
 فريبا قرباني

 كارشناس مبارزه با بيماريها معاونتبهداشتي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 سرخك

:مقدمه

و1-5بيماري سرخك يكي از بيماري هاي كشنده در كشورهاي در حال توسعه است كه ميزان كشندگي آن در حدود  درصد
عوارضي مانند ممكن است بيماري سرخك درصورت بهبودي. شده است درصد تخمين زده10-30در بعضي مناطق در حدود

و يا عوارض كمتر شايع شامل سوء تغذيه كاهش  و آنسفاليت ، كوري ، تشنج ناشي از تب ، اسهال ، پنوموني اوتيت مديا
و صدمه مغري ايجاد مي كنند  ، تشنج و بهبود پوشش جاري واكسيناسيون باعث كاهش موارد ابتال،پروتئين در به سرخك

كشورهاي عضو منطقه مديترانه شرقي سازمان جهاني 1997در سال.نتيجه كاهش موارد مرگ ناشي از سرخك شده است
استراتژي.كردند تمديد 2015ازآن تا سالو بعد را تصويب كردند 2010مصوبه حذف سرخك در منطقه تا سال، بهداشت

در%95كان از طريق پوشش ايمنسازي با دوز اول واكسن سرخك به ميزان تقويت ايمنسازي كودشامل هاي حذف سرخك
و درمان مناسب موارد سرخك از جمله تجويز ويتامينو كليه شهرستانها  تكميليAتقويت نظام مراقبت سرخك

وسرقابليت به علت آن جهت پيشگيري بيماري سرخكقدرت انتشار ايت يا از طبق(،MRيا MMRواكسن زنده سرخك
سن،)دستورالعمل واكسيناسيون كشوري و12در مي18ماهگي واكسن سرخك ايمني طوالني مدت. شود ماهگي تزريق

و افراد واكسينه شده ويروس واكسن را منتقل نمي كنند  .ايجاد مي كند

:نظام مراقبت سرخك
بامورد سرخك وارده مي تواند شروع كننده يك طغيان باشد بخصوص اگر هر . گيرد گروههاي غير واكسينه قرار درتماس

و افراد در و مراقبت موارد بيماري اطالعات بدست. معرض تماس به وقفه گسترش بيماري كمك مي نمايد شناسايي سريع
.همچنين براي ارزيابي پيشرفت درراستاي اهداف حذف بيماري مورد استفاده قرار مي گيرد آمده از طريق مراقبت 

بهليه افرادكمراقبت سرخك در نظام در هر سني بدون توجه به عالئم همراه) غير وزيكوالر( تب وبثورات ماكولوپاپوالر مبتال
و جهت تاييد  ازبيماري به عنوان مورد مشكوك به سرخك گزارش و ادرار نمونه برداري مي شود سرخك ، ترشحات گلو خون

مرحله حذفدر. تاييد كننده بيماري سرخك مي باشدكاختصاصي سرخك در بررسي سرولوژي  IgMكه وجودآنتي بادي 
و نظر سرخك بايد كليه موارد تاييد شده سرخك از و يا وارده بودن اطالعات ژنيتيكي ويروس مورد بررسي قرارگيرند آن بومي

، ماه12فقدان موارد بومي سرخك در يك دوره زماني در صورتكه مشخص شود ه يا بيشتر با وجود سيستم مراقبتي مناسب
.هدف مرحله حذف سرخك تحقق مي يابد

همزمان در كليه دانشگاه لرستان نيز بطور، باتوجه به لزوم اجراي نظام مراقبت سرخك در كليه دانشگاههاي سطح كشور
و نمون ، گزارش و درمان كليه موارد مشكوك را شناسايي و از نظر اپيد ميولوژيك سطوح شبكه هاي بهداشت ه برداري مي نمايد

و سوابق واكسيناسيون پيگيري مي شوند .بررسي



و مطلوب مي باشد كه خوشبختانه دركليه شهرستانهاي استان اين هدف95پوشش واكسيناسيون باالي درصد مورد انتظار
.تحقق يافته است 

به ازای ھرصد نفر٣و در سطح استان وکشور نفر٢ک به سرخک درسطح شھرستان تعداد مورد انتظار شناسايی موارد مشکو
.ھزارنفرجمعيت می باشد 



و يك نفر54در اين استان تعداد91درسال نفر مورد مشكوك شناسيايي گرديد كه يك نفر بعنوان سرخك مثبت قطعي
و يك نفرهم سرخك واكسينال توسط آزمايشگاه و سرخجه مثبت قطعي رفرانس دانشكده دانشگاه تهران مورد تاييد قرارگرفت

.مورد نياز انجام شد تكميلي ضمن اعالم به شهرستانهاي مورد نظر مراقبتهاي 

نمودار بيماريابی موارد مشکوک به سرخک بر حسب ماه گزارش در سال 91
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نمودار درصد بيماريابی موارد مشکوک به سرخک برحسب محل 
 در سال 91



نمودار درصد بيماريابی موارد مشکوک به سرخک بر حسب منبع گزارش
درسال 91
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ل و دو نمودارفوق ميتوجه به در سطوح اوليه خدمات بهداشتي درماني به نظر رسد در سطح روستا مواردي داراي مشموليت زوم گزارش دهي
و يا ديرگزارش شده اند  . گزارش دهي بوده كه توسط بهورز شناسايي نشده


