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   دارد

 ...دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / معاون محترم بهداشت دانشگاه

 ارتقا و تقویت نظام مراقبت لپتوسپیروز: موضوع

  احترام با سالم و

و استان شمالی  اخیر در اغلب مناطق کشور بویژه رساند با توجه به افزایش بارندگی در ماهاي  به استحضار می  
آبگرفتگی در برخی از نقاط کشور و همچنین افزایش دما و با عنایت به اینکه در فصول بارانی و جنوبی و بروز سیل و 

هاي گرم سال بیشتر  در ماهبه ویژه بیماري لپتوسپیروز طغیان احتمال بروز به خصوص در هنگام بروز سیل شرایط 
یروز اقدامات زیر بیش از پیش مورد خواهشمند است دستور فرمائید جهت پیشگیري و کنترل بیماري لپتوسپ ،شود می

  .توجه قرار گیرد

ستفراغ درد، تهوع، الرز، سردرد، درد عضالنی، گلو تب و: شامل ئم مرحله حاد بیماري لپتوسپیروزنظر به اینکه عال .1
رسانی الزم به  دارد، لذا اطالع  COVID-19اولیه و اسهال، سرفه خشک و عالیم چشمی، شباهت زیادي با عالئم 

هاي دولتی و خصوصی به عمل آید و  روزي و بیمارستان ساعته، شبانه16محترم پزشک شاغل در مراکز ران همکا
ی نظیر لپتوسپیروز هاي افتراق سایر تشخیص COVID-19یادآوري شود که در هنگام ویزیت بیماران مشکوك به 

سابقه تماس با (بطه اپیدمیولوژیکی مد نظر قرار داده شود و در خصوص یافتن را) هاي آندمیک استان به ویژه در(
 .سوال و بررسی الزم به عمل آید) آب آلوده و کار در مزرعه و شالیزار

هایی که  ارتقاء نظام مراقبت بیماري لپتوسپیروز از طریق اجراي صحیح نظام مراقبت سندرمیک در کلیه مکان .2
عمومی غیر دولتی , اعم از بخش دولتی(مایند ن بیماران سرپایی و بستري جهت معاینه و درمان به آنها مراجعه می

 .به طور جدي مد نظر قرار داده شود) و خصوصی
 .جهت عموم مردم به ویژه مشاغل در معرض خطر ارائه گردد یعموم هاي رسانه قیطر از الزم يها آموزش .3
ر مراکز و ول بهداشتی دبیماران مبتال به لپتوسپیروز با رعایت اصمناسب شناسایی به موقع و درمان  .4

   .ها مورد توجه ویژه قرار گیرد  بیمارستان
 همکاران محترم شاغل در بخش بهداشت و درمانالزم براي و بازآموزي غیر حضوري هاي آموزشی  برنامه .5

  .اجرا شود) بهورزانکارشناسان مراقب سالمت و ، کارشناسان پرستاري، یپزشکان متخصص و عموم(
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