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 استکشور مشاهده شده 160امسال تاکنون در

 مرگمورد 800هزار نفر ابتال و 130بیشتر از

 ابتالء میلیون نفر 2پیش بینی
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 مرگمورد 800هزار نفر ابتال و 130بیشتر از

 ابتالء میلیون نفر 2پیش بینی



 عالئم این بیماری مشابه آنفلوانزای فصلی انسانی:
تب ، سرفه ، گلودرد ، سردرد ، لرز ، کوفتگی عضالنی ، در 

برخی افراد اسھال و استفراغ
 راه انتقال:
انتقال انسان به انسان
٧از یک روز پیش از بروز عالئم تا : دوره سرایت پذیری بیماری

روز بعد از آغاز عالئم بیماری 

H1N1آنفلوانزای

 عالئم این بیماری مشابه آنفلوانزای فصلی انسانی:
تب ، سرفه ، گلودرد ، سردرد ، لرز ، کوفتگی عضالنی ، در 

برخی افراد اسھال و استفراغ
 راه انتقال:
انتقال انسان به انسان
٧از یک روز پیش از بروز عالئم تا : دوره سرایت پذیری بیماری

روز بعد از آغاز عالئم بیماری 



: مدیریت بالینی  ومراقبت  سندرمیک بیماري

ILIتب+T>38سرفه

INFLUENZA LIKE ILLNESS

SARIILI+بستريبهنیازکهبیماريشدتعالئم
باشد

SEVERE ACUTE RESPRIATORY INFECTION
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اقدامات پرستاری از تریاژ تا ایزوله 
:تنفسی 

drop let ,contact  ,airborneاحتیاطات استاندارد 
آئروسلPPEاستفاده از 

جانمایی بیمار 
تھویه دقیق و کامل

نمونه گیری 
درمان

اموزش 
ایزوله تنفسی 

drop let ,contact  ,airborneاحتیاطات استاندارد 
آئروسلPPEاستفاده از 

جانمایی بیمار 
تھویه دقیق و کامل

نمونه گیری 
درمان

اموزش 
ایزوله تنفسی 



افراد پر خطر برای عوارض 
:آنفلوانزا

(High Risk)
 افراد دچاریک بیماری طبی

مزمن
 سال سن ۶۵افراد باالی
 سال ۵کودکان زیر
زنان باردار

 افراد دچاریک بیماری طبی
مزمن
 سال سن ۶۵افراد باالی
 سال ۵کودکان زیر
زنان باردار



درمان

عفونت با ویروس آنفلوانزاي  درمان ضد ویروس براي موارد قطعی
A(H1N1)و افراد عالمت داري که با وي زیر یک سقف زندگی

درماندرمان ضد ویروسی براي موارد مشکوك با حال عمومی نامناسب 
ساعت از آغاز عالئم48بیشترین اثربخشی درمان زمانی است که دارو طی 

.  روز میباشد 5مدت زمان توصیه شده براي درمان 



پروفیالکسی با داروھای ضد ویروس 

 داروھای اوسلتامیویر یا زانامیویر
 روز پس ١٠دوره درمان پروفیالکسی دارویی تا

از یک تماس مشخص با مورد قطعی در طی دوره 
سرایت بیماری

 اگر تماس با بیماری باشد که عالئم وی بیشتر از
روز قبل آغاز شده است، پروفیالکسی دارویی ٧

.  ضرورت نخواھد داشت
 برای پروفیالکسی قبل از تماس ، پیشگیری باید

روز ١٠قبل از تماس احتمالی  آغاز شود و به مدت 
پس از آخرین تماس با مورد قطعي 

ادامه یابد A(H1N1)آنفلوانزای
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شستشوي مکرر دستها و: مهمترین توصیه 

انجام صحیح اداب عطسه و سرفه و 

واکسیناسیون به موقع میباشد

شستشوي مکرر دستها و: مهمترین توصیه 

انجام صحیح اداب عطسه و سرفه و 

واکسیناسیون به موقع میباشد
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خود داری ازمسافرت ھای غیر ضروری
 آموزش افراد عالئم دار برای مراجعه سریع به واحدھای بھداشتی

درمانی
 رعایت آداب (آموزش افراد برای رعایت پیشگیری از سرایت دیگران

)تنفسی
 افراد سالم ، بیمار(شستشوی مکرر دستھا با آب و صابون(
خود داری از تماس دستھای آلوده با چشم ، دھان و بینی
استفاده از دستمالھای یکبار مصرف موقع عطسه و سرفه
در صورت ابتالءاستراحت در منزل و پیشگیری ازسرایت به دیگران
استفاده از دستکش ھای یکبار مصرف برای مراقبین بیماران
استفاده از ماسک تنفسی در شرایط خاص
مراقبت ھای مخصوص بستگان بیمار و مالقات کنندگان

A(H1N1)توصیه ھای پیشگیرانه از آنفلوانزای 
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در صورت ابتالءاستراحت در منزل و پیشگیری ازسرایت به دیگران
استفاده از دستکش ھای یکبار مصرف برای مراقبین بیماران
استفاده از ماسک تنفسی در شرایط خاص
مراقبت ھای مخصوص بستگان بیمار و مالقات کنندگان
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وسایل حفاظت شخصی
(PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENTS,
PPE)



مراقبتھدف کلی برنامه 
 آمادگی

در مقابل وقوع اپیدمی ھا و 
پاندمی احتمالی آینده

 کاھش
موارد ابتال و عوارض و مرگ ناشی 

از بیماری 

مراقبتھدف کلی برنامه 
 آمادگی

در مقابل وقوع اپیدمی ھا و 
پاندمی احتمالی آینده

 کاھش
موارد ابتال و عوارض و مرگ ناشی 

از بیماری 



شستن دستھا •
پوشیدن دستکش •
استفاده از گان محافظ چشم•
صورت دفع مناسب زباله ھای •

نوک تیز

:احتیاطات استاندارد

شستن دستھا •
پوشیدن دستکش •
استفاده از گان محافظ چشم•
صورت دفع مناسب زباله ھای •

نوک تیز



انواع احتیاطات بر اساس راه انتقال بیماری 

1- AIR BORNE
2- DROP LET
3- CONTACT

1- AIR BORNE
2- DROP LET
3- CONTACT



ایزوله نمودن بیمار
رعایت احتیاطات استاندارد در 

تماس با بیمار
شروع درمان با داروی اختصاصی 
پیگیری موارد تماس غیر محافظت 

شده با مورد قطعی
پیگیری ھای سیستم بھداشتی

در صورت بستری مورد قطعی  در بیمارستان

ایزوله نمودن بیمار
رعایت احتیاطات استاندارد در 

تماس با بیمار
شروع درمان با داروی اختصاصی 
پیگیری موارد تماس غیر محافظت 

شده با مورد قطعی
پیگیری ھای سیستم بھداشتی



تھیه بنر جھت نصب در محل تجمع استقبال کنندگان زائرین
تھیه بنر جھت نصب در پایانه مسافربری و راه آھن
توزیع بروشور اطالع رسانی بین زائرین سفرھای خارجی
توزیع بروشور اطالع رسانی از طریق دفاتر فروش بلیط ھواپیمائی
 پیگیری ارائه آموزش در ضمن پرواز توسط سر مھماندار پرواز

زائرین 
آموزش مدیران ، معاونین و روحانیون کاروانھای زیارتی
 آموزش زائرین کاروانھای حج عمره ، تمتع با بسیج نیروھای

پزشک عضوتیم ھای اضطراری حوزه معاونت بھداشتی
 تھیه برنامه آموزشی تلویزیونی زنده
 تھیه برنامه آموزشی رادیوئی زنده
پخش زیر نویس در برنامه ھای تلویزیونی
 آموزش رانندگان تاکسی مسیر فرودگاه ، راه آھن و اتوبوسرانی

مشھد و تولید مواد آموزشی جھت ھتل ھا و شاغلین اطراف حرم 
با حمایت مالی شھرداری مشھد  

فعالیت ھای در دست اقدام

تھیه بنر جھت نصب در محل تجمع استقبال کنندگان زائرین
تھیه بنر جھت نصب در پایانه مسافربری و راه آھن
توزیع بروشور اطالع رسانی بین زائرین سفرھای خارجی
توزیع بروشور اطالع رسانی از طریق دفاتر فروش بلیط ھواپیمائی
 پیگیری ارائه آموزش در ضمن پرواز توسط سر مھماندار پرواز

زائرین 
آموزش مدیران ، معاونین و روحانیون کاروانھای زیارتی
 آموزش زائرین کاروانھای حج عمره ، تمتع با بسیج نیروھای

پزشک عضوتیم ھای اضطراری حوزه معاونت بھداشتی
 تھیه برنامه آموزشی تلویزیونی زنده
 تھیه برنامه آموزشی رادیوئی زنده
پخش زیر نویس در برنامه ھای تلویزیونی
 آموزش رانندگان تاکسی مسیر فرودگاه ، راه آھن و اتوبوسرانی

مشھد و تولید مواد آموزشی جھت ھتل ھا و شاغلین اطراف حرم 
با حمایت مالی شھرداری مشھد  


