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 ...معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  

 94خرداد-ػولیبتی ّبی تَطیِ-جٌَبی کرُ ٍ دًیب در(  MERS-coV)ًبٍکَر بیوبری ٍضؼیت گسارش: موضوع

سالم علیکن 

ٍ ( 2015شٍئي  12) 1394داد هبُ خر 22احتراهب بب ػٌبیت بِ برٍز طغیبى بیوبری کَرًٍب ٍیرٍس در کرُ جٌَبی ،اخریي ٍضؼیت لغبیت 

بِ شرح زیر ٍ ّوبٌّگی کبهل ٍ دقیق بب هؼبًٍت هحترم درهبى آى داًشگبُ تَطیِ ّبی ػولیبتی جْت استحضبر ٍ برًبهِ ریسی ٍ آهبدگی 

: اػالم هی گردد

  گسارش شذُ (ًیشبهل یک هَرد ابتال در هسبفرچی)هَرد هثبت کَرًٍب ٍیرٍس 64( 94خرداد 17)شٍئي 7هی تب  20از تبریخ

 12تؼذاد هَارد تب آخر . هَرد هرگ هجذدا اػالم شذُ است 6هَرد جذیذ بب  62( خرداد 22)شٍئي 12شٍئي تب  8است کِ از 

 .هَرد هرگ بَدُ است 11هَرد ابتال ٍ  126هیالدی برابر بب  2015شٍئي 

  ُخذهبت درهبًی هبتال شذُ اًذ تَسط اًتقبل از طریق هراکس ارائِ(بجس هَرد اٍلیِ)تبکٌَى هَارد گسارش شذ. 

 پبسخ کرُ جٌَبی برپبیِ تشخیض سریغ، جذاسبزی سریغ، پیگیری هَارد توبس استَار گردیذُ است. 

  هَرد آًْب در خبًِ تحت ًظر قرار  3453ًفر بَدُ کِ  3680خرداد  22تؼذاد هَارد توبس شٌبسبیی شذُ در کرُ جٌَبی تب

ًفر از افراد در توبس هرخض  1249از ایي تؼذاد .ّذاشتی درهبًی تحت ًظر هی ببشٌذًفر آًْب در هراکس ة 227گرفتِ اًذ ٍ 

 .شذُ اًذ

  کشَر بب تورکس بر کشَرّبی شبِ جسیرُ ػربستبى هی ببشذ 25تؼذاد کشَرّبیی کِ هَارد کَرًٍب را گسارش ًوَدُ اًذ. 

  هَرد هر گ بَدُ است 455ًفر  بِ ّوراُ  1289شٍئي  12تب کٌَى تؼذاد کل هَارد هثبت در دًیب تب  2012از سپتبهبر. 

 تَطیِ ّبی بیي الوللی شبهل هَارد زیر هی ببشذ: 

o هراقبت ) تقَیت هراقبت بیوبریْبی حبد شذیذ تٌفسی ٍ تورکس بر تغییرات غیر هؼوَل در ػالین بیوبریْبی تٌفسی

ILI   هراقبت ٍSARI)  کِ قبال بطَر کبهل اػالم گردیذُ است. 

o یشگیری ٍ کٌترل بیوبریْب شبهل رػبیت اطَل کٌترل ػفًَت در بیوبرستبًْب ٍ سبیر هراکس ارائِ تقَیت ٍ بْبَد پ

 (ایي هَضَع ٍ رػبیت اطَل حفبظت فردی از اطَل هْن ٍ اسبسی است )  کٌٌذُ خذهبت بْذاشتی درهبًی

o  ارستبًْبتَسط پرسٌل یْذاشتی درهبًی در بین هَازیي حفبظت فردیآهَزش اطَل کٌترل ػفًَت ٍ رػبیت 

o  رػبیت اطَل کٌترل ػفًَت استبًذارد برای ّوِ بیوبراى ٍ رػبیت اطَل کٌترل ػفًَت تٌفسی برای بیوبراى دارای

 ػالین تٌفسی

o  رػبیت اطَل کٌترل ػفًَت ٍ اقذاهبت احتیبطی توبسی ٍ ریسقطرات ٍ َّابرد برای بیوبراى هشکَک بِ بیوبریْبی حبد

 لَاًساتٌفسی ٍاگیر از جولِ کَرًٍب ٍ اًف

o  بیوبراى هبتال بِ دیببت، بیوبراى دارای بیوبریْبی : ػببرتٌذ از کِ بیشتر در هؼرض تْذیذ هی ببشٌذگرٍّْبی پرخطر

، بیوبراى دچبر ًقض سیستن ایوٌی ٍ هراقبت خبص از ایي گرٍُ د رهقببل ػفًَت  خًَی/قلبی/ریَی/هسهي کلیَی

 .ّبی حبد تٌفسی
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o ی از جولِ شستشَی هٌظن ٍ طحیح دستْب قبل ٍ بؼذ از توبس ،رػبیت فبطلِ رػبیت اطَل بْذاشت فردی ٍ اجتوبع

 ...هطوئي از افراد بیوبر ٍ 

o ی بب فشبرهٌفیفسدر رابطِ بب آهبدُ ببش کلیِ فضبّبی ایسٍلِ تي داًشگبُ ّوبٌّگی بب هؼبٍى هحترم درهبى 

o م هراقبت هَارد تٌفسی حبد در بیي اتببػی هبدُ ببش کبهل پبیگبُ ّبی هراقبت بْذاشتی هرزی در رابطِ بب اجرای ًظبآ

کِ از کشَر کرُ جٌَبی بِ ّر شکل هوکي ٍارد ایراى هی شًَذ یب اتببع سبیر کشَرّب ٍ اتببع ایراًی ببزگشتی از 

 .بب استفبدُ از ًظبم هراقبت سٌذرهیک  کشَرکرُ

 (:94خرداد  15) 2015ژوئن  5 تا 2012و هوارد فوت، به تفکیک کشور و هنطقه، از هارس  MERS-CoVهوارد قطعی 

Reporting country Cases Deaths 

Middle East 

Saudi Arabia 1 019 450 

United Arab Emirates 76 10 

Qatar 13 5 

Jordan 19 6 

Oman 6 3 

Kuwait 3 1 

Egypt 1 0 

Yemen 1 1 

Lebanon 1 0 

Iran 6 2 

Europe 

Turkey 1 1 

Austria 1 0 

United Kingdom 4 3 

Germany 3 1 

France 2 1 

Italy 1 0 

Greece 1 1 

Netherlands 2 0 

Rest of the world 

Tunisia 3 1 

Algeria 2 1 

Malaysia 1 1 

Philippines 2 0 

South Korea 40 4 

United States of America 2 0 

China 1 0 

Total 1 211 492 

 

 


