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سالم علیکم 
بااحترام، باعنایت به نامه شماره ۱۲۵/۲۰۴۲/د/۹۹ مورخ ۹۹/۳/۲۰ معاونت محترم بهداشتی دانشگاه ، به 
استحضار می رساند باتوجه به هدف کلی برنامه کنترل هاری درکشور مطابق اهداف اعالم شده ازسوی سازمان جهانی 
بهداشت ، مبنی بر" حذف تمامی موارد مرگ انسانی دراثر ابتال به بیماری هاری ناشی ازگزش سگ تاسال ۲۰۳۰ " 
علیرغم افزایش سالیانه موارد حیوان گزیدگی باتالش فراوان وفعالیت های گسترده ومستمر درزمینه آموزش واقدامات 
پیشگیری پس ازمواجهه ( شستشو وضدعفونی جراحات واکسیناسیون وتجویز ایمونوگلوبولین هاری ) وپیگیری های 
متعدد دراین خصوص ، متاسفانه دردهه اخیر تعداد موارد مرگ انسان به علت ابتالء به بیماری هاری کمتر از۱۰مورد 
درسال بوده است ، لذا کسب اطمینان ازاجرای صحیح اقدامات پیشگیری پس ازمواجهه ازابتالء انسان به بیماری هاری 
بسیار حائز اهمیت وحیاتی است . همچنین باتوجه به توصیه سازمان جهانی بهداشت درکشورهایی مثل ایران که بیماری 
درحیوانات اهلی ووحوش بومی است ، حتی االمکان محل جراحت ناشی ازحیوان گزیدگی نباید بخیه شود مگردرموارد 
استثناء (شامل پارگی شریان، شکستگی وعریان شدن استخوان ، بازشدن پریتوان ودیواره قفسه سینه وصدمه به 

راه های هوایی و... ) آن هم پس ازشستشوی کامل وتزریق کامل ایمونوگلوبولین ضد هاری درداخل واطراف محل 

گزش.
متاسفانه باوجود ارسال مکرر دستورالعمل های بیماری هاری ، همچنان دربعضی موارد مشاهده می شود که این مهم ، 
توسط پزشکان محترم نادیده گرفته شده واقدام به بخیه غیر ضروری محل جراحت حیوان گزیدگی می نمایند . خواهشمند 
است جهت اهمیت موضوع دستورفرمایید مراتب به نحو شایسته به صاحبان فرایند اطالع رسانی گردد . بدیهی است 

نظارت برحسن اجرا برعهده جنابعالی / سرکارعالی می باشد . 


