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غربالگري بیماران  )قابل تجدید نظر(راهنماي 
 با منشاء A (H1N1)دچار آنفلوانزاي 

 موارد گزارشخوکی درمناطقی که 
  بوده استبیماري ناچیز یا صفر

 

  )6دستورالعمل (
 88-2-26:  تهیه تاریخ

 معاونت سالمت

 مركز مدیریت بیماریهاي واگري

 مراقبت –واحد آنفلوانزا 
 IHR و هبداشيت مرزي



 

 

Pa
ge

2 
  درسطح معاونت بهداشتی وگروه مبارزه وپیشگیري از بیماریهاي دانشگاه هاي علوم پزشکیشاغلمخاطبین این راهنما همکاران  

مطب هاي  ، بیمارستان هاي تابع دانشگاه هاي علوم پزشکی وبخش خصوصی، مراکزبهداشتی درمانی شهرستانها و روستاها وکشور
 Swine - origin Influenzaکه هنوز گزارش موارد اشتغال دارند مناطقی  درن راهنما ایهمکاران مخاطب . خصوصی هستند

Virus (SOIV) ویروس(H1N1)ناچیز بوده است موارد قطعی آزمایشگاهیگزارش صورت نگرفته یا   با منشاء خوکی .  
از  S-OIV با منشاء خوکی A (H1N1)ي اویروس آنفلوانز نفر به 7520حدود ابتالء قطعی  )26/2/88(تا تاریخ تنظیم این راهنما 

باتوجه به سرعت گسترش بیماري ، مسئوالن بهداشتی معتقدند که طی چندین هفته آینده . است  گزارش شده کشور جهان 34
مشاهده نشده یا آنکه در آنها منجمله درمناطقی که درحال حاضر موردي . موارد بیشتري از این بیماري شناسایی خواهند شد 

گروه هاي فوق ( توصیه مرکز مدیریت بیماریهاي واگیر آن است که همکاران مخاطب این راهنما . د گزارش شده ناچیز هستند موار
 درنظر PCRتست  بیماران حائز معیارهاي زیر را به عنوان کاندید برداشت نمونه با سواب نازوفازنژیال و) الذکر درابتداي این راهنما

  : بگیرند

مراجعه ) ورپایگاه هاي دیده ( ی درمانی ویژه اراي عالئم بیماري تنفسی مشابه آنفلوانزا که به مراکز بهداشت کلیه افراد د-1
  . نمایندمی
 یا 1روز گذشته مسافرتهاي داخلی یا بین المللی به مناطقی داشته که درآنجا 7 هربیماري داراي عالئم مشابه آنفلوانزا که طی -2

  . گزارش شده استچندین مورد آنفلوانزاي خوکی
  .خود در بیمارستان بستري شده اندوخیم  بیماران دچار عالئم مشابه آنفلوانزا که بدلیل وضعیت -3
  

  :عالئم بیماري مشابه آنفلوانزا عبارتند از : یادآوري 
 بعالوه عدم مطرح بودن تشخیص دیگري براي عالئم کلیدي نامبرده ، یا گلودرد  تب بعالوه سرفه و -

  
ای دست خبش ه مهکاران مسئول و(ری واجنام آزمایش منونه گی

 )اندرکار چه کسانی هستند ؟
  

با مراکز بهداشتی درمانی شهري یا هر یک از همکاران پزشک به مجرد مواجهه با مورد مشکوك به آنفلوانزاي خوکی الزمست فوراً 
تیم . دنهماهنگی الزم را انجام ده،  به هنگام نمونهع وبراي نمونه گیري از بیمار و انتقال سری  تماس گرفته وروستایی منطقه خود

رد مشکوك بوسیله سواب تنفسی و با رعایت اصول ایمنی و اقدامات باید از موبررسی اعزامی از مراکز بهداشتی درمانی منطقه 
، از کلیه سطوح به ) ه نباید فریز گرددنمون(احتیاطی نمونه گیري بعمل آورده و نمونه تهیه شده با رعایت اصول زنجیره سرما 

همزمان مورد را به تلفن  وآزمایشگاه ملی آنفلوانزا مستقر در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران منتقل و تحت بررسی قرار گیرد 
 021-66700143یا فاکس 021 -66705172گزارشدهی مرکز مدیریت بیماریهاي واگیر معاونت سالمت وزارت بهداشت به شماره 

  . اطالع دهند
 الزمست زشک به آزمایشگاه فراهم کرده اند،ضمناً مراکز بهداشتی درمانی که ترتیب انتقال این نمونه را ازمحل اشتغال همکاران پ

به همراه نمونه ها به آزمایشگاه ملی ویک رونوشت به مرکز مدیریت  تکمیل وقرار گرفته  آنها در اختیارفرم هاي نظام مراقبت را که 
   .)گردد حتماً درفرم مراقبت آنفلوانزا درج نیز باید بیمار اطالعات الزم براي ردگیري نمونه و. (ماریهاي واگیر ارسال نمایندبی
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   موارد تائید شدهبررسی وتحقیق درخصوص

  
 بررسی وتحقیق  با منشاء خوکی تائید شود الزمست که) A    ) H1N1درصورتی که نمونه گیري بعمل آمده از لحاظ آنفلوانزاي 

کامل درمورد بیمار وکلیه افرادي که با وي درتماس بوده اند ، بعمل آید بدین طریق ضمن تعیین میزان گسترش احتمالی بیماري 
  . تصمیم گیري نمود) مهار بیماري ( درخصوص اعمال سریع موازین بهداشتی میتوان درمنطقه 

  
  

به دستور العمل هاي ) 6دستورالعمل شماره ( همچنین توصیه میشود همکاران مشمول این راهنما 
   :ذیل نیز مراجعه وآنها را بدقت مطالعه کنند

-  
 با منشاء خوکیH1N1راهنماي تعریف موارد مشکوك ، متحمل وقطعی آنفلوانزاي  -

د راهنماي تجویز داروهاي ضد ویروس براي موارد قطعی یا مشکوك به آنفلوانزاي خوکی یا افراد تماس یافته با موار -
 نامبرده 

عفونت درمراکز درمانی ارائه کننده خدمات به موارد قطعی یا مشکوك به ) پیشگیري از گسترش ( راهنماي کنترل  -
 آنفلوانزاي خوکی

براي   با منشاء خوکیA (H1N1) کارکنان آزمایشگاه درمقابل ویروس آنفلوانزاي Biosafetyایمن سازي راهنمایی  -
 بهداشتی مسئول بررسی نمونه هاي آنفلوانزاي خوکی کارکنان آزمایشگاه هاي رفرانس 


