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 عناوین مورد بحث

مروری بر نکات کلیدی در برنامه استراتژیک مقابله با پاندمی آنفلوانزا 

فرآیند تصمیم گیری 

کنترل پاندمی آنفلوانزا در بدو آغاز:  مروری بر یک هدف استراتژیک 

عملیات کلیدی ذیل این هدف استراتژیک 

چالش های موجود در برابر عملیات کنترل پاندمی 



مروری بر نکات کلیدی در برنامه استراتژیک مقابله با 

 پاندمی آنفلوانزا

 باید لحظه هر و نیست پیشگویی قابل آینده پاندمی شدت و بروز زمان1.
 بود بحران یک منتظر

 کامل حفظ و ایجاد دوراندیشانه و ممکن اقدام تنها وضعیتی چنین در2.
 است آن با مقابله برای آمادگی



مروری بر نکات کلیدی در برنامه استراتژیک 

 مقابله با پاندمی آنفلوانزا

 چیست؟ آنفلوانزا پاندمی با مقابله جامع برنامه (استراتژیک) کلی اهداف .3

.aمیرسد بنظر تر محتمل آنها خطر که هایی ویروس توسط پاندمی آغاز از پیشگیری  

 (میرسد بنظر پاندمی آغازگر عامل ترین محتمل H5N1 حاضر حال در)

.bارائه سطوح در ضروری های مهارت و ابزارها کلیه اینکه از اطمینان کسب 

 شده مستقر و ایجاد تحقیقات و ریزی برنامه ، (درمانی ، کنترل و پیشگیری) خدمات

 دهند تخفیف را وارده  صدمات  پاندمی بروز صورت در تا اند

 است کلیدی استراتژی 5 از یکی (Rapid containment) سریع مهار عملیات .4

 



 منظور ازاستراتژی مهار سریع 

(Rapid containment) چیست؟ 

متوقف ساختن افزایش موارد آنفلوانزای پاندمی 

به محض آگاهی از اولین موارد بروز بیماری 

و پیش از گسترش موارد در سطح وسیع 



 !یادآوری

 

 

 واکنش سریع(Rapid Response)  جزء استراتژی های رایج بهداشتی

 بوده و برای کلیه همکاران واژه ای آشنا ست



استراتژی واکنش سریع شامل عملیات ذیل 

:است  

 
 شناسایی سریع موارد بیماری1.

منابع بیماری در سطح منطقه / عملیات یافتن منبع 2.

(investigation) 

اعمال روش های کنترلی استاندارد برای پیشگیری از 3.

 انتقال بیماری به افراد سالم

 WHOگزارش دهی به مقامات مسؤول در سطح ملی و 4.

 



   (Rapid containment)مهار سریع

 یک استراتژی بهداشتی خاص شرایط فوق العاده میباشد

 بیماری منابع / منبع یافتن عملیات که میگردد آغاز زمانی استراتژی این•

 محلی طغیان که باشد آن از حاکی (investigation) منطقه سطح در

 است انتظار مورد پاندمی شروع احتمالا  بررسی مورد

 

 



استراتژی مهار سریع با هدف آن متوقف ساختن 

:پاندمی بروز یافته شامل عملیات ذیل است  

 
 درگیر کشور و WHO  همکاری با خطر ارزیابی1.

  گیری تصمیم جهت WHO  با ملی مسؤول مقامات مشورت2.

 کنترلی های روش اعمال) ضروری مداخالت خصوص در

   (خاص

 انتقال از پیشگیری برای خاص کنترلی های روش اعمال3.

 و ویروس ضد داروهای تجویز منجمله سالم افراد به بیماری

 وسیع مقیاس در دارویی غیر مداخالت

 



 مؤثر است؟“ مهار سریع”آیا 

بدیهی است اگر اقدامی انجام ندهیم ، موفقیت متصور نیست 

 گزینه های مؤثر برای کاهش مرگ و میرر و تبعرات اجتمراعی

 یک پاندمی اندک 

 تجربرررهSARS  نشررران داد کررره امکررران انجرررام عملیرررات پیچیرررده

 بهداشتی وجود دارد

 همچنررین مرردل هررای آمرراری نشرران داده انررد کرره امکرران اجرررای

 وجود دارد“  مهار سریع”استراتژی 

 

 

 



 !در مهار سریع زمان نقش کلیدی دارد : نکته 

بسیار “طالیی فرصت” که اند داده نشان (آماری) ریاضی های مدل 

 است کوتاه

 

مداخالت و ویرال آنتی داروهای وسیع تجویز برای طالیی فرصت 

 شده برآورد طغیان بروز از پس هفته سه تا حداکثر دارویی غیر

 است

 

 



 :اقدامات زیر باید به سرعت انجام شود

 موارد شناسایی1.

  منطقه سطح در بیماری منابع / منبع یافتن عملیات2.

(investigation)  

 سریع دهی گزارش3.

 مرحله به مرحله گیری تصمیم و ارزیابی آن بدنبال4.



فرآیند تصمیم گیری 

برای اعالم خطر و 

 “مهار سریع”آغاز 



و  کشور درگیر موارد  WHOدر ارزیابی خطر با همکاری  

 : ذیل اهمیت دارد

 
شواهد ویرولوژی: 

نتایج آزمایشات دال بر بروز یک ویروس جدید باشد 

 

 

شواهد اپیدمیولوژیک: 

شواهد دال بر انتقال مؤثر و مداوم انسان به انسان باشد 

 

 

 ندارنددر ارزیابی خطر عالئم بالینی اهمیت چندانی : نکته مهم 

 زیرا ممکن است عالئم بالینی موارد اولیه بیماری خفیف بوده در

 حالیکه موارد دیررس میتوانند شدید باشند

 

 

 



و   WHOدر ارزیابی خطر با همکاری  

 (:2) کشور درگیر موارد ذیل اهمیت دارد

موارد عملیاتی و پشتیانی 

Cut off تعریف شده برای اعالم طغیان 

زمان سپری شده از مشاهده اولین مورد بیماری 

 مثالا سهولت دسترسی به منطقه ، )ویژگیهای جغرافیایی منطقه
 (وجود مرز با کشورهای همسایه

 برخورداری منطقه از زیرساخت های اساسی و خدمات
 ضروری 

 مصمم بودن منطقه برای ایفای نقش رهبری و مدیریت خود
 جهت مقابله با پاندمی

برخورداری از امکانات و حمایت بین المللی 



سؤاالت اساسی که در فرآیند تصمیم گیری برای شروع 

باید به آنها پاسخ داد ؟“ مهار سریع”  

 یک که دارد وجود مسأله این بنفع ای کننده متقاعد شواهد آیا1.

 و انسان به انسان از آسان انتقال توان جدید آنفلوانزای ویروس

 است؟ کرده پیدا را جامعه در مداوم های طغیان ایجاد

 

 آغاز عدم برای ای کننده متقاعد دلیل آیا ، است مثبت پاسخ اگر2.

 دارد؟ وجود “سریع مهار” عملیات



 “مهار سریع”فرآیند تصمیم گیری برای شروع 

در مندرج معیارهای با مطابق است الزم کشورها IHR  (مقررات 

 خصوص در گزارشدهی و آزمایی راستی به (المللی بین بهداشت

 :نمایند مبادرت پاندمی اعالم

 
  گیرد می صىرت WHO و کشىر تىسط مشترک بطىر که خطر ارزیابی1.

 

 و رهبری ، “سریع مهار” عملیات آغاز برای نهایی تصمیم اتخار2.
 است درگیر کشىر با عملیات آن مذیریت



خودداری “ مهار سریع”چه موقع باید از شروع عملیات 

 نمود؟

نمود تأیید را آنفلوانزا ویروس جدید گونه زیر یک وجود نتوان که زمانی 

امنیتی بدلیل مثالا  :نباشد امکانپذیر بدلیلی مقتضی میزان به عملیات سریع آغاز 

ننمایند حمایت سریع مهار عملیات از ملی مسؤول مقامات 

دیگر آن کنترل و شده پخش گسترده بسیار سطح در عملیات آغاز از قبل ویروس 

 نباشد امکانپذیر



چگونه میتوان اندازه و شکل منطقه مهار و 

 احتیاط را تعیین نمود؟

مواجه افراد و بیماری موارد جغرافیایی توزیع و مرور و عبور الگوی 

 بیماران با شده

طغیان منطقه نزدیکی در ملی مرزهای وجود و بومی منطقه مرزهای 

و دریا کوهها، نظیر) طغیان منطقه نزدیکی در طبیعی مرزهای وجود 

...) 

و آب برق، نظیر) منطقه در ضرروری خدمات و ها زیرساخت وجود 

 (غذا

ها آزمایشگاه و درمانی خدمات ارائه مراکز استقرار محل 



 مهار سریع

 

 چه اقداماتی را باید در 

 “  منطقه مهارسریع”

 انجام داد؟



چه اقداماتی را باید در 

 منطقه مهارسریع انجام داد؟

 دارویی مداخالت1.

 احتیاط منطقه با مهار منطقه مرز در مرور و عبور کنترل2.

 دارویی غیر مداخالت3.

 مهار منطقه در ویژه مراقبت نظام برقراری4.

 نوپدید ویروس های ویژگی تعیین5.

 

 

 

 



“ مهارسریع”چه اقداماتی را باید در منطقه 

 انجام داد؟
 مداخالت دارویی( 1

 روز 20پروفیالکسی داروی آنتی ویرال بمدت 1. 

  

 را نباید فراموش نمود( در صورت دسترسی به واکسن)نقش واکسیناسیون 2.

 

 وجود دارد WHOامکان استفاده از ذخایر جهانی اُوسلتامیویر 3.

 



مسؤولیت های مرکز مدیریت بیماریها در 

 تأمین داروی آنتی ویرال

تضمین و تسهیل ترخیص دارو از گمرک 

 تضمین امنیت بیولوژیک دارو در فرودگاه، در سالن ترانزیت و

 هنگام انبارداری

 انتقال سریع دارو به منطقه بروز طغیان با همکاری معاونت

 بهداشتی دانشگاه منطقه بروز طغیان

توزیع دارو و نظارت بر نحوه توزیع 

 



“ مهارسریع”چه اقداماتی را باید در منطقه 

 انجام داد؟

 کنترل عبور و مرور در مرز منطقه مهار با منطقه احتیاط( 2

به مردم توصیه کنید از رفت و آمد های غیر ضروری جداا پرهیز کنند 

بیشترین احتمال ابتالء یا مواجهه با بیماران “ منطقه مهار”زیرا در 

 وجود دارد

 



“  مهارسریع”چه اقداماتی را باید در منطقه 

 انجام داد؟
 برقراری نظام مراقبت ویژه در منطقه مهار( 4

اهداف نظام مراقبت ویژه 

شناسایی و تأیید آزمایشگاهی موارد مشکوک به بیماری 

 پایش نحوه پیشرفت(Trend) طغیان 

 مهار سریع”ارزیابی میزان تأثیر عملیات“ 

 در “ مهار سریع”تصمیم گیری در خصوص تغییر، تداوم یا ختم عملیات

 منطقه



 ؟انجام داد“ مهارسریع”چه اقداماتی را باید در منطقه 

 
 

 تعیین ویژگی های ویروس نوپدید5.



 مهار سریع

 

 چه اقداماتی را باید در

 “  منطقه احتیاط”  

 انجام داد؟



 نظام مراقبت در منطقه احتیاط

اهداف نظام مراقبت در منطقه احتیاط 

مهار منطقه از نشت” به که ، بیماری جدید موارد شناسایی“ 

 است موسوم

در شده اعمال مداخالت کارایی از اطمینان و ارزیابی 

 مهار منطقه

مثالا  ) قبلی تصمیمات در نظر تجدید لزوم برای راهنمایی 

  عملیات ختم یا تداوم و (مهار منطقه دادن گسترش



کنترل هایی که اعمال آنها در مرزهای داخلی و خارجی  

 الزم است“ منطقه احتیاط”

است قدغن مهار منطقه به احتیاط منطقه از عادی افراد ورود 

ندارد منعی تر خارجی مناطق به احتیاط منطقه از افراد خروج 



 

مهار سریع و سایر 

 فعالیت های کلیدی
 



“مهار سریع”اهداف اطالع رسانی در جریان   

همگان برای درک قابل بصورتی اخبار و اطالعات آخرین ارائه 

سریع مهار عملیات خصوص در مردم اعتماد جلب 

پاندمی یک ساختن متوقف خصوص در بینانه واقع انتظارات انتقال 

با سریع مهار عملیات با مردم همکاری و پذیری انعطاف ارتقاء 

 مردم فرهنگ با متناسب روشهای از استفاده

شایعات به پاسخدهی و شناسایی 

مبتال افراد بر نامناسب های برچسب کاهش 

عملیات شکست صورت در پاندمی برای همگانی سریع ساختن آماده  



“مهار سریع”چالش های   

و کشور هماهنگی و مشترک ریزی برنامه لزوم WHO قبل 

 بروز صورت در سریع عملکرد بمنظور طغیان بروز از

 بحران

مالی های کمک ، انسانی نیروی زمینه در المللی بین پشتیبانی 

 لجستیکی و ،فنی

دقیق تعیین با ملی و المللی بین سطح در شفاف سازماندهی 

 مسؤول مقامات و ارتباطی های کانال ، مسؤولیتها نقشها،

 ذیربط سازمانهای

بشر حقوق چارچوب در اخالقی اصول به پایبندی 



 سالمت و موفق باشيد


