
 

 تعالي بسمه

حسینی جلیل سید دکتر آقای برادر ارجمند جناب  

پزشکی گروه علمی های انجمن کمیسیون محترم دبیر  

 

 و احترام، با سالم

 ظرفیت از استفاده و ها انجمن پیشنهادات ارسال بر مبنی 11/12/1398 /د مورخ7196/500 شماره نامه  "هامش"بازگشت به 

هیات سوی  از ذیل موارد ( در کشور، 19-با طغیان کرونا ویروس جدید )کووید مقابله در ککم برای علمی کشور های انجمن

 :گردد می ایفاد برداری بهره هرگونه و استحضار انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران جهتمدیره 

، انجمن علمی  19-ید با توجه به حضور ارزشمند اساتید برجسته اپیدمیولوژی کشور در کمیته های اپیدمیولوژی کوو -1

اپیدمیولوژیست های ایران آمادگی خود را جهت هرگونه همیاری علمی، فنی و اجرائی در خصوص مهار و پیشگیری از 

 گسترش اپیدمی و کنترل آن با استفاده از تمامی ظرفیت خود اعالم می دارد. 

، مناسب است این گونه داده ها به موقع در 19 -دبا توجه به اهمیت استفاده از داده های به روز درکنترل طغیان کووی -2

پیش کنترل و امکان به موقع راهکار های ارائه به منظور اختیارگروه های منتخب از اپیدمیولوژیست ها، جهت تجزیه و تحلیل 

 بینی های علمی روند طغیان قرار بگیرد. 

ی با شرکت های دانش بنیان در خصوص تولید انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران آمادگی خود را جهت همکار -3

در قالب طراحی و اجرای مطالعات  19-پیشگیری )واکسن(، تشخیصی، و درمانی با هدف کنترل طغیان کوویدمحصوالت 

 کارآزمائی بالینی و میدانی اعالم می دارد.

ن انجمن آمادگی دارد با انجام کارآزمائی های باتوجه به نیاز مبرم به یافتن یا توسعه روش های پیشگیری با اعتبار باال ، ای -4

 میدانی در این خصوص اطالعات معتبر تهیه نموده و دراختیار سیاست گذاران قرار دهد.

پیشنهاد می شود جهت کاهش بار وارد شده بربیمارستان ها و مراکز درمانی، معاونت محترم درمان وزارت بهداشت  -5

. مطلوب بعمل آوردلوژیست برای برنامه ریزی و مدیریت عفونت های بیمارستانی استفاده نیروهای اپیدمیو سازمانی ازمشارکت

بدیهی است دانش و مهارت کافی این نیروها برای کنترل طغیان های درون محیط بیمارستان و اجرای بهینه دستورالعمل های 

 به شمار آید. کشور درمان  پیشگیری و ابالغی می تواند سرمایه گذاری سترگی برای مدیریت

کرونا، این انجمن آمادگی جدید ویروس با توجه به راه اندازی سامانه اطالع رسانی، خودارزیابی و ثبت بیماران مبتال به -6

خود را برای بهره برداری از داده های این سامانه )به عنوان یک نظام مراقبت بیماری( و ارزشیابی عملکرد آن جهت پاسخ به 

اعالم می دارد. همچنین مواردی ازقبیل پیگیری افراد  ،ران برای اتخاذ مناسب ترین رویکردهای پیشگیرانهسواالت سیاست گذا

 ها باتست منفی، راه اندازی و پایش سامانه ثبت عالئم )مراقبت سندرمیک مجازی(، تدوین واجرای رویکرد کنترل تماس

(contact tracing آموزش کارگروه های اجرائی و... در زمره وظایف حرفه ای به شمار آورده و این توان بالقوه را می ، )

 تواند برای استفاده دستگاه های ذیربط در اختیار قرار دهد.

ظرفیت   دارای هکانجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران  پیشنهاد می نماید از توان گذرد، می دنیا در آنچه به استناد با -7

است، به منظور اجرائی در کشور های ها، هدایت و مدیریت تیم تحلیل ها، گیری کافی برای مشارکت در تمامی تصمیم علمی

 ، استفاده بهینه بعمل آید.19-نترل طغیان کوویدک

 

98/ک/234  

41/12/98  



شگیری و ارزشیابی پروتکل ها و دستورالعمل های پیضمن تاکید بر ضرورت انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران  -8

 دارا  رد اجرائی و عملیاتی این مستنداتراستای بهبود عملک در ، آمادگی الزم را در این امر مهمدرمانی در سطح کشور

 می باشد.

اینترنتی( -راه اندازی پیمایش های کشوری بصورت غیرحضوری )تلفنی با اعالم آمادگی این انجمن، پیشنهاد می شود با -9

منطقه ای و ملی،  موزشی  پیشگیرانهآرسانی در اقصی نقاط کشور صورت گرفته و برنامه ریزی های نیازسنجی آموزشی و اطالع 

 با عطف به نتایج این بررسی ها تنظیم گردد.

انجمن علمی اپیدمیولوژیست تیم های منسجم در مقابل تهدیدات روزمره بیولوژیک،  وضرورت تشکیلبا توجه به اهمیت  -10

کارشناسان ویژه اپیدمیولوژی میدانی  مهارتی -آموزشیوتاه مدت ک دوره های برگزاری را برایهای ایران آمادگی خود 

 اعالم می دارد. ،خبره و برجسته مدرسینبه  اتکا با ،آنالین حضوری وبه صورت ، خط مقدم کنترل طغیان ها

درس آموخته های بررسی  شود یافته ها و ن و انتقال دانش، پیشنهاد میاترجم امر باتوجه به وظیفه اپیدمیولوژیست ها در -11

مقتضی تهیه و منتشر )ترجیحاً به زبان فارسی برای  به نحو با مشاوره و استفاده از تجربیات اپیدمیولوژیست ها  19-طغیان کووید

-میمحتوی های علطیف وسیعتری از مخاطبین( گردد. در این خصوص انجمن اعالم آمادگی برای تهیه و انتشار این گونه 

ملی و  از انتشاراتبه موقع در راستای اقدامات وزین ستادهای مختلف جهت استخراج و استفاده  همچنین .می نماید ،آموزشی

 برای جاری، با مساعدت اعضای محترم خود، آمادگی الزم راهمکاریهای همواره ضمن تاکید به تداوم این انجمن، ، بین المللی

  بیشتر دارا می باشد. مشارکت

 

 
 

 جنابعالی تقدیر از زحمات و باتشکر

 

 دکتر کورش هالکوئی نائینی

 
 دبیر انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

 

 
 19-رونوشت: برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی اکبر حقدوست، معاون محترم آموزشی و مدیر کمیته اپیدمیولوژی کووید

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


