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کنترل عفونت در )قابل تجدید نظر( دستورالعمل
ان مراکز درمانی ویژه مراقبت از بیمار
 مشکوك و یا مبتال به  آنفلوانزاي  

(H1N1) Aبا منشاء خوکی  
  )8دستورالعمل (

 88- 2-28:  تهیه تاریخ

 معاونت سالمت

 مركز مدیریت بیماریهاي واگري

 مراقبت –واحد آنفلوانزا 
 IHR و هبداشيت مرزي
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 ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی از مراکزدر کلیه و این سند یک دستورالعمل قابل تجدید نظر در ارتباط با موضوع فوق میباشد 
به مرحله اجرا گذارده شود و  وسایر مراکز ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی بایستی ي سرپاییها، درمانگاهقبیل بیمارستان ها

  .خواهد شد به روز رسانیدرصورت نیاز 

  :پیشینه

به تائید امریکا ومکزیک  درتعدادي از ایاالت با منشاء خوکی  A (H1N1)موارد انسانی آنفلوانزاي) 2009 آوریل 22( تابه امروز 
 (http: www.cdc.gov/swine flu)  لطفا به آدرس اینترنتی  به بیماري براي اطالع از آخرین اطالعات مربوط ( رسیده است 

  ).مراجعه فرمائید
عالئم ونشانه هاي موارد انسانی . بررسی این موارد نشان میدهد که وضعیت کنونی سرایت انسان به انسان ادامه خواهد داشت

گلودرد ، سرفه ( ه تنفسی عالئم گرفتاري دستگابه همراه تب است یعنی آنفلوانزاي خوکی همانند عالئم کلینیکی آنفلوانزاي انسانی 
 .درتعدادي از بیماران حالت تهوع واسهال نیز مشاهده شده است ، کوفتگی ودردهاي عضالنی بوده و  سردرد ،)آبریزش بینی ، 

  .نیز گزارش شده استسی که منجر به فوت بیمار گردیده موارد شدید گرفتاري سیستم تنفهمچنین 
در ایاالت متحده امریکا ومکزیک سبب آلودگی انسان گردیده است یک نوع ویروس  که  A (H1N1)ویروس آنفلوانزاي خوکی 

  Oseltamivirداروهاي ضد ویروسیاین ویروس در مقابل .  استبوده در امریکاي شمالی ناشناخته  که قبالًمیباشد  نوظهورجدید
   . میباشدمقاومولی نسبت به آمانتادین  وریما نتادین بوده حساس   Zanamivirو
  

   ی وآداب سرفه کردنسفنرعایت واجراي موازین واصول بهداشت ت
  

با رعایت منظور پیشگیري از سرایت عفونت هاي دستگاه تنفسی منجمله آنفلوانزاي خوکی در کلیه مراکز ارائه خدمات درمانی 
  .  است (cough Etiquette)آداب سرفه و  ول وموازین بهداشت تنفسیاص

 ضروري آنها بایستی بعنوان یکی از اجزاء. عفونت اجرا گرددمشکوك به با فرد کارکنان لین نقطه مواجهه اواز فوق بایستی موازین 
( کلیه مراکز ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبتی در . دنگنجانیده شوکنترل عفونت عفونتهاي بیمارستانی موازین استاندارد در 

 تنفسی که براي درمان مراجعه می عالئمخاص ابداع شود که کلیه بیماران دچار تب وبایستی مکانیسم ) بیمارستان ها ودرمانگاهها
و  تدارکاتحتی االمکان  قرارگیرند وو غربالگري از لحاظ آنفلوانزاي خوکی  مورد معاینه آن مرکزدر هر نقطه ورودي به  نمایند

وجود داشته  )  (Symptomatic Patientsبیماري  بمنظور ارزیابی بیماران دچار عالئم  فردي جداسازي جهت خاصامکانات 
  . باشد 
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 )Contingency Plans (طرح هاي مقابله با پیش آمدهاي احتمالیاجراي آمادگی مراکز بهداشتی ودرمانی جهت 
   بمنظور پاسخگوئی به وقوع حوادث پیش بینی نشده

  
پرسنل .  است)موارد بیماري(گسترش به سرعت رو به ورها و سایر کشامریکا متحده وضعیت کنونی آنفلوانزاي خوکی در ایاالت 

در جریان آخرین با مراجعه به دستورالعمل هاي مرکز مدیریت بیماریهاي واگیر مرتباً  بایستی و درمانیشاغل در مراکز بهداشتی 
  . دناطالعات مربوط به بیماري قرارگیر

مه هاي موجود را بازنگري کرده و خود را براي مقابله با پیش آمدهاي مرتباً برنابه این طریق مراکز یاد شده قادر خواهند بود 
این پیش بینی ها بایستی شامل تهیه طرح . به وقوع پاندمی با تکمیل نمودن امکانات موجود آماده نماینداحتمالی وپاسخگوئی 

ضافی در صورت مواجه شدن با بیشتر وهم چنین تامین پرسنل ابیماران  الزم جهت پذیرش امکاناتهاي مربوط به افزایش 
  .محدودیت بالقوه پرسنلی در زمان پاندمی باشد

  
  :کنترل عفونت  )قابل تجدید نظرتوصیه هاي ( دستورالعمل 

آنفلوانزاي خوکی بیماري   مربوطهاستاندر دانشگاه هاي علوم پزشکی مسؤول بهداشتی در مناطقی که به استناد اعالم مقامات 
  وc8/37◦ است ، توصیه هاي کنترل عفونت بایستی در کلیه افرادیکه داراي تب باالي ماري تائید گردیدهوجود داشته وانتقال بی

  :یکی از عالئم
  بینیاحساس انسدادآبریزش بینی ویا  -

 گلودرد -

 سرفه  -

  . باشند به مرحله اجرا گذارده شود
  

 کنترل عفونت رعایت موازین،  وانزاي خوکی وجود نداردانتقال آنفلموارد که دیده شود  مناطقیدر حائز عالئم فوق چنانچه بیمار 
  .زیر توصیه میشود در بیماران هاي تنفسی

  
  : عالئم تنفسی که حائز یکی از دو شرط ذیل نیز باشندتب دار دچار بیماران 
 محتمل ، مشکوك ویا قطعی آلوده به ویریوس آنفلوانزاي خوکی موردبا   (close contacts)تماس نزدیک •

(H1N1) A  روز گذشته 7 طی که در  

مورد قطعی یک یا چندین  که دیگري ایاالت متحده امریکا ویا کشورهاي  روز گذشته به7در طی سابقه مسافرت  •
 بیماري آنفلوانزاي خوکی در آنها مشاهده شده است

  
اهمیت  عملی يارد بالقوه بیمار مودر شناسایی ، دو داده اپیدمیولوژیک اخیر  و انتشار آن در کشورهاي متعددبیماري گسترشبا 

وقوع بمحض .  تنفسی اجرا گرددعالئم بیماران تب دار دچار کلیه براي ولذا بایستی توصیه هاي کنترل عفونت خود را از دست داده
 . قرارخواهد گرفتتجدید نظر و تعریف فوق براي شناسایی موارد مشکوك مورد  این دستورالعمل چنین وضعیتی،
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  بهداشتی ودرمانیکز ادر مربیمار به افراد سالم افراد از فونت عسرایت کنترل 
  

  پزشکی مراجعه می نمایندغربالگري بیمارانی که به مراکز 
  

  در مراکز درمانیانتقال بیماران   واسکان
 جهتکه  به ابتال به آنفلوانزاي خوکی  (Confirmed, Probable or Suspected)یا مشکوك   و،حتملی، م قطعموردهر 

. بستري شود درب بسته بادر یک اتاق ایزوله تنفسی حتی االمکان  بایستی  ،درمان به یک مرکز ارائه خدمات پزشکی مراجعه نماید
بایستی موازین کنترل عفونت را برابر آنچه در این دستورالعمل آمده است مراقبت که با بیمار در تماس میباشند پرسنل مسئول 
   : زیر میباشندت از بیماران شامل افرادپرسنل مراقب. رعایت نمایند
 

 ...) نظافت چی و ، کمک پرستار ، پرستار( کادر پزشکی  -

 پیراپزشکی دانشجویان دانشگاه هاي علوم پزشکی و -

 پزشکانی که بربالین بیماران حضور می یابند -

 کارشناسان بیمه -

  بیماراندرمانی بهافراد داوطلب در ارائه خدمات  -

 شگاه هاي تشخیصیپرسنل شاغل در آزمای -
  

 از ها میشوند)  میکرون 5ه کمتر از ذرات ریز تنفسی با انداز (  aerosol که منجر به پراکنده شدن ی درمانیروش هاي تشخیص
 بایستی  nebulized انجام ساکشن ، تجویز داروهاي  (elective intubation)قبیل برونکوسکوپی ، لوله گذاري هاي انتخابی 

براي این منظور میتوان از یک اتاق ایزوله مخصوص بیماریهاي . د که درصورت امکان داراي فشار منفی باشدنودر محلی انجام ش
 الی 6هرساعت هواي آن در که استفاده نمود  با فشار منفی  Airborne infection isolation room(AIIR)منتقله از راه هوا

 (exhausted directly outside) ماً به خارج از اطاق انتقال یابدد مستقیاطاق ها میتوانهواي این . مرتبه تعویض می گردد 12

مجدداً وارد محوطه   HEPA  (High efficiency Particulate Air Filter) از یک فیلتر پس از عبورهواي اطاق ویا اینکه  
 .بیمارستان شود

سیستم هاي . تنفسی را مرتباً بررسی و ثبت نماینده اطاق هاي ایزولمراکز درمانی بایستی عملکرد مطلوب سیستم فشار منفی 
عمل اتاق هاي   اورژانس و، بخش هاي  ICU بخش هاي مراقبت هاي ویژه ،اتاق هاي عمل جراحیبعضی از ایجاد فشارمنفی در 

موازین احتیاطی هنگام انتقال بیماران بایستی . و مرتباً از لحاظ صحت فشار منفی بررسی شوند بایستی وجود داشته سرپایی نیز
  ، از قبیل رادیولوژيدپارتمانهاي بیمارستانپرسنل شاغل در کلیه .  شودرعایتاطاق هاي ایزوله مربوط به حمل بیماران بستري در 

کلیه ....  وسایر قسمت ها بایستی اطمینان داشته باشند که هنگام پذیرش بیماران مشکوك جهت انجام آزمایشات الزم آزمایشگاه
ضمناً مراکز درمانی الزمست با . ربوط به بیمار را از بخشی که انتقال بیمار از آنجا صورت گرفته است دریافت خواهد نموداطالعات م

جابجا بیمارستان  يبین بخش هاکه  را موارد مشکوك به آنفلوانزاي خوکیمربوط به  برنامه هاي عملیاتی، تبادل اطالعاتطراحی 
افراد بیمار بایستی در هنگام خروج از اطاق از یک ماسک جراحی استفاده . نمایندتسهیل  میگردند ،میشوند یا به سایر مراکز اعزام 

آنان را الزمست  بدینوسیله از ورود این ترشحات به فضا جلوگیري بعمل آید ، ضمنا ونمایند تا ترشحات بینی ودهان را مهار نموده 
را درنظر ) رعایت آداب سرفه ویا عطسه ( نفسین بشویند و موازین بهداشت ترا با آب وصابوتشویق نمود که مرتباً دست هاي خود 

  .و رعایت نمایندداشته 
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  :محدود نمودن تعداد پرسنل خدمات بهداشتی ودرمانی از ورود به اطاق ایزوله 

  
  .مراقبت از بیمار باشند ات و وصرفاً افرادي وارد شوند که مسئول مستقیم ارائه خدم شدهاق ایزوله بایستی محدودطورود پرسنل به ا

  
   )جداسازي بیماران (ایزوالسیوناقدامات احتیاطی مربوط به 

  
به مرحله اجرا کارکنان ذیل  کلیه توسط ماران بعالوه حفاظت چشم ها بایستی با بی تماسحینات احتیاطی استاندارد دراقدام

  :گذارده شود
 

 مشارکت دارند A (H1N1)انزاي خوکی  که درامر ارزیابی بیماران دچارعفونت آنفلویپرسنل •

 میشوندوارد اتاق هاي ایزوله  به بیماران ارائه خدمتجهت آنهائیکه  •

  
در  مداوم با آب صابون ویا ضدعفونی بوسیله محلول هاي الکل دار ن بهداشتی دست ها از طریق شستشوياعتقاد راسخ به موازی

  :از اهمیت خاص برخوردار استموارد ذیل 
 

 سایر وسائل حفاظت فردي آوردن دستکش ها ودر بالفاصله پس از  •

 پس از هر تماس با ترشحات مجاري تنفسی بیماران •

 
ایزوله تنفسی با فشار  چشم ها قبل از ورود به اتاق ت همراه با پوشیدن گان بعالوه محافظي یکبار مصرف دستکش هاپوشیدن

  . الزامی استمنفی 
  

  :حفاظت تنفسی 
بایستی قبل از ) اطاقی که بیمار دچار آنفلوانزاي خوکی در آن بستري است  ( میشوند ایزوله هاي اتاقوارددرمانی که کلیه پرسنل 

توجه .  استفاده نمایندویا ماسک مشابه آنکه بخوبی روي بینی ودهان فیکس میشود)یکبار مصرف(   N95ورود به اتاق ماسک 
 زیرادر دستورالعمل مذکور هاي مربوط به آنفلوانزاي فصلی آمده متفاوت است،العملدستوردر  آنچه که باد که این توصیه فرمائی

استفاده دچار آنفلوانزاي فصلی از ماسک جراحی جهت ارایه خدمات به بیماران  میتواند یتوصیه شده که پرسنل بهداشتی ودرمان
آنفلوانزاي ( انتقال اختصاصی این ویروس جدید  راه هايآن است که هنوز   N95ماسک مصرف دلیل منطقی براي توصیه . نمایند

  . توصیه میشود N95 ماسک یعنی کاربرداقدام محافظه کارانه تا آن زمان،   ولذا کامالً تعیین نشده) خوکی 
  

   الزم درباره مالقات کنندگانمدیریت واعمال تدابیر
ترجیحاً در پیش  ( بیمار نزدیکی  شوند که حضور آنان در به افراديمالقات کنندگان بیماران دچار آنفلوانزاي خوکی بایستی محدود

باالخص حضور مادر بر بالین کودك مبتال به  (از نظر عاطفی به بهبود بیمار ومراقبت از او کمک نماید)  Ante-roomاطاق 
لی عفونت آنفلوانزاي خوکی ع احتمامنبیک . ده اند وتماس بدرمالقات کنندگانی که قبل وهنگام بستري شدن بیمار با او. )آنفلوانزا
بایستی هنگام ورود به اطاق بیمار از وسایل حفاظت فردي در صورت ضرورت جدي حضور مالقات کننده در اطاق بیمار، . میباشند

  مالقات.دنکه بوسیله پرسنل مراقبت از بیماران در اختیار آنان گذارده شده برابر آموزشی که به آنان داده شده است استفاده نمای
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ن از لحاظ آلودگی با ویروس غربالگري شده و بررسی دوره اي آنها از لحاظ ویروس صورت کنندگان باید در بدو ورود به بیمارستا
پذیرد بعالوه الزمست از لحاظ موازین بهداشتی نظیر شستشوي مکرر دستها با آب و صابون و خودداري از تماس دست با سطوح 

  .آموزش الزم را دریافت کنند) زولهدر زمان حضور ضروري در اطاق ای(
نل بیمارستان دریافت ایزوله تنفسی با فشار منفی از پرسقبل از ورود به اطاق مادر کودك تجهیرات حفاظت فردي که الزمست 

  N95دستکش یکبار مصرف، عینک یا نقاب هاي محافظ صورت، ماسک  گان ،: نمایند عبارتند از 
را در خصوص نحوه پوشیدن و خارج ساختن وسایل حفاظت فردي از تن ) مادر کودك(ننده پرسنل بیمارستان باید مالقات ک

  .آموزش دهند
  

  مدت زمان اعمال موازین احتیاطی
هرکدام که طوالنی تر (رفع عالئم مذکور تا  روز پس از بروز عالئم بیماري ویا 7موازین احتیاطی ایزوالسیون بایستی براي مدت 

روز پس از آن بطور بالقوه بعنوان یک فرد 7اد دچار آنفلوانزاي خوکی بایستی از یک روز قبل از بروز عالئم تا افر.  ادامه یابد)باشد
 روز ادامه یابد بایستی تا برطرف شدن کلیه عالئم بیماري بعنوان 7آن دسته از افراد که بیماري آنان بیش از . مسري تلقی گردند

مدت طوالنی تري  خردسال کودکان خصوصاً ، احتماالً کودکان. محسوب گردندیگران بع عفونی بالقوه قابل سرایت به دمنیک 
  .مسري خواهند بود

  
  :کارکنان بهداشتی درمانی از مراقبت نظام 

ارکنان بهداشتی درمانی بایستی کلیه ک پیوسته است،وقوع  ب A (H1N1)درجوامعی که انتقال آنفلوانزاي خوکی ناشی از ویروس
 نشانه هاي کهکارکنان بهداشتی درمانی . نشانه هاي بیماري تنفسی توام با تب تحت مراقبت باشند  لحاظ عالئم وبطور روزانه از

ارائه  هستند بایستی از ناگزیر به حضور در محل کاربیماري در آنها ظاهر شده نبایستی در محل کار حضور یابند ویا چنانچه 
  . کنترل عفونت اعالم نمایندپرستاربه سرپرست خود وهمچنین  خودداري نموده ومراتب را ان بیمارخدمات به

  
 اطاق هاي ایزوله پرسنل بهداشتی درمانی که درتنها آن دسته از  انفلوانزاي خوکی میباشند ، مواردجوامعی که فاقد حالیکه در در 

 از لحاظ عالئم ونشانه هاي بیماري هر روز بایستی ارائه خدمت مینمایند  خوکی يبه آنفلوانزاو بخش هاي بررسی موارد مشکوك 
  درمانگاه و بخش وسرپایی در درمانگاه درمانی که آن دسته از کادر شامل غربالگري این . هاي تنفسی تب دار بررسی شوند

  .موارد مشکوك به آنفلوانزاي خوکی هستند با تماسدر معرض خدمت میکنند نیز میشود زیرا این گروه اورژانس 
  

محل انجام  درمانی که نشانه هاي بیماري در آنها ظاهر شده نبایستی در محل کار حاضر شوند ویا چنانچه درپرسنل بهداشتی 
 کنترل عفونت اعالم پرستارهمچنین  مراتب را به سرپرست خود و وظیفه میباشند بایستی از مراقبت بیماران خودداري نموده و

   .نمایند
  

کارکنان بدون ان دسته از . ي تنفسی تب دار نیستند میتوانند به کار خود ادامه دهنددرمانی که داراي بیمار  بهداشتی وپرسنل
میباشند ولی تحت بدون استفاده از وسائل حفاظتی   A (H1N1 )داراي سابقه تماس با ویروس که (asymptomatic)عالئم 

داروهاي ضد نحوه استفاده از  براي آشنایی با. دهندمیتوانند به فعالیت خود ادامه ی با داروهاي ضد ویروسی میباشند نیز پروفیالکس
  :میتوانید از دستورالعمل ذیل که توسط مرکز مدیریت بیماریهاي واگیر تهیه شده استفاده نمائید ویروسی
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 با منشاء A درمان دارویی ضد ویروس در موارد قطعی یا مشکوك ابتال به  ویروس آنفلوانزاي )قابل تجدید نظر(راهنماي  
  )7دستورالعمل (کی و همچنین موارد تماس نزدیک خو

  
  :اجراي تدابیر الزم درباره پرسنل بهداشتی ودرمانی بیمار

  
  . کارکنان بهداشتی ودرمانی که دچار تب توام با عالئم تنفسی میباشند بایستی از حضور در محل کار خود داري نمایند

  
 کارکنان بهداشتی ودرمانی که دچار ناراحتی تنفسی ،رخ داده استخوکی با منشاء  )A ) 1N1Hدرجوامعی که انتقال آنفلوانزاي

  . از اشتغال به کار معاف گردند) هر کدام که طوالنی تر باشد(تا زمان رفع عالئم  روز ویا 7توام با تب میگردند بایستی براي مدت 
  

 ی که عالئم تنفسی توام با تب در آنها ظاهر میشود وپرسنل بهداشتی درمان،  بوده اند آنفلوانزاي خوکی موارددر جوامعی که فاقد 
 روز ویا مدتی که عالئم 7 آنفلوانزاي خوکی بستري میباشند بایستی براي مدت موارد مشکوك بهمیکنند که  کاری هایبخش در

  . دنمحل کار معاف گردحضور در از ) هر کدام که طوالنی تر باشد(بیماري برطرف شود 
  

 ناراحتی تنفسی توام با تب گردیده  بهداشتی ودرمانی دچار خوکی وجود ندارد ، چنانچه پرسنل آنفلوانزايارددرجوامعی که هنوز مو
امبرده برابر دستورالعمل نبایستی بازگشت به کار ، د ن آنفلوانزا خوکی بستري نمیباشموارد مشکوك بهدر محلی کار میکند که  و

  . ردداعمال گهاي رایج مرکز 
  

   کیست؟ویروسمودن وسائل حفاظت فردي وداروهاي ضد متولی فراهم ن
  

مصرف مراکز بهداشتی درمانی، ناسب وسائل حفاظت فردي و داروهاي ضد ویروسی به ت م صحیح ودریافتبه منظور اطمینان از 
ایش نموده و برنامه اي را تهیه نمایند که موجودي تجهیزات حفاظت فردي و داروي ضد ویروس خود را همواره پکنندگان بایستی 

  .نیاز خود را سریعاً به معاونتهاي بهداشتی و درمانی دانشگاه متبوع اعالم نمایند
  

  :)اعمال موازین بهداشت محیط (مراکز بهداشتی درمانیکنترل عفونت در 
  

ده قرار مورد استفا آنفلوانزاي فصلی که در فصول شیوعاستراتژیهاي مربوط به پاکیزه نمودن وضد عفونی کردن محیط همان 
در کشور جمهوري اسالمی ایران اسالیدهاي کنترل عفونت  (. میتواند در مورد آنفلوانزا خوکی نیز به مرحله اجرا گذارده شودمیگیرد

ي مراکز  خانه هاي اعمال تدابیر الزم در رختشو).که در کارگاه هاي آنفلوانزاي خوکی ارائه میشود میتواند مورد استفاده قرار گیرد
به ل هاي پزشکی نیز بایستی اعمااز  زباله هاي عفونی ناشی همچنین پس مانده و ل آشپزخانه ویاس ضدعفونی ظروف و ،درمانی

یا اسالیدهاي کنترل عفونت که در کارگاه هاي آنفلوانزاي خوکی ارائه (همان طریق انجام شود که در دستورالعمل آنفلوانزاي فصلی 
  .اشاره شده است) میشود
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  و درمانیمراکز  بهداشتی  وروديمبادي کنترل 
  مالقات کنندگان،جهت آگاهی بیماران ووئی نصب شده که در قسمت ورودي هر واحد ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی بایستی تابل

یت  افراد دچار ناراحتی تنفسی تب دار بایستی بفوراینکه مرکز ارائه شده باشد منجمله الزم در مورد مقررات برروي آن اطالعات
   .اعالم نمایندمربوطه بیمارستان  ن بخشمراتب را به مسئوال
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