك٘ٛس

ثيٕبضا٘ي ؤٕ ٝىٗ اؾز ثٙٔ ٝعَ

هعيارّاي گرٍُ

هعيارّاي گرٍُ

فطؾشبز ٜق٘ٛس
ثيٕبضاٖ ثب ٞط يه اظ ٔٛاضز شيُ:

ثيٕبضاٖ ثب ٞطيه اظ ٔٛاضز شيُ :

٘كز قسيس دالؾٕب ثٕٞ ٝطا ٜقٛن  / ٚيب سدٕغ ٔبيغ ثٕٞ ٝطاٜ

ثيٕبضاٖ ثب قطايٍ ٕٞطا ٜثبضزاضي ،قيطذٛاضٌي ،ؾبِٕٙساٖ ،زيبثز

زيؿشطؼ سٙفؿي

ثيٕبضاٖ ثب قطايٍ ذبل اخشٕبػي

هعيارّاي گرٍُ
ثيٕبضاٖ ثس ٖٚػالئٓ ٞكساض زٙٞسٜ

ذ٘ٛطيعي قسيس

ٍ
وؿب٘ي و:ٝ
سحُٕ زضيبفز ٔبيغ اظ َطيك زٞبٖ ضا

يب

اذشالَ قسيس اضٌبٟ٘ب
ٚخٛز ػالئٓ ٞكساض زٙٞس:ٜ

زاقش ٝثبقٙس
سٛا٘بيي ازضاض حسالُ ٞط  6ؾبػز

زضز يب سٙسض٘ؽ قىٕي
سدٕغ ٔبيغ
اؾشفطاؽ ٔساْٚ
ذ٘ٛطيعي ٔربَي
ِشبضغي/ثيمطاضي
ثعضٌي وجس ثيف اظ2 cm
آظٔبيكٍب :ٜافعايف زض ٔيعاٖ ٕٞبسٛوطيز ٕٞطا ٜثب وبٞف
ؾطيغ دالوز
تستْاي آزهايطگاّي

تستْاي آزهايطگاّي

تستْاي آزهايطگاّي

قٕبضـ وبُٔ ؾِّٛي

قٕبضـ وبُٔ ؾِّٛي

قٕبضـ وبُٔ ؾِّٛي

ٕٞبسٛوطيز

ٕٞبسٛوطيز

ٕٞبسٛوطيز

سؿشٟبي ثطضؾي ػّٕىطز زيٍط اضٌبٟ٘بي ثسٖ
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درهاى

ٌط ٜٚج

ٌط ٜٚة

ٌط ٜٚاِف

درهاى ضَك جبراى ضذُ

درهاى

درهاى
سكٛيك زضيبفز ٔبيغ اظ َطيك زٞبٖ

ا٘فٛظئ ٖٛحِّٟٛبي ايعٚس٘ٛيه وطيؿشبِٛئيسي ضا ثب ؾطػز  5اِي 10
 ml/kg/hourثطاي ثيف اظ  1ؾبػز آغبظ ٕ٘بئيس

اٌط لبثُ سحُٕ ٘جبقس ،ؾطْ سطادي آغبظ قٛز ؾطْ ضيٍٙط يب

سٛني ٝثطاي :

ؾبِيٗ  0.9%ثب زٚظاغ ٍٟ٘ساض٘سٜ

اؾشطاحز وبُٔ
زضيبفز وبُٔ ٔبيغ

قطايٍ ثيٕبض ضا ٔدسزا اضظيبثي ٕ٘بئيس.
اٌط ثيٕبض زض حبَ ثٟجٛز يبفشٗ اؾز :

ا٘ساظٌ ٜيطي ٕٞبسٛوطيز ثيف اظ آغبظ زضٔبٖ

 – 1ؾطػز ا٘فٛظي ٖٛضا ث 5 ٝاِي  ml/kg/hour 7ثطاي  1اِي  2ؾبػز

سدٛيع ٔبيغ ايعٚس٘ٛيه ؾبِيٗ  ، % 0/9ضيٍٙط الوشبر ثب زٚظ 5

سمّيُ زاز ٜؾذؽ ثطاي  2اِي  4ؾبػز ثب ؾطػز  3اِي 5

اِي  ml/kg/hour 7ثطاي  1اِي  2ؾبػز ؾذؽ ثب زٚظ  3اِي

 ٚ ml/kg/hourؾذؽ ثطاي  2اِي  4ؾبػز ثب ؾطػز  2اِي3

 ml/kg/hour 5ثطاي  2اِي  4ؾبػز ؾذؽ ثٔ ٝيعاٖ  2اِي

 ٚ ml/kg/hourزض ٟ٘بيز ثط اؾبؼ قطايٍ ثيٕبض ث ٝسسضيح ؾطػز

 ml/kg/hour 3يب وٕشط ثط اؾبؼ دبؾد ثبِيٙي وبٞف زٞيس

ا٘ٛفٛظي ٖٛوبٞف يبثس

اضظيبثي قطايٍ ثبِيٙي ،سىطاض ٕٞبسٛوطيز

 – 2ا٘فٛظيٚ ٖٛضيسي ٔبيغ ٔيشٛا٘س ثطاي  24اِي  48ؾبػز ثب سٛخ ٝثٝ

اٌط ٕٞبسٛوطيز ثٕٞ ٝبٖ ٔيعاٖ ثبلي ٔب٘س ٜيب ثٔ ٝيعاٖ وٕي
 2اِي  ml/kg/hour 3ثطاي  2اِي 4

ٚيؼيز ثيٕبض ازأ ٝيبثس.

افعايف يبثس

اٌط ٚيؼيز ٕٛٞزيٙبٔيه ثيٕبض ٕٞچٙبٖ ٘بدبيساض اؾز :

ؾبػز زيٍط ازأ ٝزٞيس

ٔ – 1يعاٖ ٕٞبسٛوطيز ضا دؽ اظ زضيبفز اِٚيٗ ثِٛٛؼ وٙشطَ وٙيس.

اٌط ػالئٓ حيبسي ٚذيٓ سط ٌطزيس ،ا٘فٛظي ٖٛث 5 ٝاِي 10

 - 2اٌط ٕٞبسٛوطيز افعايف يبفش ٝاؾز  :اٌط ٛٙٞظ ثيف اظ  %50سىطاض

 ml/kg/hourثطاي  1اِي  2ؾبػز افعايف زٞيس

ا٘فٛظي ٖٛثِٛٛؼ ايعٚس٘ٛيه وطيؿشبِٛئيسي ثب ؾطػز  10اِي 20

اضظيبثي ٔدسز قطايٍ ثبِيٙي ،سىطاض ا٘ساظٌ ٜيطي ٕٞبسٛوطيز ٚ

 ml/kg/hourثطاي يىؿبػز

ٔيعاٖ ٔٛضز ٘يبظ ا٘فٛظي ٖٛؾطْ ضا ُٔٙجك ثط ٚيؼيز ثيٕبض

 – 3اٌط ثٟجٛزي دؽ اظ زٔٚيٗ ثِٛٛؼ ٔبيغ نٛضر دصيطفز ؾطػز

ثبظثيٙي ٕ٘بئيس

ا٘فٛظي ٖٛضا ث ٝحس  7اِي ml/kg/hour 10ثطاي  1اِي  2ؾبػز ازأٚ ٝ

ٕٞعٔبٖ ثب وبٞف ٔيعاٖ ٘كز دالؾٕب ٘ ٚعزيه قسٖ ث ٝا٘شٟب فبظ

ؾذؽ ث ٝسسضيح ( ثٕٞ ٝبٖ نٛضسيى ٝزض ثبال سٛييح زاز ٜقس)وبٞف

ثحطا٘ي ،ث ٝسسضيح ؾطػز ا٘فٛظي ٖٛضا وبٞف زٞيس.

زٞيس

زضٔبٖ فٛق اِصوط خٟز ثيٕبضي اؾز

 - 4اٌط ٕٞبسٛوطيز وبٞف يبفش ٝاؾز  . :ايٗ ٘كب٘ ٝذ٘ٛطيعي اؾز

 - 1و ٝزاضاي زفغ ازضاضي ٔٙبؾت  ٚزضيبفز ٔٙبؾت ٔبيؼبر

ثبيس ٞطچ ٝؾطيؼشط سؼييٗ ٌط ٜٚذ٘ٛي  ٚؾذؽ افٛظي ٖٛذ ٖٛنٛضر

 – 2وبٞف ٔيعاٖ ٕٞبسٛوطيز ث ٝدبييٙشط اظ ٔيعاٖ دبي ٝزض ثيٕبض

دصيطز.

ثب قطايٍ ٕٛٞزيٙبٔيىي دبيساض
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زضيبفز ٔيعاٖ وبفي اؾشبٔيٛٙفٗ

درهاى ضَك ّيپَتاًسيَ
ا٘فٛظئ ٖٛحِّٟٛبي ايعٚس٘ٛيه وطيؿشبِٛئيسي ضا ثب ؾطػز  ml/kg/hour 20ثٝ
نٛضر ثِٛٛؼ ثطاي  15زليمٝ
اٌط ثيٕبض زض حبَ ثٟجٛز يبفشٗ اؾز :
ٔحِّٟٛبي وطيؿشبِٛئيس /وِٛٛئيس ثب ؾطػز  ml/kg/hour 10ثطاي يىؿبػز  ٚؾذؽ
ؾطػز ا٘فٛظي ٖٛضا ث ٝسسضيح وبٞف زٞيس.
اٌط قطايٍ ٕٛٞزيٙبٔيه ثيٕبض ٕٞدٙبٖ ٘بدبيساض اؾز :
ثطضؾي ٔيعاٖ ٕٞبسٛوطيز ثيٕبض ثيف اظ قطٚع اِٚيٗ ثِٛٛؼ
اٌط ٕٞبسٛوطيز دبييٗ ثٛز ( زض ظ٘بٖ  ٚوٛزوبٖ وٕشط اظ  ٚ % 40زض ٔطزاٖ وٕشط اظ %45
)ايٗ ٔٛيس ذ٘ٛطيعي اؾز ٘ ٚيبظ ث ٝسؼييٗ ٌط ٜٚذ٘ٛي  ٚسطا٘ؿفٛظي ٖٛذٔ ٖٛيجبقس
اٌط ٕٞبسٛوطيز ثبال ثبقس ٘ؿجز ثٕٞ ٝبسٛوطيز دبي ،ٝا٘فٛظيٚ ٖٛضيسي وِٛٛئيسٞب ثٝ
ٔيعاٖ  10اِي  ml/kg/hour 20ث ٝػٛٙاٖ ثِٛٛؼ ز ْٚثطاي  30زليم ٝسب يه ؾبػز،
 ٚؾذؽ ثطاؾبؼ قطايٍ ثبِيٙي ٔدسزا اضظيبثي قٛز
اٌط ثيٕبض زض حبَ ثٟجٛز يبفشٗ اؾز  :وبٞف ٔيعاٖ ا٘فٛظيٚ ٖٛضيسي  7اِي 10
 ml/kg/hourثطاي  1اِي  2ؾبػز ،ؾذؽ ث ٝزضيبفز ٔحّ َٛوِٛٛئيس ٚضيسي  ٚؾذؽ
ٔيعاٖ ا٘فٛظي ٖٛضا وبٞف زٞيس.
اٌط قطايٍ ٕٞچٙبٖ ٘بدبيساض ثٛز ا٘ساظٌ ٜيطي ٕٞبسٌٛطيز ضا ٔدسزا سىطاض ٕ٘بئيس.
اٌط ٕٞبسٛوطيز دبييٗ ثٛز  :ايٗ زاَ ثط ذ٘ٛطيعي اؾز (ث ٝثبالسط ضخٛع ٕ٘بئيس)
اٌط ٕٞبسٛوطيز ثبال ثبقس  :ثيف اظ  %50ا٘فٛظي ٖٛوِٛٛئيس ضا ازأ ٝزٞيس ثب ٔيعاٖ  10اِي
 ml/kg/hour 20ث ٝػٛٙاٖ ؾٔٛيٗ ثِٛٛؼ زض َي  ٚؾذؽ ثٔ ٝيعاٖ  7اِي  10ثطاي 1
اِي  2ؾبػز  ٚؾذؽ ثٔ ٝحّٞ َٛبي وطيؿشبِٛئيس  ٚوبٞف ٔيعاٖ ا٘فٛظيٖٛ
زض نٛضر ثطٚظ ذ٘ٛطيعي  ٚقٛن ٕٛٞضاغيه
ثٔ ٝيعاٖ  5اِي  ml/kg 10يه ثً ذ ٖٛسبظ ٜيب  10اِي  ml/kg 20ثً وبُٔ ذٖٛ

53

درهاى گرٍُ الف

ايٗ ٌط ٜٚثيٕبضا٘ي ٞؿشٙس ؤٕ ٝىٗ اؾز ثٙٔ ٝعَ فطؾشبز ٜق٘ٛس( ،ضخٛع قٛز ث ٝوبضر ٔطالجز زض
ٔٙعَ) ايٗ ثيٕبضاٖ سٛا٘بيي زضيبفز حدٓ وبفي ٔبيؼبر اظ َطيك زٞبٖ ،زفغ ازضاضي حسالُ ٞط  6ؾبػز
ضا زاقش ٚ ٝفبلس ٞطٌ ٝ٘ٛػالئٓ ٞكساضزٙٞسٔ ٜيجبقٙس ( .ثٛيػ ٜظٔب٘ي و ٝست فطٚوف ٔيىٙس) .وّيس
ٔٛفميز زضٔبٖ ؾطدبيي ،اضائ ٝوبُٔ ،قفبف  ٚزليك ٔطالجشٟبيي اؾز و ٝالظْ اؾز ثيٕبض زض ٔٙعَ
زضيبفز ٕ٘بيس:

 -اؾشطاحز  ٚزضيبفز ٔبيغ وبفي.

 -زٚض ٜثيٕبضي آٟ٘ب ثيف اظ  3ضٚظ َ َٛوكيس ٜثبقس

 ضٚظا٘ ٝاظ خٟز ديكطفز احشٕبِي ثيٕبضي (ؤ ٝؼيبض آٖ وبٞف سؼساز ٌّٛثِٟٛبيؾفيس  ٚدالوشٟب  ٚافعايف ٕٞبسٛوطيز اؾز)  ٚسب ظٔب٘ي و ٝفبظ ثحطا٘ي ذبسٕ ٝيبثس
ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٌيط٘س.

ثيٕبضاٖ ثب ثب ٕٞبسٛوطيز سثجيز قس ٜضا ٔيشٛاٖ ثٙٔ ٝعَ فطؾشبز أب ثبيس ث ٝآٟ٘ب سصوط زاز و ٝثٔ ٝدطز
ثطٚظ ػالئٓ ٞكساض زٙٞس ٜفٛضا ث٘ ٝعزيىشطيٗ ثيٕبضؾشبٖ ٔطاخؼٕٛ٘ ٝز ٚ ٜالسأبر شيُ ضا ٘يع ا٘دبْ زٙٞس
:
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زضيبفز ٔيعاٖ وبفي ٔبيؼبر ( ؤٕ ٝىٗ اؾز اخشٕبَ ثؿشطي زض ثيٕبضاٖ ضا ثٔ ٝيعاٖ لبثُٔالحظ ٝاي وبٞف زٞس)

زضيبفز ٔبيغ ثب حدٓ وٓ ِٚي ث ٝزفؼبر ظيبز  ٚثب سٛاسط ٔٙبؾت ثبيس افطاز زچبض سٟٛع  ٚاؾشفطاؽسٛني ٝقٛز.

٘ٛع ٔبيؼبر ٔيشٛا٘س ثطاؾبؼ فطُٙٔ ًٙٞم ٝا٘شربة قٛزٔ .حِّٟٛبي  ،ORSؾٛح ،آة ٔيٞ ٜٛبٕٔىٗ اؾز زض خٟز خٌّٛيطي اظ ثطٚظ اذشالَ اِىشطِٚيشٟب سدٛيع قٛزٛ٘ .قبثٞ ٝبي ٌبظ زاض وٝ
ٔيعاٖ لٙس آٟ٘ب اظ حس ايعٚس٘ٛيه (  )%5فطاسط اؾز ٘جبيس ٔهطف ق٘ٛسٔ .ؼيبض ٔبيغ زضٔب٘ي ٔٙبؾت
 ،زفغ ازضاضي ضٚظا٘ 4 ٝاِي  6ثبض ٔيجبقس .ثجز ضٚظا٘ٔ ٝهطف ٔبيغ  ٚزفغ ازضاضي

& (Intake

) Outputزض ٔطالجشٟبي ؾطدبيي ثبيس ثجز قٛز .سدٛيع اؾشبٔيٛٙفٗ ثطاي ثيٕبض ثب ست ثبال ٔٛثط
اؾز (زٚظ ديكٟٙبزي ٔ10يّيٍطْ ثطاي ٞط ويٌّٛطْ ٚظٖ ثسٖ حساوثط  3اِي  4ثبض زض ضٚظ ثطاي
وٛزوبٖ  ٚوٕشط اظ ٌ 3طْ زض ضٚظ ثطاي ثبِغيٗ) .دبقٛي٘ ٝيع زض افطاز ثب ست ثبال سٛنئ ٝيكٛز.

ثٞ ٝيچ ٚخ ٝآؾذيطيٗ ،ثطٚفٗ ،يب زيٍط سطويجبر NSAIDSذٛضاوي يب سعضيمي ث ٝزِيُ احشٕبَافعايف ذ٘ٛطيعي يب سكسيس ٌبؾشطيز ٔهطف ٘كٛز.

ثٔ ٝطالجيٗ يب ٕٞطاٞبٖ ثيٕبض سٛنيٕ٘ ٝبئيس زض نٛضر ثطٚظ ٞطيه اظ ػالئٓ شيُ ؾطيؼب ثيٕبض ثٝ٘عزيىشطيٗ ثيٕبؾشبٖ ٔٙشمُ ٕ٘بيٙس:
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 -ػسْ ثٟجٛزي ثبِيٙي

-سغييط زض ٚيؼيز ثيٕبض زض َي فبظ فطٚوف وطزٖ ست

-زضز قسيس قىٓ

-اؾشفطاؽ ٔساْٚ

-ا٘شٟبي ؾطز ٔ ٚطَٛة

ِ-شبضغي يب ثيمطاضي  /سحطيه دصيطي

-ذ٘ٛطيعي ( ٔسفٛع ؾيب ٜيب اؾشفطاؽ )Coffee Ground

-وٓ آٔسٖ ٘فؽ

-ػسْ زفغ ازاضاي ثيف اظ  4اِي  6ؾبػز

دصيطـ ثيٕبضاٖ زض َي فبظ ست ثبيس ثطاي آ٘سؾش ٝاظ ثيٕبضا٘ي و ٝسٛا٘بيي زضيبفز ٔبيؼبر ثٔ ٝيعاٖ وبفي
اظ َطيك زٞبٖ زض ٔٙعَ ضا ٘ساض٘س ،قيطذٛاضاٖ  ٚوؿب٘يى ٝثيٕبضيٟبي ٕٞعٔبٖ زاض٘س ،زض ٘ظط ٌطفش ٝقٛز.

ثيٕبضاٖ ؾطدبيي ثبيس ٕ٘ٛزاض ست ضٚظا٘ ،ٝحدٓ ٔبيغ زضيبفشي  ٚزفؼي ،حدٓ ازضاض ،دبيف ػالئٓ ٞكساض
زٙٞس ،ٜدبيف ػال٘ ْٚكز دالؾٕب  ٚذ٘ٛطيعي  ٚقٕبضـ ؾِّٟٛبي ذ٘ٛي زاقش ٝثبقٙس.
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دسٔبٖ ٌش ٜٚة

ايٗ ٌش ٜٚثيٕبسا٘ي ٞؼتٙذ و ٝخٟت ٘ظبست  ٚوٙتشَ پيؾ اص ؿشٚع فبص ثحشا٘ي دس ثيٕبسػتبٖ ثؼتشي ٔيـ٘ٛذ .ايٗ افشاد ؿبُٔ
:

-ثيٕبساٖ ثب ػالئٓ ٞـذاس دٙٞذٜ

ثيٕبسا٘ي و ٝداساي ثيٕبسيٟب  ٚيب ؿشايي ٕٞضٔبٖ ديٍشي ٞؼتٙذ (ٔب٘ٙذ ثبسداسي ،ؿيشخٛاسٌي ،ػبِٕٙذي ،چبليديبثت ،فـبس خ٘ ،ٖٛبسػبيي لّجي٘ ،بسػبيي وّيٛي ،ثيٕبسيٟبي ِٕٛٞيتيه ٔضٔٗ ٔب٘ٙذ ػيىُ ػُ  .ثيٕبسيٟبي
اتٛايٕي)ٖٛ

افشاديى ٝداساي ؿشايي اختٕبػي خبف ٔيجبؿٙذ (ٔب٘ٙذ افشاديى ٝتٟٙب ص٘ذٌي ٔيىٙٙذ يب دس ٔىب٘ي ثب فبكّ ٝثؼيبس دٚساص أىب٘بت ثٟذاؿتي  ٚثذٚ ٖٚػيّ٘ ٝمّئٌٕ ٝئٗ ػى٘ٛت داس٘ذ)

دسٔبٖ ػشيغ ثب ٔبيؼبت دس ثيٕبساٖ ثب ػالئٓ ٞـذاس دٙٞذ ٜوّيذ اكّي خٌّٛيشي اص پيـشفت ثيٕبسي ث ٝػٕت ؿٛن اػت.

اٌش ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝدً٘ ثب ػالئٓ ٞـذاس دٙٞذ ٜيب ػالئٓ دٞيذساتبػي ٖٛخبيٍضيٙي حدٓ ٔٙبػت دس ٔشاحُ اِٚئٕ ٝىٗ اػت
ؿذت  ٚدٚس ٜثيٕبسي سا تؼذيُ ٕ٘بيذ .ايٗ أش ثبيذ دس ٌ ٕٝٞشٟٞٚبي ػٙي  ٚث ٝؿشح ريُ كٛست پزيشد:

-

تؼييٗ ٕٞبتٛوشيت سفشا٘غ پيؾ اص آغبص ػشْ تشاپي  :فمي ٔبيؼبت ايضٚت٘ٛيه ٔب٘ٙذ ػبِيٗ  0/9دسكذ يب سيٍٙش

-

تدٛيض وٙيذ .ثب  5اِي  ml/kg/hour 7ثشاي  1اِي  2ػبػت ؿشٚع  ٚاسصيبثي ٔدذد ؿشايي ثبِيٙي ،تىشاس ا٘ذاصٌ ٜيشي

ٕٞبتٛوشيت ٔ ٚيضاٖ ٔٛسد ٘يبص ا٘فٛصي ٖٛػشْ سا ٌٔٙجك ثش ٚهؼيت ثيٕبس ثبصثيٙي وشد ٚ ٜػپغ  3اِي ml/kg/hour 5
ثشاي  2اِي  4ػبػت ثؼذي  ٚػپغ  2اِي  ml/kg/hour 3يب وٕتش  ٚثشاػبع پبػخ ثبِيٙي ادأ ٝدٞيذٔ .يضاٖ ا٘فٛصيٖٛ
ٔبيغ سا ٔدذدا اسصيبثي ٕ٘بئيذ.
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-

ؿشايي ثبِيٙي سا ثبصثيٙي ٕ٘ٛدٕٞ ٚ ٜبتٛوشيت سا ٔدذدا ا٘ذاصٌ ٜيشي ٕ٘بئيذ .اٌش ٕٞبتٛوشيت ثبثت ٔب٘ذ ٚ ٜيب فمي

ا٘ذوي افضايؾ يبثذ ،ثٕٞ ٝبٖ ػشػت ا٘فٛصي 2 ٖٛاِي  ml/kg/hour 3سا ثشاي  2اِي  4ػبػت ديٍش ادأ ٝدٞيذ  ٚاٌش ػالئٓ
حيبتي ثذتش ؿذٕٞ ٚ ٜبتٛوشيت ؿشٚع ث ٝافضايؾ ٘بٌٟب٘ي ٕ٘ٛد ٔيضاٖ ا٘فٛصي ٖٛث 5 ٝاِي  ml/kg/hour10ثشاي  1اِي 2
ػبػت افضايؾ دٞيذ .اسصيبثي ٔدذد ؿشايي ثبِيٙي ،تىشاس ا٘ذاصٌ ٜيشي ٕٞبتٛوشيت ٔ ٚيضاٖ ٔٛسد ٘يبص ا٘فٛصي ٖٛػشْ سا
ٌٔٙجك ثش ٚهؼيت ثيٕبس ثبصثيٙي ٕ٘بئيذ.
-

ثب ا٘فٛصيٙٔ ٖٛبػت  ،حذالُ پشفٛصي ٖٛالصْ وٕٞ ٝبٖ حدٓ ادساس ثٔ ٝيضاٖ ml/kg/hour 0/5

ايدبد خٛاٞذ ؿذ .ا٘فٛصيٚ ٖٛسيذي اغّت ثشاي فمي  24اِي  48ػبػت الصْ اػتٕٞ .ضٔبٖ ثب وبٞؾ ٔيضاٖ ٘ـت پالػٕب ٚ
٘ضديه ؿذٖ ث ٝا٘تٟب فبص ثحشا٘ي ،ث ٝتذسيح ػشػت ا٘فٛصي ٖٛسا وبٞؾ دٞيذ.
دسٔبٖ فٛق اِزوش خٟت ثيٕبسي اػت و:ٝ
ٔ – 1يضاٖ دفغ ادساسي  ٚحدٓ ٔبيغ دسيبفتي ٔٙبػت ثبؿذ
 – 2وبٞؾ ٔيضاٖ ٕٞبتٛوشيت ث ٝپبييٙتش اص ٔيضاٖ پبي ٝدس ثيٕبس ثب ؿشايي ٕٛٞديٙبٔيىي پبيذاس



ثيٕبساٖ ثب ػالئٓ ٞـذاسدٙٞذ ٜثبيذ تٛػي ٔشالجيٗ تب صٔبٖ ثشًشف ؿذٖ ػٛأُ تٟذيذ وٙٙذ ٜثبيذ پبيؾ ؿ٘ٛذ.

تٛاصٖ ٔٙبػت ٔبيؼبت ثبيذ ثجت ؿٛد .پبسأتشٞبيي و ٝثبيذ ٔٛسد پبيؾ لشاس ٌيش٘ذ ؿبُٔ ػالئٓ حيبتي ٚ ،پشفيٛطٖ ٔحيٌي
(  1اِي  4ػبػت يىجبس سٚصا٘ ٝتب ثشًشف ؿذٖ ؿشايي ثحشا٘ي) خشٚخي ادساسي(  4اِي  6ػبػت ) ٕٞبتٛوشيت(لجُ  ٚثؼذ اص
خبيٍضيٙي ٔبيغ ػپغ ٞش  6اِي  12ػبػت يىجبس) ػٌح ٌٌّٛض خ٘ٛي  ٚػّٕىشد ديٍش اسٌبٟ٘ب (ٔب٘ٙذ ػّٕىشد وّي ٚ ٝوجذ،
ٚهؼيت ا٘ؼمبدي )
اٌش ثيٕبس ٔجتال ث ٝدً٘ ثذٚ ٖٚخٛد ٕٞضٔبٖ ثيٕبسيٟبي ٕٞشا ٚ ٜثذ ٖٚػالئٓ ٞـذاس دٙٞذ ٜثبؿذً ،شح دسٔب٘ي ث ٝكٛست ريُ
خٛاٞذ ثٛد:
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 تـٛيك ثٔ ٝلشف ٔبيؼبت اٌش غيش لبثُ تحُٕ اػت ،دسٔبٖ ػشْ تشاپي ثب ػشْ  % 0/9ػبِيٗ يب سيٍٙش الوتبت ثب يب ثذٌّٛ ٖٚوض ٚثب ػشػت ا٘فٛصيٙٔ ٖٛبػت ا٘دبْ پزيشد .دس كٛستيى ٝثيٕبس چبق يب افضايؾ ٚصٖ ثبؿذ ٔيضاٖ ٔبيغ
ٔٛسد ٘يبص ثش اػبع ٚصٖ ثيٕبس ثب ٞذف تؼيٗ دليمتش ٚصٖ ا٘دبْ دٞيذ .ثيٕبساٖ ٕٔىٗ اػت ثٔ ٝذت
وٛتبٞي پغ اص ؿشٚع ا٘فٛصئ ٖٛبيغ لبدس ث ٝدسيبفت ٔبيؼبت اص ًشيك دٞبٖ ثبؿٙذ .ثٙبثشايٗ هشٚسي
اػت و ٝثبصثيٙي دسيبفت ا٘فٛصيٚ ٖٛسيذي ٔبيغ ث ٝتٙبٚة ا٘دبْ ٌيشد تب ث ٝثيٕبس ؿب٘غ دسيبفت
ٔبيغ اص ًشيك خٛساوي دس اِٚيٗ فشكت ٕٔىٗ داد ٜؿٛد .ػٕذتب ا٘فٛصئ ٖٛبيغ ٚسيذي ثشاي  24اِي
 48ػبػت هشٚسي اػت.
ثيٕبساٖ دس ايٗ ٔذت اص ٘ظش ٕ٘ٛداس دسخ ٝحشاست ،حدٓ ٔبيؼبت دسيبفتي  ٚخشٚخي ٔبيغ ،حدٓ ادساسي،
ػالئٓ ٞـذاس دٙٞذٕٞ ٜبتٛوشيت ،ؿٕبسؽ ػِّٟٛبي ػفيذ  ٚپالوت ثشسػي ؿ٘ٛذ .ثشاػبع تظبٞشات
ثبِيٙي  ٚأىب٘بت ثيٕبسػتبٖ يب ٔشوض دسٔب٘ي ديٍش آصٔبيـبت ( ٔب٘ٙذ آصٔبيـبت وجذي ٚوّيٛي) ٘يض ثبيذ
ا٘دبْ پزيشد.

دسٔبٖ ٌش ٜٚج :

ايٗ ثيٕبساٖ دس حميمت ٔجتال ث ٝفشْ ؿذيذ ثيٕبسي ثٛد٘ ٚ ٜيبص ث ٝثؼتشي  ٚدسٔبٖ اٚسطا٘ؼي داس٘ذ .ثيٕبساٖ دس ايٗ فبص ٔجتال
ث: ٝ

٘ -ـت ؿذيذ پالػٕب ٔٙتٟي ث ٝؿٛن  / ٚيب تدٕغ ٔبيغ ثٕٞ ٝشا ٜديؼتشع تٙفؼي
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 -اختالَ ؿذيذ اسٌبٟ٘ب ( آػيت وجذي ،اختالَ وّيٛي ،وبسدئٛيٛپبتي ،آ٘ؼفبِٛپبتي يب آ٘ؼفبِيت)

تٕبٔي ثيٕبساٖ ثب دً٘ ؿذيذ ثبيذ دس ثيٕبسػتبٖ ثؼتشي ٕٞ ٚضٔبٖ سصس ٚخ ٖٛثشاي آٟ٘ب ا٘دبْ ؿٛد .دسٔبٖ ػشْ تشاپي ثبيذ
ثي ٚلف ٝآغبص ٌشديذ ٚ ٜػٕذتب ٕٟٔتشيٗ  ٚاكّي تشيٗ الذاْ ٔحؼٛة ٔيٍشددٔ .حِّٟٛبي وشيتؼبِٛئيذ ثبيذ ايضٚت٘ٛيه ثٛد
ٔيضاٖ آٟ٘ب ثبيذ ثشاػبع ٔيضاٖ ٘يبص ث ٝثشلشاسي ٌشدؽ خ ٖٛوبفي ٕٛٞ ٚديٙبٔيه پبيذاس ،دس خالَ فبص ٘ـت پالػٕب ،تؼييٗ
ٌشدد .اص دػت سفتٗ پالػٕب ث ٝخٛثي  ٚث ٝػشػت ثب اػتفبد ٜاص ٔحِّٟٛبي ايضٚت٘ٛيه لبثُ خجشاٖ ٔيجبؿذ  ٚدس كٛست ثشٚص
ؿٛن ٔحِّٟٛبي وِٛٛئيذي تشخيح دادٔ ٜيـٛد .دس كٛست أىبٖ ٔيضاٖ ٕٞبتٛوشيت لجُ  ٚثؼذ اص ؿشٚع ػشْ تشاپي ا٘ذاصٜ
ٌيشي ؿٛد.

ػشْتشاپي تب ثشلشاسي ٕٛٞديٙبٔيه پبيذاس تب حذالُ  24اِي  48ػبػت ادأ ٝداد ٜؿٛد .دس كٛستيى ٝثيٕبس چبق يب افضايؾ
ٚصٖ ثبؿذ ٔيضاٖ ٔبيغ ٔٛسد ٘يبص ثش اػبع ٚصٖ ثيٕبس ثب ٞذف تؼيٗ دليمتش ٚصٖ ا٘دبْ دٞيذ .ثشاي تٕبٔي ثيٕبسا٘ي و ٝدس فبص
ؿٛن ٞؼتٙذ ثبيذ ٌش ٜٚخ٘ٛي تؼييٗ ٌشدد ِٚي تشا٘ؼفٛصي ٖٛخ ٖٛفمي دس ٔٛاسدي و ٝخ٘ٛشيضي ؿذيذ ،يب ؿه ث ٝخ٘ٛشيضي
ؿذيذ ثٕٞ ٝشا ٜػُّ غيش لبثُ تٛخي ٝافت فـبس خٚ ٖٛخٛد داسد ثبيذ كٛست ٌيشد.

تدٛيض ٔبيؼبت ثب ٞذف احيب ) ،(fluid Resuscitationثبيذ وبٔال اص دسيبفت ػبدٔ ٜبيؼبت خذا دس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد .دس ايٗ
سٚؽ حدٓ ٔبيؼبت ثٔ ٝيضاٖ  10اِي ٔ 20يّي /ويٌّٛشْ ث ٝكٛست ثِٛٛع ٔيجبؿذ و ٝدس ٔذت صٔبٖ وٛتبٔ ٚ ٜـخق ٚ
٘ظبست ثب ٞذف اسصيبثي پبػخ ثيٕبس  ٚثشاي اختٙبة اص ثشٚص ادْ سيٛي اػتٛ٘ .ع ٔبيغ دسيبفتي ٘جبيذ حبٚي ٌٌّٛض ثبؿذ .حدٓ
ٔبيؼبت ٚسٚدي ثبيذ ثيؾ اص ٔيضاٖ ٔبيؼبت دفؼي ثبؿذ .تدٛيض ٔبيؼبت ثب ٞذف احيب ؿبُٔ :



ثٟجٛد ٌشدؽ خٔ ٖٛشوضي ٔ ٚحيٌي يؼٙي وبٞؾ تبوي وبسدي ،ثٟجٛد فـبس خ ٚ ٖٛحدٓ هشثبٖ ،ا٘ذأٟب ٌشْ
ؿذ ٚ ٜسً٘ آٟ٘ب كٛستي ٔيٍشدد ،صٔبٖ پشؿذٌي ٔٛيشٌٟب وٕتش اص  2ثب٘يٝ
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ثٟجٛد پشفيٛطٖ اسٌبٟ٘بي يؼٙي ثٟجٛد ػٌح ٛٞؿيبسي ( ٛٞؿيبسي ثبالتش يب ثيمشاسي وٕتش)  ٚخشٚخي ادساسي
ثيؾ اص ٔ 0/5يّي  /ويٌّٛشْ  /دس ػبػت يب وبٞؾ اػيذٚص ٔتبثِٛيه

دسٔبٖ ؿٛن :

ًشح دسٔبٖ ثشاي ثيٕبساٖ ثب ؿٛن خجشاٖ ؿذ ٜث ٝؿشح ريُ ٔيجبؿذ:



پيؾ اص تدٛيض ٔبيغ داخُ ٚسيذي ،ا٘ذاصٌ ٜيشي ٕٞبتٛوشيت پبي ٝا٘دبْ پزيشد



تدٛيض ٔبيؼبت داخُ ٚسيذي ثب ٔحِّٟٛبي ايضٚت٘ٛيه وشيؼتبِٛئيذ ثب ػشػت

 5اِي ٔ 10يّي/ويٌّٛشْ /

ػبػت خٟت ثبِغيٗ  10 ٚاِي ٔ 20يّي/ويٌّٛشْ  /ػبػت خٟت وٛدوبٖ  ٚؿيشخٛاساٖ ثشاي ثيؾ اص يه
ػبػت ،آغبص ٕ٘بئيذ .ػپغ ؿشايي ثيٕبس سا ٔدذدا اسصيبثي ٕ٘بئيذ (ػالئٓ حيبتي ،صٔبٖ پشؿذٌي ٔٛيشٌي،
ٕٞبتٛوشيت ،خشٚخي ادساسي)



اٌش ؿشايي ثبِيٙي ثيٕبساٖ ثبِغ ثٟجٛد يبفت ،تدٛيش ٔبيؼبت ٚسيذي ثبيذ ث ٝتذسيح ثٝ

 5اِي ٔ 7يّي/

ويٌّٛشْ /ػبػت ثشاي يه اِي  2ػبػت وبٞؾ يبفت ٚ ٝػپغ  3اِي ٔ 5يّي /ويٌّٛشْ /ػبػت ثشاي  2اِي 4
ػبػت ٟ٘ ٚبيتب ثٔ ٝيضاٖ  2اِي ٔ 3يّي /ويٌّٛشْ /ػبػت ثشاي  24اِي  48ػبػت ادأ ٝداد ٜؿٛد .ثٛٔ ٝاصات
ثٟجٛد تٛا٘بيي ثيٕبس دس دسيبفت ٔبيؼبت اص ًشيك دٞبٖ ،ثبيذ ٔيضاٖ دسيبفت ٚسيذي ٔبيؼبت ث ٝتٙبػت ايٗ
ٔيضاٖ وبٞؾ يبثذٔ .ذت صٔبٖ وُ دٚس ٜدسيبفت ٔبيؼبت اص ًشيك ٚسيذي ٘جبيذ اص  48ػبػت فشاتش سٚد.



اٌش ؿشايي ثبِيٙي ثيٕبساٖ ؿيشخٛاس يب وٛدن ثٟجٛد يبفت ،تدٛيش ٔبيؼبت ٚسيذي ثبيذ ث ٝتذسيح ثٝ

10

ٔيّي /ويٌّٛشْ /ػبػت ثشاي يه اِي  2ػبػت وبٞؾ يبفت ٚ ٝػپغ ٔ 7يّي /ويٌّٛشْ /ػبػت ثشاي  2اِي 4
ػبػتٔ 5 ،يّي /ويٌّٛشْ /ػبػت ثشاي  4ػبػت ٟ٘ ٚبيتب ثٔ ٝيضاٖ ٔ 3يّي /ويٌّٛشْ /ػبػت ثشاي  24اِي
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 48ػبػت ادأ ٝداد ٜؿٛد .ثٛٔ ٝاصات ثٟجٛد تٛا٘بيي ثيٕبس دس دسيبفت ٔبيؼبت اص ًشيك دٞبٖ ،ثبيذ ٔيضاٖ
دسيبفت ٚسيذي ٔبيؼبت ث ٝتٙبػت ايٗ ٔيضاٖ وبٞؾ يبثذٔ .ذت صٔبٖ وُ دٚس ٜدسيبفت ٔبيؼبت اص ًشيك
ٚسيذي ٘جبيذ اص  48ػبػت فشاتش سٚد.



اٌش ثيٕبس ٛٙٞص  ٓٞاص ٘ظش ٕٛٞديٙبٔيه ٘بپبيذاس اػتٔ ( ،ثال ؿٛن ٕٞچٙبٖ ادأ ٝيبثذ) ٕٞبتٛوشيت سا پغ
اص دسيبفت اِٚيٗ ثِٛٛع وٙتشَ ٕ٘بئيذ.

o

دس ثبِغيٗ :

اٌش ٕٞبتٛوشيت افضايؾ يب ٛٙٞص ثبال ثبؿذٔ ( ،ثال ٕٞبتٛوشيت ثيؾ اص  )%50دٔٚيٗ ثِٛٛع ٔحَّٛ
وشيؼتبِٛئيذ/وِٛٛئيذ ثب ػشػت  10اِي ٔ 20يّي /ويٌّٛشْ /ػبػت ثشاي يه ػبػت ادأ ٝدٞيذ.
پغ اص دٔٚيٗ ثِٛٛع ،اٌش ثٟجٛدي ٔـبٞذ ٜؿذ ،تدٛيض ٔحّ َٛوشيؼتبِٛئيذي سا ادأ ٝداد ٚ ٜثب
ػشػت  7اِي ٔ 10يّي /ويٌّٛشْ /ػبػت ثشاي  1اِي  2ػبػت ادأ ٚ ٝػپغ ٔـبث ٝفٛق ادأٝ
دٞيذ.

اٌش ٕٞبتٛوشيت دس ٔمبيؼ ٝثب ا٘ذاصٌ ٜيشي اِٚي ٝوبٞؾ يبفت ٝثبؿذ ( ،ثٛيظ ٜاٌش دس تىشاسٔ ،يضاٖ
ٕٞبتٛوشيت پبييٙتش اص ٔيضاٖ پبي ٝثبؿذ  ،ثشاي ٔثبَ وٕتش اص  35اِي  % 40دس ثبِغيٗ ٔ٘ٛث  ٚوٕتش
اص  40اِي  % 45دس ثبِغيٗ ٔزوش)  ٚاٌش ثيٕبس ٛٙٞص اص ٘ظش ػالئٓ حيبتي ٘بپبيذاس اػت ،ايٗ ٕٔىٗ
اػت ٘ـب٘ ٝخ٘ٛشيضي ثبؿذ .دس ايٗ كٛست خؼتد ٛثشاي يبفتٗ ٔىبٖ خ٘ٛشيضي ؿذيذ سا آغبص
ٕ٘بئيذ .الذاْ ث ٝا٘دبْ تشا٘ؼفٛصي ٖٛخ ٖٛوبُٔ تبص ٜوشاع ٔبذ ؿذ ٜيب په ػُ تبص ٜدس كٛست
ٚخٛد خ٘ٛشيضي ؿذيذ صيبدٕ٘ ،بئيذ .اٌش خ٘ٛشيضي ٚخٛد ٘ذاؿت

 10اِي ٔ 20يّي اص ٔحَّٛ

وِٛٛئيذ سا تدٛيض ٕ٘ٛد ٚ ٜػپغ اسصيبثي ثبِيٙي  ٚا٘ذاصٌ ٜيشي ٕٞبتٛوشيت سا ا٘دبْ دٞيذ.
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o

دس وٛدوبٖ  ٚؿيشخٛاساٖ :

آغبظ زضٔبٖ ثب ٔحّ َٛايعٚس٘ٛيه وطيؿشبِٛئيس
 5اِي ٔ 10يّي ِيشط/ويٌّٛطْ /ثطاي يه ؾبػز
قٛن خجطاٖ قسٜ
وٙتشَ ثيٕبسي تت دً٘

(فكبض ذ ٖٛؾيؿشِٛيه ثبثز قس + ٜػالئٓ وبٞف دطفيٛغٖ)

الذأبت وٙتشِي دس تت دً٘ – تدشث ٝوـٛسٞب

دس آٔشيىب اص ػبَ  2001ث ٝثؼذ ٔٛاسد ا٘تمبَ ٔحّي تت دً٘ دس ثؼوي ايبِتٟبي خٛٙثي ٔثُ تٍضاع ،فّٛسيذاي خٛٙثي ٚ
ٌ Brownsvilleضاسؽ ؿذ ٜاػت .حتي ٌبٞي ايٗ ٔٛاسد ث ٝؿىُ ٌٕٝٞيشيٞبي وٛچىي ثٛد ٜو ٝاحتٕبَ ٚلٛع
ٌٕٝٞيشيٞبي ثضسٌتشي سا دس آيٙذٌٔ ٜشح ٔيػبخت .پبػخ ث ٝايٗ ٌٕٝٞيشيٞب اص خٙجٞٝبي ثٟذاؿت ػٕٔٛي آٖ إٞيت
ث ٝػضايي داسد .دس ٌٔبِؼبت ٌزؿتٍ٘ ٝش دس ايٗ ساثٌ ٝا٘دبْ ؿذ ٜو٘ ٝـبٖ ٔيدٞذ ٔٛاسد ريُ تب چ ٝا٘ذاصٜاي ٔيتٛا٘ذ دس
وٙتشَ ٌٕٝٞيشيٞبي ٘بٌٟب٘ي تت دً٘ تبثيشٌزاس ثبؿذ:

 – 1وـف صٚدٍٙٞبْ ٌٕٝٞيشي ). (OUTBREAK EARLY DETCTION

 – 2اسائ ٝاًالػبت كشيح  ٚسٚؿٗ  ٚث ٝسٚص ثٔ ٝشدْ .

 – 3تـىيُ تيٓ ٞبي ٚاوٙؾ اسصيبثي ٚ ٚاوٙؾ ػشيغ .

ٞشچٙذ ٕ٘يتٛاٖ اص ٘مؾ آصٔبيـٍب ٚ ٜالذأبت ثبِيٙي  ٚثش٘بٔٞٝبي  Vector Controlث ٝػبدٌي ػجٛس وشد.

ث٘ٝظش ٕ٘يسػذ الذأبت وٙتشِي تت دً٘ و 10 ٝػبَ پيؾ ا٘دبْ ٔيٌشفت ٝثب تٛخ ٝثٌ ٝؼتشؽ سٚصافض ٖٚثيٕبسي دس
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ٔٙبًك ٔختّف خٟبٖ او ٖٛٙثتٛا٘ذ پبػخٍ ٛثبؿذ .تدشثيبت ػّٕي ٘ـبٖ ٔيدٞذ حتي دس وـٛسي ٔب٘ٙذ آٔشيىب وٝ
ثش٘بٔٞٝبي  Vector Controlثؼيبس ٌؼتشد ٚ ٜپيچيذٜاي اص ػبَ  1945تبو ٖٛٙدس دػت اخشا داسد ٘تٛا٘ؼت ٝث ٝػبدٌي
دس خٟت تخفيف ٌٕٝٞيشيٞبي ٘بٌٟب٘ي ايٗ ثيٕبسي ٌبٟٔبي ٔٛثشي ثشداسد ٌٕٝٞ ٚيشيٞبي تت دً٘ ث ٝػٛٙاٖ يه خٌش
خذي ثشاي آٖ وـٛس ٔحؼٛة ٔيؿٛد.

ٔتبػفب٘ ٝدس ثؼوي اص ٔٙبًك خٟبٖ اػالْ ٌٕٝٞيشيٞبي تت دً٘ تحت تبثيش ٔؼبئُ ػيبػي ،اختٕبػي  ٚالتلبدي لشاس
ٌشفت ٝاػت .ثؼوي اص وـٛسٞب ث ٝخبًش آ٘ى ٝث ٝكٙؼت تٛسيؼٓ ٌِٕٝاي ٚاسد ٘ـٛد ايٗ ٌٕٝٞيشيٞب سا پٟٙبٖ ٔيوٙٙذ.
ٍ٘شا٘ي ديٍشي و ٝدس ساثٌ ٝثب وٙتشَ ثيٕبسي ثخلٛف دس ٔٙبًك ؿٟشي ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٔيٌيشد اػتفبد ٜاص
حـشٜوـٟب دس الذأبت  Vector Controlاػت .ايٗ الذاْ ثخلٛف دس اًشاف ٔذاسع ث ٝؿذت ٔٛسد ػئٛاَ لشاس
داؿتٔ ٚ ٝيتٛا٘ذ پيبٔذٞبيي داؿت ٝثبؿذ و ٝتلٕيٓ ٌيشي دس ٔٛسد آٖ سا دؿٛاس ٔيػبصدٔ .ـبسوت ٔشدْ دس ثش٘بٔٞٝبي
ٔجبسص ٜػّي ٝثيٕبسي ٘يض ٘مؾ فٛقاِؼبد ٜصيبدي داسد .دس ثؼوي اص خٛأغ ايٗ ٔـبسوت ثؼيبس ثشخؼت ٚ ٝتبثيش ٌزاس ٚ
دس ثؼوي ديٍش وبٔال ٘تيدٔ ٝؼىٛع داؿت ٚ ٝثبصداس٘ذ ٜثٛد ٜاػت .تٕبٔي ايٗ ثش٘بٔٞٝب ثبيذ ثب ٌٔبِؼ ٝدليك د٘جبَ ؿٛد
 ٚدس غيش ايٙلٛست اثشات ٔٙفي آٟ٘ب ٔيتٛا٘ذ پيبٔذٞبي ػؤ صيبدي داؿت ٝثبؿذ.

وٙتشَ ثيٕبسي پيچيذ ٜاي ٔثُ تت دً٘ ث 4 ٝػت ٖٛاكّي ثشاي حٕبيت اص ٘ظبْ ٔشالجت ٘يبص داسد:

 – 1تذاثيش ثبِيٙي ٔٙبػت ثب ٔٛاسد ثيٕبسي

ٌٔ – 2بِؼبت ٚيشٚع ؿٙبػي

ٌٔ - 3بِؼبت حـش ٜؿٙبػي

٘ – 4ظبْ ٔشالجت اوِٛٛطيه
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آٌبٞي ثٟتش اص اپيذٔيِٛٛطي ثيٕبسي ،اػتفبد ٜاص تىِٛٛٙطي ٞبي خذيذ ٔثُ  ، PCR ،GISتؼتٟبي تـخيق ػشيغ ،
سٚؿٟبي  Bio informatics ٚ Sequencingفشكتٟبيي سا ثشاي سٚيىشد خبٔغ ث ٝظٟٛس ٔدذد تت دً٘ فشا ٓٞآٚسدٜ
اػت.



ٔجبسص ٜثب ثيٕبسي تت دً٘ ث ٝاتحبد ثيٗ وـٛسٞب ٘يبص داسد .تت دً٘ ٔشصي ػيبػي ٕ٘يؿٙبػذ .ثش٘بٔٝ

IVM

)  (Integrated Vector Managementيىي اص ٕٟٔتشيٗ اػتشاتظي ٞب اػت .ثخؾ وـبٚسصي  ٚآة  ٚفبهالة
ثبيذ وبٔال ٕٞب ًٙٞثب ثخؾ ثٟذاؿت ثبؿٙذ Communication .دس ثش٘بٔ ٝوٙتشِي خبيٍبٚ ٜيظ ٜاي داسد.



•

خٟت وٙتشَ ثيٕبسي :

o

ؿٙبػبيي صٚدٍٙٞبْ ٔٛاسد ثيٕبسي ثخلٛف Severe Dengue

o

تٟئٌ ٝبِت آٔٛصؿي  ٚآٔٛصؽ وبسوٙبٖ دس ػٌٛح ٔختّف ثٟذاؿتي

ٔشي ٘بؿي اص تت دً٘ سا ٔيتٛاٖ ثب پيؾ ثيٙي ثٛٔ ٝلغ ًغيبٟ٘بي ايٗ ثيٕبسي ٕٞ ٚچٙيٗ وـف ثٛٔ ٝلغ آٟ٘ب وبٞؾ
داد٘ ٚظبْ ٔشالجت ايٗ ثيٕبسي ثبيذ دس ٘ظبْ خبسي ٔشالجت اص ثيٕبسيٟب دس وـٛسٞبي دسٌيش ثبيذ ادغبْ ؿٛد  ٚثش٘بٔٝ
) Integrated Vector Management (IVMوبٔال تؼشيف ؿذٜاي داؿت ٝثبؿذ.

Preparedness ٚ COMBI

٘Planningيض ٘مؾ اػبػي دس ايٗ ساثٌ ٝثبصي ٔي وٙذ.

چٍٔ ٝ٘ٛيتٛاٖ اص س٘ٚذ س ٚثٌ ٝؼتشؽ ثيٕبسي خٌّٛيشي ٕ٘ٛد؟

اص آ٘دبئيى ٝدس تب و ٖٛٙالذأي ثشاي وٙتشَ ايٗ ثيٕبسي ث ٝكٛست والٖ دس ػٌح خٟب٘ي كٛست ٍ٘شفت ٝاػت ،اخيشا
ثش٘بٔٝاي ثب ػٛٙاٖ  Global Strategy for Dengue Prevention and Controlثشاي ػبَ  2012اِي  2020تٟيٝ
ؿذ ٜاػت و ٝدس ايٙدب ث ٝثخـٟبي ٕٟٔي اص آٖ اؿبسٔ ٜيـٛد.
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ٞذف ا ٚ َٚاكّي ايٗ اػتشاتظي وبٞؾ ثبس ٘بؿي اص ايٗ ثيٕبسي اػت  ٚاٞذاف اختلبكي آٖ ػجبستٙذ اص وبٞؾ ٔشي ٚ
ٔيش  ٚػٛاسم ٘بؿي اص آٖ ثٔ ٝيضاٖ حذالُ  %50تب ػبَ  %25 ٚ 202 0وٕتش اص ٔيضاٖ فؼّي ( و ٝػبَ  2010ث ٝػٛٙاٖ ػبَ
پبي ٝدس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت) .ث٘ ٝظش ٔيشػذ ثب ثىبس ٌيشي دا٘ؾ و٘ٛٙي چٙيٗ ٞذفي لبثُ دػتيبثي ثبؿذ .وبٞؾ ٔشي ٚ
ٔيش ٘بؿي اص ايٗ ثيٕبسي ،ثب يه ثش٘بٔ ٝثيٕبسيبثي صٚد ٍٙٞبْ

)(Early Detection

 ٚاتخبر تذاثيش ثبِيٙي  ٚدسٔبٖ

ٔٙبػت ثشاي ٔٛاسد ؿذيذ ،آٌب ٜػبصي ٔشاوض اسائ ٝوٙٙذ ٜخذٔبت ثٟذاؿتي  ٚدسٔب٘ي ثشاي ٔٛاخ ٟٝثب ًغيبٟ٘بي ثيٕبسي ،
أىبٖ پزيش اػت .ايٗ أش ٘يبصٔٙذ تؼّيٓ وبسوٙبٖ ثشاي ثشلشاسي ػيؼتٓ ٔٙبػجي خٟت اسخبع ثيٕبساٖ دس ػٌح ٔحّي
ٔيجبؿذ.

وبٞؾ ػٛاسم ثيٕبسي ثب پيؾ ثيٙي ثٛٔ ٝلغ ًغيبٟ٘بي ثيٕبسي  ٚوـف آٖ ثب ثشلشاسي يه ٘ظبْ ٔشالجت حـشٜ
ؿٙبػي ٘ ٚظبْ لذستٕٙذ ٔشالجت اص ثيٕبسي ،استمبي ثش٘بٔٞ ٝبي

)ٚ Integrated Vector Management (IVM

اخشاي الذأبت Vector Controlثب اػتفبد ٜاص تدشثيبت ٔحّي ٔ ٚتٙبػت ثب أىب٘بت آٖ ثخلٛف وٙتشَ ٔٙبثغ آة
داخُ ٔٙبصَ  ٚاخشاي ثش٘بٔٞٝبي استجبًي ٔٙبػت ثب ٔشدْ خٟت ايدبد تغييش سفتبس دس آٟ٘ب دس ثش٘بٔٞٝبي
) ، Communication For Behavioral Impact (COMBIثًٛ ٝس لبثُ تٛخٟي وبٞؾ يبثذ .آٔٛصؽ ٔشدْ ثب
ٔشاخؼ ٝثٙٔ ٝبصَ آٟ٘ب ،اػتفبد ٜاص أبوٗ ػٕٔٛي ٔثُ ٔؼبخذ ٔ ٚذاسع ،اػتفبد ٜاص سػب٘ٞٝب  ٚتـٛيك آٟ٘ب ث ٝا٘دبْ
الذأبتي دس خٟت دٚسي اص حـشات  ٚوٓ وشدٖ ٚ ٚفٛس حـشات دس اًشاف ٔٙبصَ ٔيتٛا٘ذ ٘مؾ ثؼيبس صيبدي دس تخفيف
ٌٕٝٞيشيٞبي ايٗ ثيٕبسي داؿت ٝثبؿذ .آٔٛصؽٞبي ػٕٔٛي ثبيذ ٔذا ٚ ْٚتٛاْ ثب اًالع سػب٘ي ثبؿذ.

تحميك ٘مؾ ٕٟٔي دس تغييش س٘ٚذ س ٚث ٝافضايؾ دً٘ و ٝيه

 Neglected Tropical Diseaseثؼيبس ٔٔ ٟٓحؼٛة

ٔيـٛد ،ث ٝػٟذ ٜداسد  ٚثذيٛٙػئّ ٝيتٛا٘ذ ٘ظبْ ٔشالجت  ٚػبيش الذأبت وٙتشِي سا استمب ثخـيذ.

تؼييٗ ثبس ٘بؿي اص ثيٕبسي دً٘ وبس دؿٛاسي اػت صيشا ثيٕبسي تظبٞشات ثبِيٙي ٔختّفي داسد  ٚالصْ اػت ثشاي تؼييٗ
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دليك ثبس آٖ دس ٘ظبْ ٔشالجت ثش٘بٔٞ ٝبي ٌٔبِؼبتي ث ٝايٗ ٔٛهٛع اختلبف داد ٜؿٛد  ٚايٗ وبس ثذ ٖٚػشٔبيٌ ٝزاسي
ٔٙبػت أىبٖ پزيش ٕ٘ي ثبؿذ.

ثشاي ٔتٛلف ٕ٘ٛدٖ س٘ٚذ س ٚث ٝاصديبد ثيٕبسي ،يىي اص ساٞىبسٞبي ثؼيبس ٔ ٟٓتِٛيذ ٚاوؼٗ اػت و ٝث٘ ٝظش ٔيشػذ
ظشف چٙذ ػبَ ايٙذٔ ٜحمك خٛاٞذ ؿذ ،ا٘چ ٝؤ ٝؼّٓ اػت ايٗ اػت وٚ ٝاوؼيٙبػي ٖٛث ٝتٟٙبيي دس پيـٍيشي  ٚوٙتشَ
ثيٕبسي ٔٛثش ٘جٛد ٚ ٜالصْ اػت ثب ػبيش الذأبت ٕٞ ٚچٙيٗ ٌؼتشؽ تحميمبت و٘ ٝمؾ ثؼيبس ٕٟٔي دس ايٗ ساػتب ايفب
ٔيىٙذ ٕٞشا ٜؿٛدٔ .تبػفب٘ ٝتحميك دس ٔٛسد ثيٕبسي دً٘ تبو ٖٛٙخيّي ٔٛسد حٕبيت لشاس ٍ٘شفت ٝاػتً .غيبٟ٘بي
ثيٕبسي دً٘ ثؼيبسي اص ٔٛالغ تجذيُ ث ٝيه تٟذيذ ثيٗ إِّّي ؿذ ٚ ٜثشاي پبػخ ث ٝآٟ٘ب الصْ ٔيـٛد ٕٞبٍٙٞي ٞبيي دس
ػٌح ثيٗ إِّّي كٛست ٌيشد  ٚوـٛسٞب ثبيذ ثٔ ٝحن ٚلٛع ًغيبٖ ٔحّي ،اص الذأبت پبػخ دٞي وـٛس دسٌيش ،حٕبيت
ث ٝػُٕ آٚس٘ذ.

آٔبدٌي  ٚپبػخ دٞي ثً ٝغيبٟ٘بي ثيٕبسي دً٘ ٘يبص ث ٝػشٔبيٌ ٝزاسي داسد .ايٗ ػشٔبيٌ ٝزاسي ٞب دس صٔيٝٙ

Risk

ِ ،Mapping ،Assessmentدؼتيه  ٚرخيش ٜػبصي ،ظشفيتٟبي تـخيلي ٘ ٚظبْ ٔشالجت ٔذاخالت سفتبسي  ٚاختٕبػي
 Risk Communication ٚداسد تب ثتٛاٖ آٟ٘ب سا خيّي صٚد تـخيق داد ٚ ٜث ٝآٟ٘ب پبػخ داد  ٚثذيٛٙػيّ ٝاخشاي
 IHRثشاي ػبيش ٞ Acute Public Health Eventب  ٓٞتمٛيت ٔيـٛد .

تحميك دس ٔٛسد ثيٕبسي دً٘ يه ػشٔبيٌ ٝزاسي اػت ٘ ٝايٙى ٝثب ديذٌب ٜكشف ٞضي ٝٙث ٝآٖ ٍ٘شيؼت ٝؿٛد ٓٞ .تحميمبت
پبي ٝاي  ٓٞ ٚتحميمبت ػّٕيبتي ) (Operationalدس ايٗ صٔي ٝٙإٞيت فشاٚاٖ داس٘ذ .ثٟتشيٗ وبسايٗ اػت و ٝوـٛسٞبي
دسٌيش ؿيى ٝتحميمبتي ثشاي ايٗ ٔٙظٛس تـىيُ دٙٞذ تب تدشثيبت سا ػشيؼتش ث ٝيىذيٍش ٔٙتمُ ٕ٘بيٙذ  ٚػبصٔبٖ ثٟذاؿت
خٟب٘ي ٘يض اص ايٗ ٔٛهٛع پـتيجب٘ي ٕ٘بيذ.

67

•

فشكتٟب ثشاي ػشٔبيٌ ٝزاسي

•

ٔشيٞبي ٘بؿي اص دً٘ دس كٛست ث ٝوبسٌيشي تذاثيش ثبِيٙي ٔٙبػت ٔيتٛا٘ذ ث ٝكفش ثشػذ .آٌبٞي فٙي ثشاي
دػتشػي ث ٝايٗ ٞذف دس دػتشع لشاس داسد  ٚتٟٙب ثبيذ ثشاي آٖ ظشفيت ػبصي ؿٛد.

•

ثؼوي اص وـٛسٞب ثيؾ اص وـٛسٞبي ديٍش دس ايٗ صٔي ٝٙتدشث ٝداس٘ذ  ٚث٘ ٝظش ٔيسػذ دس چبسچٛة ٕٞىبسيٞبي
خٛٙة-خٛٙة؟؟؟ ٔيتٛاٖ ايٗ فشآيٙذ ا٘تمبَ تدشثيبت سا تؼشيغ ٕ٘ٛد .ثشاي ايٗ وبس ٕٞچٙيٗ الصْ اػت ثش٘بٔٞٝبي
آٔٛصؿي ٔذيشيت ثبِيٙي ٔ ٚذيشيت وٙتشَ ثشاي ػبصٔبٖ دٞي ٔدذد ٔشاوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي خٟت آٔبدٌي ٞبي ثيـتش
ثشاي ٔٛاخ ٟٝثب ٌ ٕٝٞيشي ٞبي ايٗ ثيٕبسي ثشٌضاس ؿٛد.

اػتشاتظي خٟب٘ي ثشاي پيـٍيشي  ٚوٙتشَ ثيٕبسي دً٘
اٞذاف ٞObjective ٚب
ٞذف خٟب٘ي ،وبٞؾ ثبس ٘بؿي اص ثيٕبسي دً٘ اػت .اٞذاف اختلبكي ايٗ ثش٘بٔ ٝػجبستٙذ اص :
 – 1وبٞؾ ٔيضاٖ ٔشي ٔ ٚيش ٘بؿي اص ثيٕبسي دً٘ حذالُ ثٔ ٝيضاٖ  % 50تب ػبَ 2020
 – 2وبٞؾ ٔيضاٖ ػٛاسم  ٚآػيجٟبي ٘بؿي اص ثيٕبسي دً٘ حذالُ ثٔ ٝيضاٖ  % 25تبػبَ 2020
 – 3ثشآٚسد ثبس حميمي ثيٕبسي تت دً٘ تب ػبَ 2015
ايٗ اٞذاف  ٚاػتشتظيٞب ثشاي ٔؼئِٛيٗ ثٟذاؿتي وـٛسٞب تٟي ٝؿذ ٜتب دس ٞشيه اص ػشكٞٝبي طظپيـٍيشي ،وٙتشَ ٚ
تحميك اص  ٓٞاو ٖٛٙػشٔبيٌ ٝزاسي وٙٙذ.

ّذف :ماّص هَارد بيواري دًگ
اّذاف:
دًگ
بيواري
ّذف:
سب ؾبَ 2020
ٔيعاٖ % 50
حسالُ ثٝ
ماّص زً٘
٘بقي اظ ثيٕبضي
 – 1وبٞف ٔيعاٖ ٔطي ٔ ٚيط
هَارد68
 – 2وبٞف ٔيعاٖ ػٛاضو  ٚآؾيجٟبي ٘بقي اظ ثيٕبضي زً٘ حسالُ ثٔ ٝيعاٖ  % 25سبؾبَ 2020
 – 3ثطآٚضز ثبض حميمي ثيٕبضي ست زً٘ سب ؾبَ 2015

ػبُٔ فٙي :1
سكريم ٚ
زضٔبٖ

ػبُٔ فٙي :2

ػبُٔ فٙي :3

ػبُٔ فٙي:4

ػبُٔ فٙي :5

٘ظبْ ٔطالجز

٘ظبْ وٙشطَ

اخطاي

ػّٕيبر ٔمسٔبسي

ازغبْ يبفشٚ ٝ

٘بلّيٗ زائٕي

ٚاوؿيٙبؾي ٖٛزض

 ٚاخطاي سحميك

آٔبزٌي زض ثطاثط
َغيبٖ

(Sustainable
Vector
)Control

آيٙسٜ

فؼبَ ؾبظي ػٛأُ الظْ ثطاي ثطلطاضي اؾشطاسػي ؾطاؾطي قبُٔ :
 سٛخي ٝزؾز ا٘سضوبضاٖ  ٚسٛظيغ ٔٙبثغ ٔكبضوزٕٞ ،بٍٙٞي ٕٞ ٚىبضي•

وبٞؾ٘شبيح
زؾشيبثي ثٝ
اضسجبَبر ثطاي
ٔشيٞبي ٘بؿي اص ثيٕبسي دً٘ ؿٙبػبيي خيّي ػشيغ ٔٛاسد ثيٕبسي ٚ
خٌّٛيشي ٚ
ثطلطاضيتشيٗ ساٜ
ٕٟٔتشيٗ ٚ ٚيظٜ
 ظطفيز ؾبظياتخبر تذاثيش ثبِيٙي ٔٙبػت ثشاي ٔٛاسد ؿذيذ ثيٕبسي ،اًالع سػب٘ي ثٛٔ ٝلغ ثٔ ٝشاوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي خٟت
 دبيف  ٚاضظيبثيافضايؾ آٔبدٌيٞب دس ٔٛاسدي و ٝثيٕبسي ًغيبٖ وشد ،ٜتؼّيٓ ٔٙظٓ ػٌٛح ٔختّف وبسوٙبٖ ثخؾٞبي ثٟذاؿتي ٚ
دسٔب٘ي  ٚثشلشاسي ػيؼتٓ اسخبع وبسآٔذ دس ػٌح ٔحّي اػت.

اخضا فٙي :

 - 1تـخيق  ٚدسٔبٖ

ٔشالجت ثبِيٙي ثٛٔ ٝلغ ٙٔ ٚبػت ٔيتٛا٘ذ ٔشي ٔ ٚيش ٘بؿي اص ثيٕبسي دً٘ سا تمشيجب ث ٝكفش ثشػب٘ذٙٔ .ظٛس اص ايٗ أش
تـخيق صٚد ٍٙٞبْ ثبِيٙي  ٚآصٔبيـٍبٞئ ،بيغ دسٔب٘ي تضسيمي ،تؼّيٓ وبسوٙبٖ  ٚػبصٔبٖ دٞي ٔدذد ثيٕبسػتبٖ اػت
و ٝدس حميمت پيؾ صٔي ٝٙدػتيبثي ث ٝاٞذف ا َٚيؼٙي وبٞؾ ٔشي ٔ ٚيش ثٔ ٝيضاٖ حذالُ

 %50تب ػبَ ٔ 2020حؼٛة

ٔيؿٛد .ثشاي ايٗ ٔٙظٛس داؿتٗ اًالػبت اص ٔيضاٖ ثشٚص ٔٛاسد ثبِيٙي ثشاي وٙتشَ ًغيبٖ إٞيت حيبتي داسد .تحميك
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ثشاي پيذا وشدٖ سٚؿٟبي تـخيلي ٘ ٚـبٍ٘شٞبي صيؼتي )ٔ (BioMarkersؼشف ؿذٖ ثيٕبسي ث ٝػٛٙاٖ يه هشٚست
اهٌشاسي ٔٛسد ٔالحظ ٝلشاس داس٘ذ.

ثب ٚخٛد آ٘ىً ٝيف ثيٕبسي دً٘ ًيف ثبِيٙي ٌؼتشد ٜاي داؿت ٚ ٝتظبٞشات ثبِيٙي پيچيذ ٜاي داسد ث ٝؿىّي و ٝحتي
ثؼيبسي اص ٔٛاسد ػف٘ٛت ٚيشٚػي ثذ ٖٚػالٔت ٔيثبؿذ ،تذاثيش ثبِيٙي ٘ؼجتب ػبد ،ٜاسصاٖ ليٕت  ٚفٛق اِؼبدٛٔ ٜثشي
داسد و ٝاٌش ثٛٔ ٝلغ  ٚثٌٛس كحيح ثٔ ٝشحّ ٝاخشا ٌزاؿت ٝؿٛد دس حفظ خبٖ فشد ٔجتال تبثيش ث ٝػضايي خٛاٞذ داؿت.
٘ىت ٝحيبتي دس دسٔبٖ ثيٕبس اكالح ٘ـت پالػٕب ثب ٔبيغ دسٔب٘ي خٛساوي يب تضسيمي اػت .ثشاي وبٞؾ ٔشي ٔ ٚيش ثبيذ
ػّت وّيٛٔ ٝاسد ٔشي ٘بؿي اص آٖ ثشسػي ٌشدد.

تبئيذ آصٔبيـٍبٞي ػف٘ٛت ثب ٚيشٚع دً٘ ثؼيبس ٔ ٟٓاػتٞ .شچٙذ ثيٕبسي ٔؼٕٛال دس ثبِيٗ تـخيق دادٔ ٜيؿٛد ِٚي
افتشاق آٖ اص ػبيش ثيٕبسيٟبيي و ٝتٛػي ٘بلّيٗ ٔٙتمُ ٔيؿ٘ٛذ ٔب٘ٙذ ٔبالسيب ،چيى ً٘ ٛا٘ٚيب ،تت صيىب )(Zika Fever
ثبيذ ٕٞيـٔ ٝذ ٘ظش لشاس ٌيشد .دس پبيبٖ فبص حبد ثيٕبسي  ،ػشِٛٚطي سٚؽ ا٘تخبثي ثشاي تـخيق ثيٕبسي اػت ِٚي
لجُ اص آٖ ٔ ٓٞيتٛاٖ ثيٕبسي سا ثب خذا وشدٖ ٚيشٚع ،يب اػيذ ٘ٛوّئيه ٚيشٚػي  ٚيب آ٘تي طٖٞبي ٚيشٚع يب تشويجي اص
ايٟٙب سا تـخيق داد.

ػف٘ٛتٟبي ٔشتج ٝا َٚثب ٚيشٚع تت دً٘ ثًٛ ٝس ٔـخق پبػخ آ٘تي ثبدي  IgMاختلبكيتش  ٚلٛيتش اص خٛد ٘ـبٖ
ٔيدٙٞذ .أب دس ٔشتج ٝد ْٚپبػخ آ٘تي ثبدي  IgMهؼيفتش ٔيؿٛد .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ دس ٔٛسد تفؼيش پبػخ آ٘تي ثبدي
ثبيذ لذسي ٔحتبى ثٛد  ٚحؼبػيت  ٚاختلبكي ثٛدٖ تؼتٟبي تدبسي ث ٝخلٛف دس تـخيق ػف٘ٛتٟبي ثب٘ٛي ٝسا
ٔذاْ ٔٛسد اسصيبثي لشاس داد .ثشاي پيذا وشدٖ تؼتٟبي ثٟتش  ٚاسصا٘تش الصْ اػت تحميمبت ثيـتشي كٛست ٌيشد.

تشيبط  ٚتلٕيٓ ٌيشيٞبي ٔشثٛى ث ٝتذاثيش ثبِيٙي  ٚثٟذاؿتي دس ػٌٛح ا ٚ َٚد ْٚاسخبع دس پيآٔذٞبي ٟ٘بيي ثبِيٙي
ثؼيبسي إٞيت حيبتي داس٘ذ .اٌش ثيٕبس دس ٕٞبٖ خي ا َٚخٛة ٔذيشيت ؿٛد ٘ ٝتٟٙب ٘يبص ث ٝثؼتشي ؿذٖ وبٞؾ ٔييبثذ
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ثّى ٝخبٖ ثؼيبسي اص ثيٕبساٖ حفظ ٔيؿٛدٌ .ضاسؽ صٚدٍٙٞبْ ثيٕبسي دس ػٌٛح ا ٚ َٚد ٚ ْٚتؼشيف ؿبخلٟبي
ًغيبٖ ثيٕبسي )٘ (Triggersيض ثشاي ؿٙبػبيي ايٗ ًغيبٖٞب  ٚؿشٚع پبػخٟبي صٚد ٍٙٞبْ إٞيت حيبتي داس٘ذ .دس حبَ
حبهش ثئٛبسوشٞبي ٔٙبػجي و ٝثتٛا٘ذ پيـٍٛيي وٙٙذ ٜؿذت ثيٕبسي ِ ٚض ْٚثؼتشي ثيٕبسيبٖ ٕٞ ٚچٙيٗ

"ػالئٓ

ٞـذاس دٙٞذ " ٜآصٔبيـٍبٞي ٔٙبػجي ثشاي ايٗ ٔٙظٛس ٚخٛد ٘ذاسد  ٚالصْ اػت ثشاي دسٔبٖ ٘ـت پالػٕب  ٚػٛاسم
ٕٞشا ٜثيٕبسي  ٚاثتالي ث ٝثيٕبسي دس ًي حبٍّٔي تحميمبت ثيـتشي كٛست ٌيشد .تؼّيٓ وبسوٙبٖ ثخؾ حيبتي دس وّيٝ
خٙجٞ ٝبي ٔذيشيتي ثيٕبسي دً٘ ٔحؼٛة ٔيؿٛد  ٚوّي ٝوبسوٙبٖ ثخؾ پضؿىي  ٚػبيش ثخـٟب ثبيذ آٔٛصؿٟبي
ٔخلٛف سا فشاٌيش٘ذ.

تمٛيت ٘ظبْ ٔشالجت تت دً٘  ٚسٚؿٟبي وٙتشَ ثيٕبسي  ٚايٕٗ ػبصي

تمٛيت ٘ظبْ ٔشالجت دس ثيٕبسي دً٘ ثب ٞ 3ذف استمبي ٌضاسؽ دٞي ،پيـٍيشي  ٚوٙتشَ د٘جبَ ٔيؿٛد .ثشاي ايٗ ٔٙظٛس
ثبيذ :

 – 1ظشفيت ٘ظبْ ٌضاسؿذٞي ثشاػبع ؿبخلٟبي تؼييٗ ؿذٔ ٜشالجت ثيٕبسي ؿبُٔ تؼييٗ يه ٔدٕٛػ ٝحذالّي ثشاي
ٌضاسؽ ٔٛاسد ثشاػبع تـخيق ثبِيٙي  ٚآصٔبيـٍبٞي ،تؼذاد ٔٛاسد ثيٕبسي ٔ ٚشي تٟي ٝؿٛد  ٚثب تٛخ ٝث ٝظشفيتٟبي
ٔٛخٛد دس وـٛس ٔيتٛاٖ ؿبخلٟبي ديٍشي  ٓٞثشاي ايٗ ٔٙظٛس ٔٛسد ٔالحظ ٝلشاس داد.
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 – 2سيؼه فبوتٛسٞبي ٔحيٌي ٔثُ ٔحّٟبي صايؾ  ٚتىثيش حـشات (ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ٔٙبثغ رخيش ٜآة ٔٙبصَ) ٔٙبثغ دس٘بط آة
ؿٟشي و ٝثب ٔـىُ ٔٛاخٞ ٝؼتٙذ  ٚالذأبت ٔٙبػت وٙتشَ ثيٕبسي دس ٔحيي وٙٔ ٝدش ث ٝوبٞؾ ٚفٛس حـشات ٔيـ٘ٛذ.
آٔبدٌي دس ثشاثش ًغيبٖ ٞبي ثيٕبسي
آٔبدٌي دس ثشاثش عغيبٖ ٞبي ثيٕبسي يه وبس فٙي  ٚػّٕيبسي ثؼيبس ٔ ٟٓاػز و ٝدس اػششاسظي وّي ديـٍيشي  ٚوٙششَ خبيٍبٜ
ٚيظٜاي داسد .ثشاي اسائ ٝيه دبػخ ٔؤثش الصْ اػز يه ٙٔ Contingency planبػت و ٝثشٛا٘ذ دس ػغح ٚػيغ لجُ اص ؿشٚع ٕٝٞ
ٌيشي ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٌيشد سٟي ٝؿٛد .ايٗ ثش٘بٔ ٝثبيذ ٚظيف ٝوّي ٝاسٌبٟ٘ب  ٚػبصٔبٖ ٞب سا سجييٗ وشد ٜثبؿذ .ثخؾ ٞبي ٔ ٟٓايٗ
ثش٘بٔ ٝؿبُٔ :ظشفيز ٞب ِدؼشيٍي ثشاي ثشخٛسد ثب حدٓ صيبدي اص ثيٕبساٖ ،رخيشٞ ٜبي داسٚيي  ٚايدبد سؼٟيالر الصْ ثشاي
دزيشايي اص ثيٕبساٖ ػشدبيي ،وٙششَ ٘بلّيٗ  ٚثش٘بٔٞ ٝبي  Communicationاػز.
 10حيغ ٝاِٛٚيز داس دس ثش٘بٔ ٝآٔبدٌي دس ثشاثش عغيبٖ ثيٕبسي دً٘ سؼشيف ؿذ ٜو ٝػجبسسٙذ اص:
 -1سـىيُ يه وٕيش ٝوـٛسي ٔشوت اص ثخؾ ٞبي ٔخشّف  ٚث ٝسجغ آٖ وٕيشٞ ٝبي اػشب٘ي  ٚؿٟشػشب٘ي
 -2سٟي ٝثش٘بٔ ٝػّٕيبسي ثشاي ؿشايظ اضغشاسي
 -3سمٛيز ٘ظبْ ٔشالجز ثيٕبسي
 -4سمٛيز ظشفيز ٞبي سـخيق آصٔبيـٍبٞي
 -5سمٛيز ٘ظبْ ٔشالجز  ٚوٙششَ ٘بلّيٗ
 -6حفبظز افشاد خبف دس ثشاثش ثيٕبسي
 -7اعٕيٙبٖ اص ٔشالجز ٔٙبػت ثيٕبساٖ
 -8خّت ٔـبسوز ٕٞ ٚىبسي خبٔؼٌ ٚ ٝشٟٞٚبي سخللي ٚيظ ٜثشاي ديـٍيشي وٙششَ ثيٕبسي
 -9ثشسػي  ٚسحميك دس ٔٛسد ٌ ٕٝٞيشي ٞب
ٔ -10ذيشيز سػب٘ٞ ٝبي ػٕٔٛي
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يىي اص اخضاء ثؼيبس ٔ ٟٓثش٘بٔ ٝديـٍيشي  ٚوٙششَ ثيٕبسي دً٘ ثخلٛف ديؾ اص ٔٛاخ ٟٝثب ٌ ٕٝٞيشي  ٚدس عي آٖ ثش٘بٔRisk ٝ
 Assessmentاػز وٛٙٞ ٝص  ٓٞآٖ عٛس و ٝثبيذ  ٚؿبيذ ث ٝآٖ دشداخش٘ ٝـذ ٜاػز .سبئيذ ٚخٛد ثيٕبسي دس يه ٔٙغم ٝخغشافيبيي
ثشاي ا ِٗٚثبس  ٚيب وـف ٔٛاسد آٖ دس ٔٙغم ٝاي و ٝلجالً ثيٕبسي ٚخٛد داؿشِٚ ٝي ٔذسٟبي عٛال٘ي ػبسي اص ثيٕبسي ثٛد ٜاػزٚ ،
دس وٙبس آٖ ػشٚسبيذي و ٝخذيذاً غبِت ؿذ٘ ،ٜبلُ غبِت ،اؿىبَ غيشٔؼٕ َٛثبِيٙي ٛٔ ٚاسد ثيؾ اص حذ ا٘شظبس ٔشي ،اص إٞيز فٛق
اِؼبد ٜصيبدي ثشخٛسداس اػز.
سبئيذ ػشيغ سخذاد ثيٕبسي  ٚ Risk Assessment ٚسجبدَ اعالػبر دس ػغح وـٛسي  ٚثيٗ إِّّي إٞيز حيبسي داسد .ػبصٔبٖ
خٟب٘ي ثٟذاؿز يه ثخؾ ٚيظ ٜثٙبْ ) Global Outbreak Alert and Response Network (GOARNداسد وٚ ٝظيف ٝايدبد
ٕٞبٍٙٞي  ٚدبػخ يىؼبٖ  ٚفشاٌيش ثٌ ٕٝٞ ٝيشي ٞبي ثب إٞيز ثيٗ إِّّي سا ث ٝػٟذ ٜداسد و ٝوـٛسٞب ٚظيف ٝداس٘ذ ثشاي ايٗ ٔٙظٛس
ثب ايٗ ثخؾ دس اسسجبط ثٛدٚ ٓٞ WHO ٚ ٜظيف ٝداسد دس كٛسر دسخٛاػز وـٛس سيٓ ٞبي دبػخ ػشيؼي سا و ٝثشاي ايٗ ٔٙظٛس
سؼّيٓ ٚيظ ٜديذ ٜا٘ذ ث ٝوـٛس ٔشثٛع ٝاػضاْ ٕ٘بيذ .ايٗ دبػخ ػشيغ ٔىب٘يؼٓ ٞبي خبكي داسد و ٝالصْ اػز ث ٝآٟ٘ب اؿبس ٜؿٛد:
 -1وـٛسٞبيي و ٝثيٕبسي دً٘ ثٔٛي اػت:
دس ايٗ وـٛسٞب ٞذف وّي سٟي Emergency Plan ٝوبٞؾ خغش ا٘شمبَ ثيٕبسي  ٚسمٛيز  ٚسثجيز الذأبر وٙششِي اػز سب ثذيٗ
ٚػيّ ٝدي آٔذٞبي ٔٙفي ثبِيٙي ،اخشٕبػي  ٚالشلبدي ثيٕبسي وٕشش ؿٛد  ٚثش٘بٔ ٝدبيؾ  ٚاسصؿيبثي  ٓٞثبيذ ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ثش٘بٔٝ
سيضي  ٚاخشا ؿٛد و ٝثشٛا٘ذ سأثيش وّئ ٝذاخالر سا اسصؿيبثي وٙذ.
 -2وـٛسٞبيي وٛٔ ٝاسد ثيٕبسي ٔـبٞذ ٜؿذِٚ ٜي ٚيشٚع ٛٙٞص ث ٝچشخؾ دس٘يبٔذ ٜاػت
دس ايٗ وـٛسٞب ٔ ٟٓسشيٗ الذاْ سٟي ٝثش٘بٔ Risk Management ٝث ٌٝ٘ٛ ٝاي اػز و ٝخغش ا٘شمبَ ثيٕبسي سا وبٞؾ دٞذ .ايٗ
ثش٘بٔ ٝؿبُٔ ثشسػي ػشيغ وّيٛٔ ٝاسد سه ٌيش ( ( )Sporadicؿبُٔ ٔٛاسد ٔظ ٖٛٙثبِيٙي ٛٔ ٚاسد سبئيذ ؿذ ٜآصٔبيـٍبٞي)  ٚسؼييٗ
ا٘يى ٝثيٕبسي ٚاسد ٜاػز يب ا٘شمبَ ٔحّي كٛسر ٌشفش ،ٝدبيؾ ٔٙظٓ ٚضؼيز ٘بلّيٗ  ٚفشاٚا٘ي آٟ٘ب دس ٔٙبعمي وٛٔ ٝاسد اثجبر ؿذٜ
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يب ٔظ ٖٛٙثيٕبسي ٌضاسؽ ؿذ ٜاػز ،خّت ٔـبسوز ٔشدْ  ٚالذأبر  Vector Controlاػزٚ .لشي وٛٔ ٝسدي اص ا٘شمبَ ٔحّي سبئيذ
ؿذ سٚؽ دبػخ دٞي سغييش وشد ٚ ٜدس حميمز ثش٘بٔ« ٝدبػخ ثٌ ٕٝٞ ٝيشي» ثٔ ٝشحّ ٝاخشا ٌزاؿشٔ ٝي ؿٛد سب اص ا٘شمبَ ثؼذي
خٌّٛيشي ؿذ ٚ ٜص٘ديش ٜا٘شمبَ لغغ ؿٛد.
 -3وـٛسٞبيي و ٝدس ٔؼشم خٌش پيذا ؿذٖ ٌ ٚؼتشؽ ٘بلُ ثيٕبسي ٞؼتٙذ:
دس ايٗ وـٛسٞب ثيـششيٗ  ٟٓٔ ٚسشيٗ ثخؾ ثش٘بٔ ٝآٔبدٌي ثبيذ ث٘ ٝظبْ ٔشالجز

( Entomologicحـش ٜؿٙبػي) دس ٔجبدي

ٚسٚدي وـٛس (ثٙبدس ٔ ٚشصٞبي صٔيٙي ٛٞ ٚايي) ٕٞ ٚچٙيٗ آٔٛصؽ وبدسٞبي ثٟذاؿشي اخشلبف يبثذ  ٚخغش اثشالي ث ٝثيٕبسي ٚ
ٚسٚد آٖ ث ٝوـٛس اص عشيك ٔؼبفشيٗ ثغٛس خذي ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفش ٚ ٝث ٝسـخيق ٌ ٚضاسؽ دٞي ايٗ ٔٛاسد سبويذ فشاٚاٖ
ؿٛد.
ثش٘بٔٔ ٝذا ْٚوٙتشَ ٘بلّيٗ
ثشاي آ٘ى ٝضبيؼبر  ٚآػيت ٞبي ٘بؿي اص ثيٕبسي ثغٛس ٔذا ٚ ْٚديٛػش ٝوبٞؾ يبثذ الذأبر

 Vector Controlإٞيز حيبسي

داسد .ا٘دبْ ايٗ الذأبر ثبػث وبٞؾ ا٘شمبَ  ٚدس ٘شيد ٝوبٞؾ ٔيضاٖ ثشٚص ػف٘ٛز  ٚديـٍيشي اص عغيبٖ ٞبي ثيٕبسي ٔي ؿٛد.
دـ Aedes aegypti ٝػبُٔ اكّي ا٘شمبَ ايٗ ػف٘ٛز ثغٛس ٔؼٕ َٛدس ٔحّٞ ٝبي ٔؼى٘ٛي ؿٟشي ص٘ذٌي ٔي وٙذ  ٚدس ٔٙبثغ آة
دػز ػبص داخُ ٔٙبصَ سؿذ  ٚسىثيش ٔي يبثذ .ايٗ دـ ٝثشخالف ػبيش دـٞ ٝب دس ع َٛسٚص ثيـشش ا٘ؼبٖ سا ٔي ٌضد  ٚخٖٛ
خٛاسي ٔيوٙذ  ٚحذاوثش ٌضؽ  ٚخ ٖٛخٛاسي آٖ  ٓٞيىي اص اٚايُ كجح  ٚديٍشي لجُ اص سبسيه ؿذٖ ٛٞا اػز .دـٔ ٝبد ٜدس
صٔبٖ سغزي ٝخٛد افشاد ٔشؼذدي سا ٔي ٌضد .ايٗ دـ ٝدس اعشاف ٔحُ ص٘ذٌي ا٘ؼبٟ٘ب ص٘ذٌي ٔي وٙذ .دس ٕٞيٗ خب خفز ٌيشي وشد،ٜ
سغزئ ٝي وٙذ  ٚسخٓ ٔي ٌزاسد.
دٔٚيٗ ٘بلُ  Aedes Albopictusاػز و ٝدس لبس ٜآػيب  ٚدس أشيىبي ؿٕبِي  ٚاسٚدب ثيـشش ديذٔ ٜي ؿٛد .ايٗ دـٞ ٝب اص عشيك
ٔؼبفشر  ٚسدبسر ثيٗ إِّّي اص خبيي ث ٝخبي ديٍش ٔٙشمُ ٔي ؿٛد .ثؼضي اص ٌيبٞبٖ ثخلٛف ٌيبٞي ثٙبْ )(Lucky Bamboo
يىي اص ٔٙبػت سشيٗ ٔحُ ٞب ثشاي سؿذ  ٚسىثيش ايٗ دـٞ ٝب ٔحؼٛة ٔي ؿ٘ٛذ و ٝسدبسر ثيٗ إِّّي آٟ٘ب سٚص ث ٝسٚص ثيـشش سٚاج
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ديذا ٔي وٙذ Aedes Albopictus

خيّي ػشيغ خٛد سا ثب ٚضؼيز ٞبي خذيذ سغجيك ٔي دٞذ ٔ ٚيشٛا٘ذ دس دسخ ٝحشاسر ٞبي

ٔؼشذَ سش  ٚػشدسش اسٚدب حشي دس دسخ ٝحشاسر ٞبي ٘ضديه ث ٝكفش  ٓٞص٘ذ ٜثٕب٘ذ.
ػال ٜٚثش ايٗ د ٌٝ٘ٛ ٚدـٞ ٝبي ٔ ٓٞ Aedes .Scutellaris ٚ Aedes Polynesiensisيشٛا٘ٙذ ثبػث ا٘شمبَ ثيٕبسي ؿ٘ٛذ .دس غشة
افشيمب  ٓٞدٛ٘ ٚع دـ ٝديٍش  Aedesيؼٙي  Ae. Furcifer ٚ Ae. Luteocephalusاص ٘بلّيٗ ثيٕبسي ٔحؼٛة ٔي ؿ٘ٛذ.
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي سبسيخي اسصؿٕٙذي اص وٙششَ ثيٕبسي ست صسد  ٚست دً٘ ثب وٙششَ دـ٘ ٝبلُ ثيٕبسي دس خٟبٖ ٚخٛد داسدٕٞ .يٗ اخيشاً
وٛثب  ٚػٍٙبدٛس سٛا٘ؼشٙذ ثب ا٘دبْ يه ػشي الذأبر ٔذا ْٚديٍيشا٘ ٝثب ٚضغ لٛا٘يٗ  ٚا٘دبْ ثش٘بٔٞ ٝبي حؼبة ؿذٜ

Vector

 Controlخغش ا٘شمبَ ايٗ ثيٕبسي سا ث٘ ٝح ٛلبَ ٔالحظ ٝاي وبٞؾ دٙٞذ.
دس ثؼضي اص وـٛسٞبيي  ٓٞؤ ٝؼشؼذ ٌ ٕٝٞيشي ثٛد ٜالذأبر ٚػيغ  Vector Controlثؼذ اص ؿشٚع ٌ ٕٝٞيشي آغبص ؿذ أب
ٔشبػفب٘٘ ٝشٛا٘ؼز سبثيش لبثُ سٛخٟي دس وٙششَ ثيٕبسي داؿش ٝثبؿذ .أب اص ػٛي ديٍش دس وـٛسٞبيي و ٝثيٕبسي ثٔٛي ؿذ ٜاػز
ٔؼٕٛالً ٔذاخالر وٛسبٔ ٜذر ٔشؼذدي كٛسر ٔي ٌيشد و ٝسذا٘ ْٚذاؿش ٚ ٝثٕٟيٗ دِيُ اسصؿيبثي آٟ٘ب ث ٝػبدٌي ٔيؼش ٘يؼز.
ٞشٌ ٝ٘ٛالذأي دس ايٗ صٔي ٝٙسب ٚلشي سذا٘ ْٚذاؿش ٚ ٝدبيؾ  ٚاسصؿيبثي ٘ـٛد ٕ٘ي سٛا٘ذ سٛفيمي ثذػز آٚسد.
وٙششَ ٘بلُ ثيٕبسي دً٘ دس دسخ ٝا َٚثبيذ ٔؼغٛة ث ٝوبٞؾ ٔٙبثغ ثيٕبسي ،اص ثيٗ ثشدٖ دـٞ ٝب دس ٔٙبثغ رخيش ٜآة ٔٙبصَ  ٚػبيش
أبوٙي و ٝؿشايظ ٔٙبػجي ثشاي سخٓ سيض دـ ٝفشأ ٓٞي وٙٙذ  ٚايدبد ػشدٛؽ ٞبي ٔحىٓ ٙٔ ٚبػت ثشاي ٔٙبثغ آة ٔٙبصَ  ٚوـشٗ
دـٞ ٝب دس ٔشحّ ٝالسٚي  ٚدٛح ثب اػشفبد ٜاص حـش ٜوؾ اػز .ثؼضي اص حـش ٜوؾ ٞب ثب اثش اثمبيي دس آة ثذ ٖٚآ٘ى ٝػبسض ٝاي
داؿش ٝثبؿٙذ ٔي سٛا٘ٙذ ٔشٚد ٔالحظ ٝلشاس ٌيش٘ذ  ٚاِجش ٝثبيذ ديذ ٔشدْ اص آٟ٘ب اػشمجبَ ٔي وٙٙذ يب خيش ،صيشا ايٗ حـش ٜوؾ ٞب
٘جبيذ عؼٓ آة آؿبٔيذ٘ي سا سغييش دٙٞذٔ .غبِؼ ٝدس ٔٛسد ٞ Pupبي ٔٛخٛد دس ػى٘ٛز ٌبٟٞبي ا٘ؼب٘ي ٙٔ ٚبثغ آة آؿبٔيذ٘ي ٓٞ
إٞيز صيبدي داسد سب ثشٛاٖ ٌفز دس وذأيه اص آٟ٘ب ؿشايظ سؿذ  ٚسىثيش ثيـشش فشا ٓٞاػز  ٚسٟٙب دس آٟ٘ب اص ايٗ ٘ٛع حـش ٜوؾ ٞب
اػشفبد ٜؿٛد سب ثذيٛٙػيّ ٝاػشفبد ٜاص حـش ٜوؾ ث ٝحذالُ ثشػذ .سٛخ ٝثٞ roof top Gutter ٚ Septic tank ٝب  ٓٞإٞيز صيبدي
داسد.
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ٞش چٙذ ػٕذبؿي فضبيي ) (Insecticide- space- sprayingثشاي الذأبر وٙششَ ٘بلّيٗ دس ؿشايظ اضغشاسي سٛكئ ٝي ؿٛد
ِٚي اثشثخـي آٖ دس ؿشايظ ٔ eco- epidemiologicخشّف دس ٔشٛلف وشدٖ ٌ ٕٝٞيشي ث ٝاثجبر ٘شػيذ ٜاػز .ػٕذبؿي فضبيي
داخُ ٔٙبصَ  ٓٞوبس ديچيذ ٜاي ثٛد ٚ ٜاغّت اٚلبر دس عي عغيبٖ ثيٕبسي ػّٕي ٘يؼز.
اػشفبد ٜاص حـش ٜوؾ ٞبي ثب اثش اثمبيي ثش سٚي ػغٛح ثب ٞذف وبٞؾ ٚفٛس ٘بلّيٗ  ٚع َٛػٕش آٟ٘ب ٘يض يىي ديٍش اص ساٞ ٜبي
 Vector Controlاػز .اػشفبد ٜاص ايٗ حـش ٜوؾ ٞب دس داخُ ٔٙبصَ سٛا٘ؼش ٝا٘شمبَ ثيٕبسي سا ثغٛس لبثُ سٛخٟي وبٞؾ دادٚ ٜ
اص سىثيش دـٞ ٝب خٌّٛيشي وٙذ ،اِجش ٝثـشط آ٘ى ٝػّٕي ثبؿذ .دس ايٗ صٔي ٝٙالصْ اػز سحميمبر ثيـششي كٛسر ٌيشد.
ثخلٛف دزيشفشٗ ايٗ الذاْ سٛػظ ٔشدْ خيّي إٞييز داؿش ٚ ٝسٚؽ ٞبي وبسثشد آٖ ٘يض ثبيذ ثغٛس خذي ٔٛسد ٔالحظ ٝلشاس
ٌيشد٘ .ىش ٝثؼيبس ٔ ٟٓديٍش ثشٚص ٔمبٔٚز ٘ؼجز ث ٝحـش ٜوؾ ٞب اػز و ٝيىي اص ٍ٘شا٘ي ٞبي ػٕذٔ ٜحؼٛة ٔي ؿٛد  ٚسٚص ثٝ
سٚص ٌ ٓٞؼششد ٜسش ٔي ؿٛد .اعالػبر ٘ Bioassayـبٖ ٔي دٞذ ٔمبٔٚز ٘ؼجز ث ٝحـش ٜوؾ ٞبي اسٌب٘ٛفؼفشٚ (temephos) ٜ
ٞ Pyrethroidب دس ٔيبٖ دـٞ ٝبي  Aedes Aegyptiثؼيبس ٌؼششد ٜاػز .ايٗ ٔمبٔٚز دس ٔ ٓٞ Aedes Albopictasـبٞذ ٜؿذٜ
اػز .اسصيبثي اثشثخـي حـش ٜوؾ ٞب وبس ثؼيبس ديچيذ ٜاي اػز ٔ ٚشذِٛٚطي ٞبي ٔخشّفي  ٓٞداسد ٔ ٚشبػفب٘ ٝدس ايٗ ٔٛسد
ٔغبِؼبر وٕي ٚخٛد داسد .دبيؾ ايٗ ٔمبٔٚز ثشاي اعٕيٙبٖ اص اثشثخـي حـش ٜوؾ  ٚسغييش دس ػيبػز ٞبي اػشفبد ٜاص حـشٜ
وؾ ثؼيبس ٔ ٟٓاػز.
سغييش دس ػيبػز ٞبي  ٓٞ Vector Controlإٞيز صيبدي دس ثشٚص ٔمبٔٚز داؿش٘ ٚ ٝىش ٝثؼيبس ٔ ٟٓايٗ اػز وٕٞ ٝيـٝ
ػيبػشٟبيي اسخبر ؿ٘ٛذ و ٝاػشفبد ٜدساصٔذر داؿش ٝثبؿٙذ .ثؼضي اص ايٗ سٚؽ ٞب و ٝث ٝصٚدي ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس خٛاٙٞذ ٌشفز
ػجبسسٙذ اص ٞ Insecticide treated Materialبٞ lethal overtop ،بٞ Spatial Repellent ،ب ،دـٞ ٝبي Genetically Modified
 Wolbachia-infected Aedes ٚو ٝثؼضي اص آٟ٘ب دس اػششاسظي ٞبي دساصٔذر ديـٍيشي  ٚوٙششَ وـٛسٞب ٘مؾ لبثُ سٛخٟي
داؿش ٝا٘ذ.
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اػتفبد ٜاص ٚاوؼٗ دس آيٙذٜ
دػششػي ث ٝيه ٚاوؼٗ ثي خغشٛٔ ،ثش ٔ ٚمش ٖٚث ٝكشفٔ ٝيشٛا٘ذ ثغٛس لبثُ ٔالحظ ٝاي ٔف ْٟٛديـٍيشي اص ثيٕبسي دً٘ سا سغييش
دٞذ .ايٗ ثيٕبسي داسد سٚص ث ٝسٚص دس خٟبٖ ثيـشش ٌؼششؽ يبفش ٚ ٝدبيذاسسش ؿذ ٚ ٜثٕٟيٗ دِيُ سٛخٟبر ٘ؼجز ثٚ ٝاوؼٗ ٞ ٓٞش
سٚص ثيـشش ٔي ؿٛد ٔ ٚحمميٗ  ٚوٕذب٘ي ٞبي سِٛيذوٙٙذٚ ٜاوؼٗ ٔٛسد حٕبيز لشاس ٔي ٌيش٘ذ ٚثٛدخٞ ٝبي لبثُ سٛخ ٝسشي ث ٝايٗ
أش اخشلبف ٔي يبثذ .أب ٕٞب٘غٛس و ٝلجالً  ٓٞثغٛس ٔىشس روش ؿذ ٜحشي اٌش يه ٚاوؼٗ ثؼيبس خٛة دس دػششع ثبؿذ ثبص ٓٞ
ايٙى ٝثشٛاٖ اص آٖ ثلٛسر ٌؼششد ٜاػشفبدٕٛ٘ ٜد ث ٝػبدٌي ٔيؼش ٘خٛاٞذ ؿذ  ٚاثشثخؾ سشيٗ ساٟٞبي اػشفبد ٜاص ٚاوؼٗ ثبيذ
ٔٛسد ٔغبِؼ ٝلشاس ٌيشد ٘ ٚىبر فٙي ثؼيبسي دس ايٗ ساثغ ٝثبيذ ٔٛسد ٘ظش لشاس ٌيشد.
ديـشفش ٝسشيٗ وب٘ذيذاي ٚاوؼٗ يه ٚاوؼٗ ثب اػشفبد ٜاص ٚيشٚع ص٘ذ ٜضؼيف ؿذٔ ٜـششن ثشاي ست داً٘  ٚست صسد اػز و ٝفبص
 IIIسحميك ثبِيٙي خٛد سا عي ٔي وٙذ .چٙذ ٚاوؼٗ ديٍش ثب اػشفبد ٜاص ٚيشٚع ص٘ذ ٜضؼيف ؿذٕٞ ٚ ٜچٙيٗ يه ٚاوؼٗ Sub unite
 ٚيه ٚاوؼٗ ٘ DNAيض دس دػز ٔغبِؼ ٝلشاس داس٘ذ ؤ ٝشاحُ اثشذايي سحميك خٛد سا عي ٔي وٙٙذ .سٚيىشدٞبي سىِٛٛٙطيه خذيذ
ٔثُ ٚ ٚ Virus-Vectoredاوؼٗ ٞبي  inactivatedدس ٔشاحُ ٔغبِؼ ٝديؾ ثبِيٙي لشاس داس٘ذ .چبِؾ ٞبي فشا سٚي سِٛيذ ٚاوؼٗ
يىي سٟيٚ ٝاوؼٙي اػز و ٝثش سٚي ٞش ٚ ٌٝ٘ٛ 4يشٚع ٔٛثش ثبؿذ  ٚد ْٚآ٘ى ٝدبػخ ػيؼشٓ ايٕٙي ٘ؼجز ث ٝآٖ چٍ ٝ٘ٛثبؿذ ٚ
دبػخ ث ٝايٗ چبِؾ ٞبي حذالُ  2سب  4ػبَ ديٍش صٔبٖ ٘يبص داسد.
ثي خغش ثٛدٖ  ٚاثشثخـي ٚاوؼٗ ٞبي ست دً٘ دس دساصٔذر ٘يبصٔٙذ يه اسصيبثي ثؼيبس دليك اػز .ثبيذ وّي ٝؿشوز وٙٙذٌبٖ دس
آصٔبيؾ ثبِيٙي ٚاوؼٗ سب ػبَ ٞب دغ اص ٚاوؼيٙبػي ٖٛسحز ٘ظش لشاس داؿش ٚ ٝحشي دغ اص اخز ٔدٛص ٘يض ٔغبِؼبر ٚيظ ٜاي ثش
سٚي آٟ٘ب ا٘دبْ ؿٛد ٘ ٚظبْ ٞبي ٔشالجز ثشٛا٘ٙذ سأثيش ٚاوؼٗ ثش سٚي اديذٔيِٛٛطي ثيٕبسي دً٘  ٚثبس ايٗ ثيٕبسي سا دبيؾ وٙٙذ.
ثشاي سِٛيذ  ٚسٟيٚ ٝاوؼٗ  ٚلشاس دادٖ آٖ دس ثش٘بٔ ٝوـٛسي الصْ اػز يه ػشي ٔغبِؼبر ٔجشٙي ثش ؿٛاٞذ كٛسر ٌشفشٚ ٝ
اػشفبد ٜاص آٟ٘ب ثشاػبع اعالػبر لبثُ اػشٕبدي اص ٚخٔ ٝـخلٞ ٝبي ٚاوؼٗ سِٛيذ ؿذ( ٜثي خغشي -اثشثخـي  ٚليٕز) ثبؿذ.
٘ىبر ديٍشي  ٓٞدس ٔٛسد ٚاوؼٗ ثبيذ ٔٛسد ٔالحظ ٝلشاس ٌيشد و ٝيىي اص آٟ٘ب ادغبْ ٚاوؼٗ دس ثش٘بٔ ٝايٕٗ ػبصي وـٛس،
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ِدؼشيه ٔشثٛط ثٍٟ٘ ٝذاسي  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ،ص٘ديش ٜػشٔب  ٚسبٔيٗ ٞضيٞ ٝٙبي آٖ اػز.
دس حبَ حبضش چبِؾ ٞبيي ثش ػش سا ٜلشاس دادٖ ٚاوؼٗ دس ثش٘بٔ ٝوـٛسي ٚخٛد داسد و ٝػجبسسٙذ اص:
 -1خٕؼيشي و ٝثبيذ ٚاوؼي ٝٙؿٛد ثؼيبس ثضسي اػز  ٚسمشيجبً ؿبُٔ وّيٙٔ ٝبعك ٌشٔؼيشي ٔي ؿٛد  ٚثٙبثشايٗ ٞش وـٛسي ثبيذ ثب
ٔٙغك خبف دس ٔٛسد ٚاوؼيٙبػي ٚ ٖٛايٙى ٝوذاْ ثخؾ اص افشاد خبٔؼ ٝدس اِٛٚيز لشاس داس٘ذ دس ايٗ ٔٛسد سلٕيٓ ٌيشي ٕ٘ٛدٚ ٜ
ٔٙبثغ خٛد سا دس ٘ظش ثٍيشد  ٚثٔ ٝحذٚديز ٔٙبثغ سٛخ ٝداؿش ٝثبؿذ.
ٞ -2ضيٚ ٝٙاوؼٗ ث ٝسٟٙبيي ٔحذٚديز ٞبي ثؼيبسي سا دس ايٗ سلٕيٓ ٌيشي ث ٝوـٛسٞب سحٕيُ ٔي وٙذ.
 -3ايذ ٜآَ آٖ اػز وٚ ٝاوؼٗ ( single doseسه دٚص)  ٚثشػّيٞ ٝش ٚ ٌٝ٘ٛ 4يشٚع ٔحبفظز ايدبد ٕ٘ٛد ٚ ٜسبثيش آٖ  ٓٞعٛال٘ي
ٔذر ثٛد ٚ ٜػبسض ٝخب٘جي لبثُ سٛخٟي ٘ذاؿش ٝثبؿذ ِٚي ٚالؼيز آٖ اػز و ٝثؼضي اص ايٗ ٚيظٌي ٞب دس ٚاوؼٗ ٞبيي وٓٞ ٝ
او ٖٛٙدس دػز سٟيٞ ٝؼشٙذ ٚخٛد ٘ذاسد.
ٚ -4اوؼٗ ثبيذ دس چٙذيٗ ٘ٛثز سضسيك ؿٛد  ٚادغبْ آٖ دس ثش٘بٔ ٝايٕٗ ػبصي وـٛس ث ٝػبدٌي ٔيؼش ٘جٛد٘ ٚ ٜيبصٔٙذ ػشٔبيٝ
ٌزاسي ثيـشش دس صيشػبخز ٞبي ص٘ديش ٜػشٔب اػز.
 -5الصْ اػز دس وـٛسٞبيي و ٝثيٕبسي دً٘ ثٔٛي اػز اٌش ثش٘بٔٚ ٝاوؼيٙبػي ٖٛؿشٚع ٔي ؿٛد ٔغبِؼبر دغ اص سبئيذ ٚاوؼٗ
ثشاي اػشفبد ٜثالفبكّ ٝؿشٚع  ٚافشاد ٚاوؼي ٝٙؿذ ٜدبيؾ ؿذ ٚ ٜيه ػيؼشٓ  (National Regulatory Authority) NRAايٗ
أش سا ثذلز صيش ٘ظش ثٍيشد.
٘ -6مؾ ٘ ، Vector Controlظبْ ٔشالجز  ٚسذاثيش ثبِيٙي دس افضايؾ سبثيش ٚاوؼٗ ثبيذ ٔؼّ ْٛؿٛد.
 -7أىبٖ حزف (  )Eliminationثيٕبسي دً٘ دس ثؼضي ٔٙبعك خٟبٖ (ثؼضي اص وـٛسٞبي خضيش ٜاي)  ٚيب ٔٙبعك

Low

ٚ Endemicخٛد داسد .دس ايٗ ٔٙبعك ٘مؾ ٚاوؼٗ  ٚچٍٍ٘ٛي حزف ثيٕبسي ثبيذ ث ٝدلز سجييٗ ؿٛد.
الصْ اػز ث٘ ٝىبر صيش ثغٛس خذي دشداخش ٝؿٛد:
* دس وـٛسٞبيي وٚ ٝاوؼٗ سا سٟي ٚ ٝللذ اخشاي ثش٘بٔٚ ٝاوؼيٙبػي ٖٛسا داس٘ذ ثبيذ خٕؼيز ٞذف (ٌش ٜٚػٙيٙٔ -غم ٝخغشافيبيي)
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سا سؼييٗ وٙٙذ .سلٕيٓ ثٍيش٘ذ ٔي خٛاٙٞذ ايٗ ٚاوؼٗ دس ثش٘بٔ ٝايٕٗ ػبصي خبسي لشاس ٌشفش ٚ ٝيب دس عي يه ثش٘بٔٚ ٝاوؼيٙبػيٖٛ
ٍٕٞب٘ي ( )Catch-up Campaignآٖ سا ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس دٙٞذ  ٚثبالخش ٜثذا٘ٙذ ؤ ٝي خٛاٙٞذ ث ٝچ ٝدٛؿـي اص ايٗ
ٚاوؼيٙبػي ٖٛثشػٙذ.
* دس حبَ حبضش سٚيىشدٞبي ثشاػبع ٔذَ ػبصي سيبضي ٚخٛد داسد ؤ ٝيشٛاٖ ثب اػشفبد ٜاص آٟ٘ب ث ٝوّي ٝاعالػبر يبد ؿذ ٜدس
ثبال  ٚسلٕيٓ ٌيشي دس ٔٛسد ٚاوؼٗ دػز يبفز.
* دس ٟ٘بيز حل َٛاعٕيٙبٖ اص ادغبْ ثش٘بٔٚ ٝاوؼيٙبػي ٖٛدس ػبيش ثش٘بٔٞ ٝبي ديـٍيشي  ٚوٙششَ ثيٕبسي دً٘ إٞيز فشاٚاٖ
داسد.
تحميمبت پبي ،ٝػّٕي  ٚاخشايي
ثشاي حٕبيز اص وّي ٝاٞذاف ثش٘بٔ ٝديـٍيشي  ٚوٙششَ ثيٕبسي دً٘ الصْ اػز سحميمبر دبي ٝاي ،ػّٕي  ٚاخشايي ا٘دبْ ؿٛد .ثؼضي
اص حيغٞ ٝبي اكّي سحميك ػجبسسٙذ اص:
 -1اسسمبي سذاثيش ثبِيٙي ٔٛاسد ؿذيذ ثيٕبسي دً٘ ثب سٟي ٝثش٘بٔ ٝآٔٛصؿي و ٝلبثّيز اػشفبدٔ ٜحّي داؿش ٝثبؿذ .ثؼٛٙاٖ ٔثبَ دس
ٔٛسد سٚؽ ٞبي خبيٍضيٗ ٔبيغ دسٔب٘ي ،ثشخٛسد ثب ثيٕبساٖ ثبسداس ،دسٔبٖ ثيٕبسيٟبي ٕٞشإٞ ٚ ٜچٙيٗ دػشٛساِؼُٕ ٞبي اػشفبدٜ
اص ٔحلٛالر  ٚفشآٚسدٞ ٜبي خ٘ٛي( آِجٔٛيٗ – دالػٕب ٚئ ٌّج َٛفـشد)ٜ
 -2ديذا وشدٖ سؼز ٞبي اخشلبكي  ٚحؼبع و ٝثشٛا٘ذ دس ٕٞبٖ ثذٔ ٚشاخؼ ٝثيٕبساٖ (ػشدبيي  ٚثؼششي) ثيٕبسي سا سب آ٘دب وٝ
ٕٔىٗ اػز ٞش چ ٝػشيغ سش سـخيق دٞذ .اسسمبي ويفيز سؼشٟبي سـخيق ػشيغ فؼّي  ٚؿٙبػبيي ثئٛبسوشٞبي ثيٕبسي ؿذيذ.
 -3ثٟجٛد سٚؽ ٞبي دبػخ ث ٝاديذٔي دس ٕٞبٖ اثشذاي آٖ و ٝثخـي اص آٖ ؿبُٔ آ٘بِيض اعالػبر ٔي ؿٛدٕٞ .بٍٙٞي ٞش چ ٝثيـشش
ثش٘بٔٞ ٝبي  ٚ Vector Controlالذأبر دسٔب٘ي دس فبص آٔبدٌي  ٚدبػخ دٞي
 -4سؼييٗ ؿبخق ٞبي حؼبػي ثشاي سـخيق افضايؾ خغش عغيبٖ ٞبي ثيٕبسي ثؼٛٙاٖ ٞ signalـذاس ػشيغ .ؿٙبػبيي سيؼه
فبوشٛسٞبي اثشالي ا٘ؼبٖ ،ؿخلي ٕ٘ٛدٖ ٘مؾ افشاد ٔجشال ث ٝثيٕبسي ثذ ٖٚػالٔز دس ا٘شمبَ ثيٕبسئ ،دبٚسر ٔحُ ٞبي صايؾ ٚ
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سىثيش دـ ٝثب ٔحُ ص٘ذٌي ا٘ؼبٖ .سؼييٗ اسسجبط ثيٗ دبسأششٞبي دـ ٚ ٝخغش ا٘شمبَ ٕٞ ٚچٙيٗ اسسجبط الذأبر  Vector Controlثب
اديذٔيِٛٛطي ثيٕبسي .سؼييٗ آػشب٘ٞ ٝبي ؿشٚع ػّٕيبر ثب ٔالحظٚ ٝضؼيز اديذٔيِٛٛطيه  ٚديذا وشدٖ اثضاسٞبيي ثشاي ٔذيشيز
ثش٘بٔ ٝآٔبدٌي  ٚدبػخ دٞي ث ٝعغيبٖ
 -5سحميك دس ٔٛسد ديٙبٔيه ٞبي ا٘شمبَ ؿبُٔ اسصؿيبثي سبثيش ػبخشبسٞبي خٕؼيشي ٚيشٚع ،افضايؾ ؿٟش٘ـيٙي  ٚسغييشاسي و ٝدس
اػشفبد ٜاص ػشصٔيٗ كٛسر ٔي ٌيشد٘ ،مؾ سفشبسٞبي ا٘ؼب٘ي  ٚسغييشار آة ٛٞ ٚايي ثش سٚي اديذٔيِٛٛطي ثيٕبسي دً٘ .ديذا
وشدٖ ٔذَ ٞبيي ثشاي ٔحبػج ٝسشويت سٚيىشدٞبي اػشفبد ٜاص ٚاوؼٗ  Vector Control ٚثش سٚي ا٘شمبَ.
 -6سحميمبر ػّٕي ؿبُٔ اػششاسظي ٞبي اخشايي ٔمش ٖٚث ٝكشف ،ٝحٕبيز اص الذأبر ٔٛفك ٔحّي ،اسصؿيبثي دشٚسٛوُ ٞبيي وٝ
ثشاي اثشثخـي ٘ظبْ ٔشالجز حـش ٜؿٙبػي ا٘شخبة ؿذ ٜا٘ذ ،ثٟجٛد ويفيز ٍٟ٘ذاسي آة ٞبي ٔٛسد اػشفبد ٜدس ٔٙبصَ ،ؿشايغي وٝ
سغييشار سفشبسي دس ا٘ؼبٖ سا سـٛيك ٔي وٙٙذٔ ،ذِٟبي ؿٙبػبيي ٌشٟٞٚب ٔ ٚىبٖ ٞبي خغشافيبيي و ٝآػيت دزيشي ثيـششي داس٘ذ ٚ
ثشسػي ٚضؼيز ٞبي خبكي ٔثُ ٔذاسعٔ ،حُ ٞبي وبس ٔ ٚحُ ٞبي ٌشد ٓٞآيي ٞبي ٔزٞجي.
 -7ايدبد يه ٔذيشيز ػّٕي  ٚحؼبة ؿذ ٜثشاي ثشسػي ٔمبٔٚز ٘ؼجز ث ٝحـش ٜوؾ ٞب دس ٘بلّيٗ دً٘ ٔ ٚالحظ ٝدس ٔٛسد
سٚيىشدٞبي ديٍش غيش اص اػشفبد ٜاص حـش ٜوؾ ،اػشفبد ٜچشخـي اص حـش ٜوؾ ٞب ،اػشب٘ذاسد وشدٖ سٚؽ ٞبي وـف ٔ ٚذيشيز
ٔمبٔٚز ،اسصيبثي سأثيش ثشٚص ٔمبٔٚز دس ثش٘بٔٞ ٝبي ديـٍيشي ،دبيؾ ٘مؾ اػشفبد ٜثي لبػذٌ ٚ ٜؼششد ٜاص ا٘ٛاع ٔخشّف حـشٜ
وؾ ٞب (حـش ٜوؾ ٞبي ٔٛسد اػشفبد ٜدس ثخؾ وـبٚسصي -اػشفبد ٜاص ٍٔغ وؾ ٞب ٔ ٚحلٛالر خبٍ٘ي) ٘ ٚمؾ آٟ٘ب دس ثشٚص
ٔمبٔٚز.
 -8ديذا وشدٖ سٚؽ ٞبي ٔٛثشسشي ثشاي ديـٍيشي  ٚوٙششَ عغيبٖ ٞبي دً٘ ثب اػشفبد ٜاص سٚؽ ٞبي ديٍشي غيش اص اػشفبد ٜاص
حـشٜوؾ ٔشٛلف وشدٖ سؿذ  ٚسىثيش دـٞ ٝب  ٚأىبٖ حزف آٟ٘ب ثب اػشفبد ٜاص سّٞ ٝبي خبرة ،اػشفبد ٜاص دٚسوٙٙذٞ ٜبي حـشار
(ٞ Repellentب) دـٞ ٝبي دػشىبسي ؿذ ٜط٘شيىي ،سٚيىشدٞبي ٛٔ ، Wolbachia-basedاد آغـش ٝثب حـش ٜوؾ ،اػشفبد ٜاص
حـش ٜوؾ دس داخُ ٔٙبصَ دس خبيي و ٝايٗ دـٞ ٝب ث ٝاػششاحز ٔي دشداص٘ذ  ٚدٟٙبٖ ٔي ؿ٘ٛذ.
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 -9سِٛيذ  ٚاسصؿيبثي ٚاوؼٗ ٞبي دً٘  ٚادغبْ آٟ٘ب دس ٔذاخالر ٔٛخٛد ،دبػخ ث ٝوٕجٛد دا٘ؾ فؼّي دس ساثغ ٝثب اثشثخـي ثي
خغش ثٛدٖ ٚاوؼٗ دس دساصٔذر  ٚسبثيش آٖ ،الصٔٞ ٝبي ايٕٙي سبثيش ٔحبفظز وٙٙذٚ ٜاوؼٗ ،أىبٖ ٘يبص ث ٝدٚصٞبي سـذيذوٙٙذ ٜاثش
ٚاوؼٗ ( ٚ herd Immunity ،)booster doseسدٛيض ٕٞضٔبٖ ثب ٚاوؼٗ ٞبي ديٍش ،يبفشٗ اػششاسظي ٞبي ٔغّٛة ايٕٗ ػبصي
(ؿبُٔ ٌشٟٞٚبي ٞذف -سٚؽ اػشفبد -ٜخذٚ َٚاوؼيٙبػي ،ٖٛدٛؿؾ ايٕٗ ػبصي) ،ادغبْ ٚاوؼيٙبػي ٖٛدً٘ دس ػبيش ثش٘بٔٝ
ٞبي ديـٍيشي  ٚوٙششَ.

ػٛأّي و ٝدس اخشاي اػتشاتظي خٟب٘ي تأثيش داس٘ذ:
اخشاي ٔٛفك اػششاسظي خٟب٘ي ث 5 ٝػبُٔ ٘يبص داسد سب ػّٕي ؿٛد:
 -1خّت حٕبيز  ٚثؼيح ٔٙبثغ
ٔ -2ـبسوزٕٞ ،بٍٙٞي ٕٞ ٚىبسي ٔـششن
 -3ايدبد ثش٘بٔٞ ٝبي اسسجبعي ٔٙبػت ثب ٔشدْ خٟز سغييش سفشبس
 -4ظشفيز ػبصي
 -5دبيؾ  ٚاسصؿيبثي
ايٗ ػٛأُ ٘ ٝسٟٙب دس سٛفيك اػششاسظي ٞبي خٟب٘ي ثّى ٝدس اػششاسظيٟبي ٔٙغم ٝاي  ٚوـٛسي ٘ ٓٞمؾ آفشيٗ ٞؼشٙذ.
 -1خّت حٕبيت  ٚثؼيح ٔٙبثغ
ديـٍيشي  ٚوٙششَ ثيٕبسي دً٘ دس ػغح وـٛسي ٘يبص ث ٝخّت حٕبيز ٔؼئِٛيٗ وـٛسي داسد .ثذ ٖٚسبٔيٗ ثٛدخ ٝوبفي ثب ٔالحظٝ
 ٕٝٞخب٘ج ٝاثؼبد ديـٍيشي  ٚوٙششِي ٕ٘يشٛاٖ ا٘شظبس داؿز الذأبر ثشٛا٘ذ ٔٛثش ٚالغ ؿٛد .دس حبَ حبضش وٕجٛد ثٛدخ ٓٞ ٝدس
ػغح وـٛسي ثخلٛف وـٛسٞبيي و ٝثيٕبسي ثٔٛي ؿذ ٜاػز أش ٔجبسص ٜثب ثيٕبسي سا ثؼيبس دؿشٛاس وشد ٜاػز ايٗ وٕجٛدٞب
دس ػغح ثيٗإِّّي ٔ ٓٞـبٞذٔ ٜي ؿٛد٘ .مؾ  WHOدس خّت حٕبيز ٞبي ثيٗ إِّّي  ٚسمٛيز ٘ظبْ ٔشالجز اص ثيٕبسي إٞيز
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صيبدي داسد٘ .ظبْ ٔشالجز ايذ ٜآَ ثشاي ثيٕبسي دً٘ ٘ظبْ ٔشالجز ػٙذسٔيه اػز و ٓٞ ٝثشاي ٟٔبس  ٓٞ ٚثشاي سخفيف
(ٌٕٝٞ )mitigationيشي ٞبي ايٗ ثيٕبسي ايٗ سٚيىشد ٔيشٛا٘ذ وبسايي داؿش ٝثبؿذ  ٚثذيٟي اػز ٘ظبْ ٔشالجز ػٙذسٔيه دشٞضي ٝٙسش
اص ٘ظبْ ٔشالجز خبسي خٛاٞذ ثٛد .خّت حٕبيز ثخؾ خلٛكي دس اكالح ٔٙبثغ آة آؿبٔيذ٘ي ٔٙبصَ  ٚػبيش ٔٛضٛػبر ثٟذاؿز
فشدي  ٚثٟجٛد صيشػبخز ٞبي ثٟذاؿز ٔحيظ ثؼيبس سأثيشٌزاس ثٛد ٚ ٜدس غيش ايٗ كٛسر ثخؾ دِٚشي لبدس ث ٝدبػخٍٛيي ٘خٛاٞذ
ثٛد.
ٔ -2ـبسوتٕٞ ،بٍٙٞي ٕٞ ٚىبسي ٞبي ٔـتشن
يه ثش٘بٔ ٝوٙششِي ٔٛفك ثبيذ ثلٛسر چٙذ ثخـي ٔ ٚـششن سٛػظ ػبصٔبٖ ٞبي ٔخشّف سٟي ٝؿٛد أب ٔشبػفب٘ ٝدس اغّت اٚلبر ٚ
دس اوثش وـٛسٞب چٙيٗ چيضي ٔـبٞذٕ٘ ٜي ؿٛد .ايٗ سٚيىشد ثبيذ اسسمبء يبفش ٚ ٝسمٛيز ؿٛد .يه ٘ىش ٝغيشلبثُ اغٕبم اػز  ٚآٖ
ايٙى ٝدس وّي ٝوـٛسٞب ػبصٔبٖ سٞجشي وٙٙذ ٜديـٍيشي  ٚوٙششَ ايٗ ثيٕبسي ثبيذ ٚصاسر ثٟذاؿز آٖ وـٛس ثبؿذ ٚ .ػبيش ٚصاسر
خب٘ٞ ٝب  ٚػبصٔبٟ٘ب ،ػبصٔبٟ٘بي غيشدِٚشي  ٚثخؾ خلٛكي ثبيذ ث ٝوٕه ٚصاسر ثٟذاؿز ثـشبثٙذ .دس ؿشايظ اضغشاسي ثبيذ
سٛصيغ ٔٙبثغ ث ٝػشػز  ٚث ٝؿىّي وبٔالً حؼبة ؿذ ٜدس اخشيبس ػبصٔبٟ٘بي ٔخشّف كٛسر ٌيشد  ٚدس كٛسسيى ٝوٕجٛدي ٚخٛد
داسد ػبصٔبٟ٘بي ٔخشّف يىذيٍش سا دٛؿؾ دٙٞذ سب ٌ ٕٝٞيشي سخفيف ديذا وٙذ.
ٕٞبٍٙٞي ؿٟشداسي ٞب ثب ٔؼئِٛيٗ ٔٙبثغ آة ؿٟشي ثشاي الذأبر ديـٍيشي ثخلٛف إٞيز ثؼيبس صيبدي داسد .حٕبيز اص
ساٜا٘ذاصي آة ِ ِٝٛوـي  ٚحشي االٔىبٖ خٕغ آٚسي ٔٙبثغ آة داخُ ٔٙبصَ فٛق اِؼبد ٜضشٚسي اػز  ٚثبيذ  ٕٝٞػبصٔبٟ٘بي دسٌيش
ث ٝآٖ ثلٛسر خذي سٛخ ٝوٙٙذ.
٘ظبْ ٔشالجز ثيبسي دً٘ سٟٙب ثٚ ٝصاسر ثٟذاؿز  ٚصيش ٔدٕٛػ ٝآٖ ث ٝسٟٙبيي ٔحذٚد ٕ٘ي ؿٛد ثبيذ اص ٞشٌ ٝ٘ٛأىب٘ي اػشفبدٜ
ؿٛد  ٚؿجى ٝاي ٔشـىُ اص ثخؾ ٞبي ٔخشّف فٙي ثب سٚيىشد ٔشالجز ػٙذسٔيه سـىيُ ٘ ٚظبْ ٞبي ٔٛخٛد سمٛيز ؿٛد سب ثشٛا٘ذ
دادٞ ٜبي ثيـشش ٙٔ ٚبػت سشي خٕغ آٚسي ٕ٘بيذ .دس ثؼيبسي اص وـٛسٞبيي و ٝايٗ ثيٕبسي ثلٛسر ثٔٛي دسآٔذٔ ٜشبػفب٘٘ ٝظبْ
ٔشالجز ثب چبِؾ ٞبي خذي سٚثش ٚاػز.
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دس ثؼيبسي اص وـٛسٞبي دسٌيش ثيٕبسي يه وبس ٌشٚ ٜٚيظ ٚ ٜيب يه وٕيش ٝكبحجٙظشاٖ ديؾ وؼٛر وـٛسي ثشاي ايٗ ٔٙظٛس
ٚخٛد داسد ِٚي اغّت اٚلبر فمظ ٚلشي ٌ ٕٝٞيشي اٚج ٔي ٌيشد ايٗ وٕيشٞ ٝب سـىيُ ٔي ؿٛد .دس وـٛسٞبي ٔٛفك دس ٔجبسص ٜثب
ثيٕبسي ٘مؾ ايٗ وٕيشٞ ٝب خيّي ثشخؼش ٝثٛد ٚ ٜاص سدبسة فٙي اػضبي آٟ٘ب اػشفبدٞ ٜبي صيبدي ٔي ؿٛد  ٚسلٕيٓ ٌيشي ٞب ػٕذسبً
ثشاػبع ٘ظبسر وبسؿٙبػي ايٗ اػضب ا٘دبْ ٔي ؿٛد .ايٗ وٕيشٞ ٝب ثب فٛاكُ ٔٙظٓ سـىيُ ٔي ؿٛد  ٚوّي ٝفؼبِيز ٞبي ديـٍيشي
 ٚوٙششِي سا دبيؾ  ٚاسصؿيبثي ٔي وٙذ  ٚدس حميمز ٘ظبسسي اص ثبال  ٚوالٖ ث ٝثش٘بٔ ٝداسد .ػغح ثبالسشي  ٓٞدس ٕٞىبسي ٞبي
اػضبي ايٗ وٕيشٚ ٝخٛد داسد  ٚآٖ سيٓ ػبصي ثشاي فؼبِيز ٞبي ٔخشّف ،سمٛيز ٟٔبسر ٞبي اسسجبعي دس ػغٛح ٔخشّف  ٚسؼٟيُ
ٔـبسوز ثخؾ كٙؼز  ٚػبيش ثخؾ ٞبي ٔشسجظ (آة  ٚفبضالة ؿٟشداسي ٞب ،ثٟذاؿز ٔحيظ  ٚثخؾ ٞبي ٔشسجظ ثب سٛػؼٝ
صيشػبخز ٞب) ثخلٛف ثشاي وبٞؾ سىثيش ٘بلّيٗ دس والٖ  ٚسجبدَ ثٟششيٗ سدشثيبر ثب يىذيٍش اػز .سجبدَ سدشثيبر ثب وـٛسٞبي
ٕٞؼبي ٓٞ ٝثخؾ ديٍشي اص فؼبِيشٟبي ايٗ وٕيشٔ ٝحؼٛة ٔي ؿٛد.
 -3ايدبد ثش٘بٔٞ ٝبي استجبى ثب ٔشدْ خٟت تغييش سفتبس
دس وّي ٝثش٘بٔٞ ٝبي ديـٍيشي  ٚوٙششَ ثيٕبسي دً٘ ثش٘بٔٞ ٝبي اسسجبعي ثب ٔشدْ يىي اص ٔ ٟٓسشيٗ اخضاي آٖ ثشاي اخشاي ٞش چٝ
ثٟشش أٛس فٙي ٔحؼٛة ٔي ؿٛد .ثبيذ اػشمبد داؿز و ٝايٗ سغييش سفشبس اػز و ٝثبػث وبٞؾ اثشالي ث ٝثيٕبسي ،ا٘ٛاع ؿذيذ آٖ ٚ
ٔشي ٔي ؿٛد .دس ثش٘بٔ ٝديـٍيشي  ٚوٙششَ ثبيذ خضء وبٞؾ خغش  ٚ Risk Reductionاسسمبي سفشبسٞبيي وٙٔ ٝدش ثٔ ٝحبفظز دس
ثشاثش ثيٕبسي دس خٕؼيز ٞبي دس ٔؼشم خغش ٔي ؿٛد ثغٛس خذي ٔٛسد ٔالحظ ٝلشاس ٌيشد.
ٔشذِٛٚطي  (Communication for Behavioral impact) COMBIو ٝسٚؿي ٔجشٙي ثش يه ثش٘بٔ ٝسيضي اسسجبط ػيؼشٕبسيه
اػز  ٚسٛػظ ػبصٔبٖ خٟب٘ي ثٟذاؿز سٟي ٝؿذ ٜدس ايٗ ساثغٔ ٝيشٛا٘ذ ثؼيبس ساٍٞـب ثبؿذٞ ٕٝ٘ٛ٘ .بي صيبدي ٚخٛد داسد وٝ
٘ـبٖ ٔي دٞذ اسخبر چٙيٗ ساٞجشدي ثبػث ثؼيح خبٔؼ ٚ ٝوبػشٗ ٔٙبثغ ثبِم ٜٛا٘شمبَ ثيٕبسي ،اػشفبدٙٔ ٜبػت اص حـش ٜوؾ ٞب دس
داخُ ٔٙبصَ  ٚاػشفبد ٜثٛٔ ٝلغ اص خذٔبر ثٟذاؿشي ،سـخيق  ٚدسٔبٖ ٌ ٚضاسؽ دٞي ثيٕبسي ؿذ ٜاػز  ٚلغؼبً دس آيٙذ ٜدس
دزيشؽ ثش٘بٔٞ ٝبي ٚاوؼيٙبػي٘ ٖٛمؾ خٛاٞذ داؿز.
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افضايؾ آٌبٞي ٞب  ٚظشفيز ٞب ثبيذ دس سٕبْ ػغٛح ثش٘بٔٛٔ ٝسد سٛخ ٝلشاس ٌيشد.

 -4ظشفيت ػبصي
ظشفيز ػبصي دس سٕبْ ػغٛح ديـٍيشي  ٚوٙششَ ثيٕبسي دً٘ ثبيذ ٔٛسد سٛخ ٝلشاس ٌشفش ٚ ٝثشاي آٖ ثش٘بٔ ٝسيضي دساصٔذر
كٛسر ٌيشد أبْ ٔشبػفب٘ ٝدس اغّت ٔٛاسد ٔٛسد غفّز لشاس ٌشفش ٝاػز .ثش٘بٔٞ ٝبي آٔٛصؽ ٔذأ ٝ٘( ْٚمغؼي) يىي اص اخضاي ٟٔٓ
اخشاي ٔٛثش ثش٘بٔ ٝوـٛسي اػز و ٝالصْ اػز  ٚثبيذ ثغٛس ٔشست اسسمبء يبفش ٚ ٝث ٝسٚص ؿٛد .اخشاي ٔٛفك ايٗ ثش٘بٔ٘ ٝيبص ثٝ
دشػ ُٙسؼّيٓ ديذ ٚ ٜث ٝسؼذاد وبفي  ٚدػششػي ث ٝاثضاس  ٚسؼٟيالر  ٚدا٘ؾ ٟٔ ٚبسر الصْ دس ثخؾ ٞبي ٔخشّف داسد.
ظشفيز ػبصي ثبيذ دا٘ؾ ٟٔ ٚبسر ٔٛسد ٘يبص ثشاي اخشاي ٔٛثش ثش٘بٔ ٚ ٝدبيؾ  ٚاسصؿيبثي آٖ سا فشا ٓٞآٚسد .دس ايٗ ٔٛسد ٘ ٝسٟٙب
ثبيذ اص ٔشخلليٗ ػّ ْٛاخشٕبػي ٕٞ ٚچٙيٗ اسسجبعبر ثّى ،ٝحـش ٜؿٙبػبٖ ثخؾ ػالٔز ا٘ؼب٘ي ،وبسؿٙبػبٖ أش وٙششَ ٘بلّيٗ،
اديذٔيِٛٛطيؼز ٞب ،وبسوٙبٖ ػغٛح ٔخشّف سـخيق آصٔبيـٍبٞي ٚ ،وؼب٘ي و ٝثؼٛٙاٖ ٘بظش ػّٕيبر ٔجبسص ٜثب ثيٕبسي ػُٕ ٔي
وٙٙذ ثٟشٌ ٜشفز.

* تمٛيت تٛإ٘ٙذي ٞبي ٔذيشاٖ ٔحّي ثشاي تلٕيٓ ٌيشي ٞبي آٌبٞب٘ٝ
ٔشاوض ثٟذاؿشي دس ػغٛح اػشب٘ي  ٚؿٟشػشب٘ي الصْ اػز سٚص ثشٚص سٛا٘بسش ؿ٘ٛذ سب ثشٛا٘ٙذ دس ػغٛح ٔحّي  ٓٞدس ثشاثش
ٔؼئِٛيٗ ػيبػي  ٓٞ ٚدس ثشاثش ٔشدْ دبػخٍٛي خٛثي ثشاي الذأبر ديـٍيشي  ٚوٙششَ ثبؿٙذٔ .شبػفب٘ ٝدس اغّت ٔٛاسد چٙيٗ
سٛإ٘ٙذي ٞبيي دس ػغٛح ؿٟشػشب٘ي ٘ؼجشبً ضؼيف ثٛدٙٔ ٚ ٜبثغ الصْ دس اخشيبس آٟ٘ب ٘يض وبفي ٘يؼزٌ .بٞي يبٚلبر ٕٞيٗ أش ثبػث
چبِؾ خذي ثخلٛف دس ٌ ٕٝٞيشي ٞبي ع َٛوـيذ ٜخٟز سذا ْٚالذأبر دبػخ دٞي ٔي ؿٛدٔ .ذيشاٖ سدٔ ٜيب٘ي  ٚدبئيٗ سش ثبيذ
ٕٞيـ ٝسٛػظ ٔذيشاٖ سد ٜثبالسش حٕبيز ؿ٘ٛذ سب ثٟشش ثشٛا٘ٙذ عغيبٟ٘بي ثيٕبسي سا وٙششَ وٙٙذٔ .ذيشاٖ سدٔ ٜيب٘ي ثبيذ ثشٛا٘ٙذ ثب
وٕيش ٝفٙي ٔشـىُ اص افشاد كبحجٙظش ديؾ وؼٛر دس ايٗ أش دس ا سسجبط ثبؿٙذ  ٚاص ٘مغ٘ ٝظبسر فٙي آٟ٘ب اػشفبد ٜوٙٙذ.
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ثجبر  ٚسذا ْٚالذأبر وٙششِي أش اػبػي ٔحؼٛة ٔي ؿٛدٛٔ .ضٛع ٔجبؿشر ثخؾ ٞبي ٔخشّف دس ايٗ أش دس ػغٛح ٔحّي
إٞيز ٚيظ ٜاي داسد .خّت حٕبيز سٞجشاٖ ٔحّي خبٔؼ ،ٝاػشب٘ذاساٖ  ٚفشٔب٘ذاساٖ ٘يض ثؼيبس ٔ ٟٓاػز.
 -5پبيؾ  ٚاسصؿيبثي
ثشاي اخشاي ٔٛفك اػششاسظي ٞبي ديـٍيشي  ٚوٙششَ ثيٕبسي دً٘ ٚخٛد يه ٘ظبْ دبيؾ  ٚاسصؿيبثي لٛي إٞيز حيبسي داسد .دبيؾ
 ٚاسصؿيبثي ٔمبكذ ٔخشّفي سا د٘جبَ ٔي وٙذ:
 -1ث ٝثش٘بٔ ٝسيضي  ٚاخشاي ٔٛفك وٕه ٔي وٙذ.
 -2اثشثخـي ٔذاخالر سا اسصيبثي ٔي وٙذ.
 -3ػشكٞ ٝبيي سا و٘ ٝيبص ث ٝثٟجٛد داس٘ذ ؿٙبػبيي ٔي وٙذ.
 -4وٕه ٔي وٙذ اص ٔٙبثغ اػشفبدٔ ٜغّٛة ؿٛد.
ايٗ دس حبِي اػز و ٝدس حبَ حبضش ٔشبػفب٘ ٝدس اوثش وـٛسٞب دبيؾ  ٚاسصؿيبثي اسسجبط ضؼيفي ثب ثش٘بٔ ٝداؿش ٚ ٝالصْ اػز ٞش
چ ٝػشيغ سش  ٓٞويفيز آٖ اسسمبء يبفش ٓٞ ٚ ٝدس وُ ثش٘بٔ ٝادغبْ ؿٛد .ثشاي ايٗ ٔٙظٛس الصْ اػز حشٕبً دس ػغح وـٛسي ػذ ٜاي
ثشاي ايٗ ٔٙظٛس سحز سؼّيٓ لشاس ٌيش٘ذ.
دبيؾ  ٚاسصؿيبثي ثبػث ٔي ؿٛد ٘مبط لٛر  ٚضؼيف ثش٘بٔٔ ٝـخق ؿذ ٚ ٜاص فؼبِيز ٞبي ا٘دبْ ؿذ ٜدسع ٞبي صيبدي آٔٛخشٝ
ؿٛد  ٚثشاػبع آٖ ثشاي ٔشاحُ ثؼذي سلٕيٓ ٌيشي ؿٛد .ثضسٌششيٗ چبِؾ دبيؾ  ٚاسصؿيبثي سؼييٗ ؿبخق ٞبيي ثشاي آٖ دس
سٕبْ ػغٛح اخشايي (دس ساثغ ٝثب اػشفبد ٜاص ٔٙبثغ ،فشايٙذٞب ،سفشبسٞبي ٔشدْ ،اديذٔيِٛٛطي  ٚحـش ٜؿٙبػي) اػز.
دبيؾ  ٚاسصؿيبثي ثبيذ دس ػغح وـٛسي عشاحي  ٚاعالػبر آٖ خٕغ آٚسي  ٚسحّيُ  ٚسفؼيش ؿٛد سب ثشٛاٖ اص آٖ اػشفبد ٜثٟيٝٙ
ٕ٘ٛد.
حذالُ ؿبخق ٞبي الصْ دس ثش٘بٔ ٝدبيؾ  ٚاسصؿيبثي وـٛسي ػجبسسٙذ اص:
 -1سؼذاد ٔٛاسد ٔظ ٖٛٙث ٝاثشال
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 -2سؼذاد ٔٛاسد ؿذيذ
 -3سؼذاد ٔٛاسد ٔشي ٘بؿي اص ٔٛاسد ٔظ ٚ ٖٛٙلغؼي
 -4سؼذاد ٔٛاسد سبئيذ ؿذ ٜآصٔبيـٍبٞي
 -5ػشٚسبيخ دس چشخؾ
ايٗ ؿبخق ٞب ٕٞب٘غٛس وٌ ٝفش ٝؿذ ؿبخق ٞبي حذالّي ثٛد ٚ ٜالصْ اػز ثشاي سؼييٗ ٔيضاٖ ثشٚص  ٚس٘ٚذ ثيٕبسي ؿبخق ٞبي
صٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي ،اعالػبر ػبِيب٘ ٝاي ؤ ٝيشٛا٘ذ ثش ؿيٛع ثيٕبسي سأثيشٌزاس ثبؿذ ػٛأّي و ٝثش سغييشار آة ٛٞ ٚايي سأثيش
ٔيٌزاس٘ذ ،سغييشار ٔشثٛط ث ٝػشٚسبيخ ٚيشٚع ٕٞ ٚچٙيٗ الذأبر وٙششِي ٔٛسد دبيؾ  ٚاسصؿيبثي لشاس ٌيش٘ذ .ػبصٔبٖ خٟب٘ي
ثٟذاؿز ٕٞچٙيٗ دس ساثغ ٝثب ٔشغيشٞبي ديٍشي  ٓٞؤ ٝيشٛا٘ذ وٕه وٙٙذ ٜثبؿذ ديـٟٙبد ٔي وٙذ اص سٚؽ ٞبي Epidemiological
 metricsثشاي سخٕيٗ ٔٛاسد ثيٕبسي (ثؼٛٙاٖ ٔثبَ ٞ Vector thresholdب  ٚؿيٛع  ٚثشٚص ٚيشٚع) اػشفبد ٜؿٛد.
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