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بهورز

يداله جعفـري کارشناس مبارزه
با بيماري هاي دانشــگاه علوم
پزشکي مشهد و عضــو هيأت تحريريه

نظاممراقبتسندرميک
)(Syndromic Surveillance System
مراقبت بيماري ها ()Surveillance
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مقدمه
واژه « مراقبت » در تعريف عبارت است از
جمعآوری ،تجزیه و تحلیل و انتشار اطالعات
مربوط به یک رویداد بهداشتی ،وجود اطالعات
مناسب برای انجام مداخلههای الزم و بهنگام در
نظام سالمت یک جامعه موضوعي ضروری و براي
مديريت سالمت از اهميت ويژه اي برخوردار است.
شايد بتوان گفت ،انجام مداخله در نظام سالمت
جامعه ،بدون اطالعات مناسب مانند حرکتکردن
در تاريکي است و اگر بخواهيم در جامعه اي که
مسؤوليت سالمتي آنها را به عهده داريم ،اقدامي
درست انجام دهيم ،بدون اطالعات مناسب و
انتخاب راهکار درست ،مطمئن نخواهيم بود که به
هدف مورد نظر برسيم و ممکن است منابع موجود
را در جهت درستي به کار نگرفته و براي سالمتي
جامعه مشکالتي ايجاد کنيم.
اطالعات بهداشتی ،بخش مکمل نظام سالمت هر
کشور بوده و این اطالعات ابزار ضروری و کلیدی
مديريت سالمت هر جامعهای است .اطالعات در
يک نظام سالمت هرچقدر کاملتر باشد ،نتيجه
اقدامها هم مناسبتر خواهد بود.

اطالعات مورد نياز در برنامههاي بهداشتي با تعريف و اجراي نظام مراقبت
بيماري يا هر رخداد بهداشتي مورد نظر جمعآوري مي شود.
چرخه نظام مراقبت معموالً بهشکل زير بيان ميشود:
تجزیه و تحلیل
داده
گزارش
شناسایی واقعه
مداخله
اطالعات
از اهداف اصلي نظام مراقبت ،پايش مستمر سير يا روند بيماريها ،کشف و
کنترل بموقع همه گیری ها و رویدادهای غیر معمول بهداشتي ،شناسايي
گروههای در معرض خطر و ...است .لذا رخدادهاي بهداشتي كه ميتوانند
در يك كشور اپيدمي هاي وسيع ايجاد كنند ،نيازمند كشف سريع و
گزارشدهي بموقعاند .به يقين تاخيردر کشف و گزارش رويدادها ،خطر
گسترش دامنه بيماري به ساير افراد و به خطر افتادن سالمتي جامعه را
بهدنبال خواهد داشت.
مراقبت بيماريها در نظام سالمت جمهوري اسالمي ايران سالها با قوت و
حساسيت خوبي در حال اجرا است و دستاوردهاي بسيار خوبي در جهت
کنترل ،حذف و ريشه کني بيماريهاي واگيردار داشته است ،در سالهاي
اخير راه اندازي و گنجاندن نظام مراقبت سندرميك در كنار نظام مراقبت
روتين مطرح است.
سیر پیشرفت نظام مراقبت از سالمت
 .1در گذشته دور :با جدا کردن افراد بیمار از اجتماع
 .2در گذشته :عالوه بر جدا کردن افراد بیمار از اجتماع ،درمان گیاهی و
سنتی بیمار
 .3در حال حاضــر :جدا کردن بیمار از اجتماع ،بستری و درمان در
بیمارستان ،تجویز داروها و روشهای پیشگیرانه ثانویه ،نظام مراقبت رایج
بیماری ها
 .4آينده :عالوه بر جدا کردن بیمار از اجتماع و بستری و درمان در
بیمارستان ،تجویز داروها و روشهای پیشگیرانه ثانویه ،نظام مراقبت رایج
بیماری ها ،نظام مراقبت سندرمیک
سندرم یا نشانگان ()Syndrom
« سندرم» ترکیبی از نشانه ها و عاليمی است که میتوانند وجود يک يا
چند بیماری يا اختالل سالمتی را مطرح کنند .به عبارت ديگر سندرم به
تظاهرات بالینی قبل از تشخیص بیماريها گفته می شود.
بیماری ()Diesease
يک حالت تشخیص داده شده مرضی و يا اختالل در عملکرد معمولي
بدن است و با توجه به تعريف سندرم و بيماري ،ممکن است یک سندرم،
عالیم و نشانه های مربوط به چند بیماری مختلف باشد.

بعضي ويژگيهاي مهم مراقبت سندروميک
• حــوزه فعالیت نظام مراقبت سندرمیک از مرحله عالیـم و
نشانهها و قبل از تشخیص بیماریها شروع می شود ،اما حوزه
فعالیت نظام مراقبت بیماری ها معمــوالً با شک به بیماری ها
شروع می شود.
• مبناي اين نظام شکایت اصلی بیمار ()Chief complaint
است و به جاي تشخيص قطعي موارد ،مبتني بر جمعآوري و
ثبت نشانههاي كليدي (شاه عالمتها) از جامعه است.
• نظام مراقبت سندرمیک با دامنه وسیعتر و حساستری بر
سالمت جامعه نظارت دارد.
• نتایج اقدامهاي نظام سندرمیک پیشگیرانه و سریعتر است.
• درمان سندرمها معمـــوالً بر اساس عالمت درمانی است.
(سردرد ،سرفه ،غيبت از کار و مدرسه ،نشانههای اوليه بيماري
و )...و درمان بیماری ها بر اساس درمان علت به وجود آورنده
بیماری و عالمت درمانی است.
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کد این موضوع 8729

سیر پیشرفت نظام مراقبت از سالمت در دنیا

• اصول پيشگيري و مراقبت از بيماريهاي واگير ـ انتشارات روح
قلم 1385
• مطالب سخنراني دکتر گويا ـ رئيس مرکز مديريت بيماريها در
کارگاههاي IHR
• مطالب سخنراني دکتر نورآبادي ـ در کارگاه نظام مراقبت
سندرميک
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به این موضوع امتیاز دهید (  1تا )100

43

سالبیستوچهارم/شامره/ 87زمستان 91وبهار92

نظام مراقبت سندرمیک
اين نظام به گردآوری منظم ،تجزیه ،تحلیل و تفسیر اطالعات
مربوط به وضعیت سالمت جمعیت عمومی اطالق میشود
که هدف آن دستیابی به تشخیص های زودرس تهدیدهاي
سالمتی و اعالم هشدار سریع براساس دادههای به دست آمده
برای جلوگیری و کنترل طغیان بیماری ها در جامعه وافزایش
قابلیت پاسخگویی و واکنش سریع سیستم سالمت است.
نظام مراقبت سندرمیک مبتنی بر پیگیری نشانهها بوده و
چهارده سندرم اصلي شامل تب و بثورات حاد پوستی ،سندرم
شبه آنفلوانزا ،عفونت شدید و حاد تنفسی ،تب های طول
کشیده ،زردی ،مسمومیت غذایی ،اسهال حاد ،اسهال خونی،
فلج شل حاد ،مرگ ناگهانی ،نشانه های شوک با تب یا بدون
تب و سرفه مزمن مشمول گزارش دهی این نظام مراقبت است.
در نظام مراقبت سندرمیک ،مراقبت وضعیت سالمت جمعیت
عمومی ب ه وسیله سريعترين وسيله ارتباطي ممکن و يا از
طريق شبکه تلفنی و رايانهاي انجام ميشود و جمعآوري
اطالعات و هشدارهاي به موقع به شکل روزانه ،هفتگی و
ماهانه بر اساس عالیم و نشانه های اولیه و بدون توجه به
تشخیص بیماری انجام ميشود و در صورت افزایش موارد
سندرم از حد آستانه تعریف شده ،بهصورت خودکار اعالم
هشدار می دهد که يک واقعه بهداشتي در شرف شکل گيري
و وقوع است و برای پیشگیری بیشتر رخداد از طریق نظام
مراقبت روتین تکمیل می شود.

نتیجه گیری
خصوصيت نظام مراقبت سندرمیک و ایجاد
با توجه به
الم هشــدار سریع ميتوان انتظار داشت،
سیستم اع
گزارش دهي زودرس طغیانها ،پیش بینی
تشخیص و
ت ،شدت و الگوی طغیانها ،پاسخدهي
اندازه ،سرع
سریع و کارآمد در پیشگیری و کنترل
و مدیریت
طغیانها مناسبتر و با اثر بخشي بيشتر
بحرانها و
امکان پذير شود.
جه داشته باشيم ،نظام مراقبت سندرمیک
الزم است تو
وان جایگزین نظام مراقبت رایج بیماریها
نبايد بهعن
تکننده،
شــود و در عمل ب ه عنوان حمای 
تلقي
نده و یاری رسان به نظام مراقبت رایج،
تکمیلکن
کارآيي بيشتري خواهد داشت.
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