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 (سراسر کشور)دانشکده علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی / معاونین محترم بهداشتی دانشگاه 

 

 94بهمن -ناشی از زیکا ویروس(  PHEIC) اعالم فوریت بهداشتی بین المللی  :موضوع

 

 سالم علیکن

ريت تْذاؽتي تيي الوللي در اتؼاد تيي الوللي ٍ اػالم فَ(  ZIKA)تا تَجِ تِ حغاعيت هَضَع ٍيزٍط سيكا احتزاها 

(PHEIC )ٍ تاليٌي ايي ٍيزٍط ارائِ هي  اس عَي عاسهاى جْاًي تْذاؽت هطالثي در هَرد ٍضؼيت ّوِ گيزؽٌاختي

 : گزدد

 .هي تاؽذ ٍ اس گًَِ فالٍي ٍيزٍط ّا اعت( Arbovirus)ايي ٍيزٍط اس ٍيزٍط ّاي هٌتقلِ اس حؾزات  -1

( پؾِ تثزي آعيايي)ًتقل ًوايٌذ كِ دٍ گًَِ آئذط اجيپتي ٍ آئذط آلثَپيكتَط پؾِ ّاي ًَع آئذط هي تَاًٌذ آًزا م -2

ايي پؾِ هي تَاًٌذ ػالٍُ تز ٍيزٍط سيكا، هٌتقل كٌٌذُ چٌذ تيواري ٍيزٍعي ديگز هاًٌذ تة . هْوتزيي آًْا هي تاؽٌذ

 . ّن تاؽذ... سرد، تة دًگي، چيكي گًَيا ٍ 

ٍط ّا را دارد هؼوَال تؼذ اس ٍرٍد ٍيزٍط تة دًگي تِ يك هٌطقِ سهاًي ًوي چَى پؾِ آئذط تَاًايي اًتقال ايي ٍيز -3

 .گذرد كِ تيواري چيكي گًَيا ٍ تِ دًثال آى سيكاٍيزٍط ّن در آى هٌطقِ گشارػ هي ؽَد

كؾَرّاي اهزيكاي جٌَتي ٍ آهزيكاي هزكشي ٍ تخؼ ّايي اس هٌاطق جٌَتي اياالت هتحذُ آهزيكا در عال ّاي اخيز  -4

پؾِ ّا تؼذ اس خًَخَاري اس اًغاى ّاي هثتال تِ تيواري ًاؽي اس . رؽذ ٍ گغتزػ فزاٍاى پؾِ ّاي آئذط تَدُ اًذؽاّذ 

 . سيكاٍيزٍط، هي تَاًٌذ ايي تيواري را تِ اًغاى ّاي ديگز هٌتقل ًوايٌذ

هَارد اًغاًي تقَرت تك  عال قثل در هيوَى ّاي آفزيقايي ؽٌاختِ ؽذ ٍ تؼذ اس آى ًيش 70ايي ٍيزٍط اٍليي تار حذٍد  -5

ٍ تزخي ( در درجِ اٍل)اكٌَى طغياى تشرگي در تزسيل . گيز در هزكش آفزيقا ٍ عپظ آعياي جٌَب ؽزقي گشارػ گزديذ

 .كؾَرّاي آهزيكاي جٌَتي ٍ هزكشي ٍ جشائز كارائية در گزدػ اعت

رٍسُ  7تا  2ًيش هؼوَال خفيف تَدُ ٍ دٍرُ هَارد تي ػالهت اعت ٍ اگز تيواري ػالهتذار ؽَد % 80ّزچٌذ ايي تيواري در  -6

آى تطَر هالين طي هي ؽَد، اها اس ارديثْؾت هاُ اهغال كِ ايي تيواري در تزسيل تزاي اٍليي تار ؽٌاختِ ؽذ تا كٌَى، 

ُ چٌذّشار هَرد هيكزٍعفالي در تزسيل ثثت گزديذُ اعت كِ احتوال دادُ اًذ تذًثال اتتال هادر در دٍراى تارداري رخ داد

 .تاؽٌذ ٍ ايي احتوال در دعت تزرعي ٍ هطالؼِ هي تاؽذ ٍ ٌَّس رد يا تاييذ ًؾذُ اعت

تزٍس گيلي تارُ در تيواراى ٍ ػَارك جٌيٌي هاًٌذ هيكزٍعفالي تذًثال اتتال تِ سيكا ٍيزٍط ٌَّس تطَر قطغ اثثات ًؾذُ اًذ  -7

تِ ايي  1394تْوي  12جْاًي تْذاؽت در جلغِ رٍس  اها در فَرت اثثات هي تَاًٌذ تغيار ًگزاى كٌٌذُ تاؽٌذ ٍ عاسهاى

 . تقوين رعيذُ اًذ كِ اػالم فَريت تْذاؽتي تيي الوللي ًوايٌذ

ػالئن ايي تيواري هوكي اعت تة، تذى درد، درد هفافل، درد پؾت چؾن، تثَرات هاكَلَپاپَلز پَعتي ٍ گاّي  -8

تيواري تة دًگي ٍ چيكٌگًَيا ؽثيِ اعت ٍلي تطَر كلي تيواري ػالئن ايي تيواري در هَاردي تِ . كٌضكتيَيت تزٍس ًوايذ

 . خفيف تزي هي تاؽذ

 . دٍرُ كوَى تيواري ٌَّس تطَر دقيق ؽٌاختِ ًؾذُ اعت -9
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ايي تيواري تِ ًذرت تِ هزگ هٌجز هي ؽَد ٍ اغلة هَاردي كِ در ًْايت تيوار فَت ؽذُ اعت داراي تيواري سهيٌِ اي  -10

 .هشهي تَدُ اًذ

عزٍلَصي دؽَار اعت ٍ تا عايز . ٍ جذاعاسي ٍيزٍط اس ًوًَِ خَى اًجام هي ؽَد PCRتا اًجام آسهايؼ Zikaؽخيـ ت -11

 .تة ًيل غزتي ٍ تة سرد اؽتثاُ هي ؽَد  فالٍي ٍيزٍط ّا هثل تة دًگي،

ًياس تِ هطالؼات اس هايغ هٌي جذا ؽذُ اعت اها تؼٌَاى راُ قطؼي اًتقال تيواري ؽٌاختِ ًؾذُ اعت ٍ  Zikaٍيزٍط  -12

 . راُ افلي اًتقال تيواري گشيذُ ؽذى اًغاى تَعط پؾِ آئذط هي تاؽذ. تيؾتزي دارد

اس طزيق اًتقال خَى ًيش اهكاى اًتقال ٍجَد دارد ٍ ّزچٌذ راُ افلي اًتقال تيواري ًوي تاؽذ تَفيِ جْاًي تز ايي اعت  -13

 . تؼذ اس تاسگؾت اس اّذا خَى پزّيش ًوايٌذ كِ كغاًي كِ تِ هٌاطق پزخطز عفز ًوَدُ اًذ تا عِ ّفتِ

پؾِ آئذط در اتْاي راكذ تخن گذاري هي ًوايذ ٍ جوغ ؽذى آب ّاي راكذ در اطزاف هحل سًذگي اًغاى ّا هحل  -14

 .هٌاعثي تزاي تخوگذاري پؾِ هي تاؽذ

 :راّكارّاي در ًظز گزفتِ ؽذُ تزاي كاّؼ تْذيذ سيكا تِ قزار سيز هي تاؽذ -15

را دارًذ ٍ آهَسػ راُ ّاي  Zikaعاًي ٍ آگاُ عاسي كغاًي كِ ققذ عفز تِ هٌاطق طغياى تيواري اطالع ر .1

 پيؾگيزي اس گشػ پؾِ

تزقزاري ًظام هزاقثت گيلي تارُ ٍ هيكزٍعفالي تخقَؿ در كؾَرّاي داراي گزدػ فؼال ٍيزٍط ٍ اًجام  .2

راي رٍؽي ؽذى ارتثاط ػليتي ايي تحقيقات تز رٍي خَؽِ ّاي ؽٌاعايي ؽذُ گيلي تارُ يا هيكزٍعفالي ب

 خَؽِ ّا تا ٍيزٍط سيكا يا ػَاهل خطز ديگز 

تقَيت ًظام هزاقثت سيكاٍيزٍط ٍ ارائِ تؼزيف هٌاعة ٍ راُ تؾخيـ اًتخاتي تزاي ؽٌاعايي تزقزاري ٍ  .3

 تيواراى تِ هٌاطق درخطز

 افشايؼ ظزفيت تؾخيقي آسهايؾگاُ .4

تزخَرد تا ٍيزٍط را دارًذ تزاي پَؽيذى لثاط حفاظت كٌٌذُ  اطالع رعاًي هيشاى خطز تِ افزادي كِ احتوال .5

 هٌاعة كِ گشػ پؾِ را تِ حذاقل تزعاًٌذ

 ّوكاري تا تْذاؽت هحيط تزاي عوپاؽي ٍ كاّؼ هحل ّاي هٌاعة تزاي تخوگذاري پؾِ .6

 ضذػفًَي كؾتي ّا ٍ َّاپيوا ّا تزاعاط اعتاًذارد ّاي تيي الوللي .7

 خطزات عفز تِ هٌاطق آلَدُ در دٍراى تارداري ٍ تَفيِ تِ تؼَيق اًذاختي آگاُ عاسي سًاى تاردار در هَرد  .8

 

 

 

: رونوشت
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