
ايٍ يٕضٕع آيٕزغي در اتتداي ضال ٔ 

زياَي كّ آَفهٕآَساي جديد َاو خٕكي را 

داغت تٓيّ غدِ ٔ تديٍ عهت َاو خٕكي 

يكررا تكرار گرديدِ اضت 





(swine flu)آَفهٕآَسای خٕکی

فاطًّ َجفی پٕر يقدو: تٓيّ ٔتُظيى 

کارغُاش تٓداغت يحيط

تيًارضتاٌ غٓدای يافت آتاد

1392ارديثٓػت 



تعریف تیواری

آًفْالًسای خْکی یک تیواری تٌفطی خْک ُاضت کَ •

در خْک ایجاد A(H1N1  ّH3N3 َ)تْضیلَ ّیرّش 

تَ احتوال زیاد در تیواری کَ در حال حاضر در .هیػْد

آهریکا ّ هکسیک در جریاى اضت تغییر در ژًْم ّیرّش 

H1N1اًطاًِا تطْر عادی تَ آًفْالًسای .را غاُذ ُطتین

خْکی هثتال ًوی غًْذ ّلی آلْدگی اًطاى گسارظ غذٍ 

اضت ّ تیواری هیتْاًذ تَ اًطاى ًیس هٌتمل غْد ّ هْجة 

.تیواری کػٌذٍ غْد



عاليى تيًاری

درج38ّتة تاالی •

درد عضالت ،ضردرد•

خطتگی ٔکٕفتگی غديد•

آتريسظ تيُی،اغک ريسظ•

ضرفّ خػک ،ضٕزظ گهٕ•

عططّ ،نرز، اضٓال، اضتفراغ•

تٕٓع ٔ پُٕيَٕی غديدٔ•

َارضايی تُفطی•



رّز 7-1تیي : دّرٍ کوْى تیواری

:ًػاًَ ُای تالیٌی در اًطاى

تٌفص هػکل یا تاال رفتي ریت تٌفص:تسرگطاالى

درد یا فػار در غکن ّضیٌَ             

ضرگیجَ ًاگِاًی ّ کاًفیْژى             

تٌفص ضریع ، ضیاٍ غذى پْضت،:کْدکاى

کن غذى هایع ، کاُع ُْغیاری         

تیمراری ، تة ُوراٍ تا راظ         



عالین تیواری در خْک

تة ًاگِاًی•

افطردگی•

ضرفَ•

آتریسظ از تیٌی ّچػن•

چػن لرهس•

دیطترش تٌفطی•



هخسى ُای تیواری ّ راٍ اًتمال

هخازى طثیعی تیواری در آًِا اتفاق هیافتذ•

ّیرّش هیتْاًذ از راٍ تساق ، اغک،ترغحات تیٌی تَ  •

خْکی دیگر یا اًطاى هٌتمل گردد



اًتمال ّیرّش ًْع خْکی از دّ راٍ تَ اًطاى 

صْرت هیگیرد

از طریك تساق  )تواش هطتمین تا خْک آلْدٍ تَ اًطاى•

(،اغک ّ ترغحات تیٌی

از طریك تساق ، اغک ّ ترغحات ) تواش اًطاى تا اًطاى •

( تیٌی



  زهاى ضرایت تیواری در اًطاى

رّز تعذ از غرّع   7از یک رّز لثل از غرّع عالین تا •

آى ، تیواری در اًطاى لاتل ضرایت اضت

ضاعت در ضطْح فعال تْدٍ ّ لادر تَ آلْدٍ  2ّیرّش تا •

کردى اًطاى اضت



:ًکات هِن

ّیرّش از طریك خْردى گْغت خْک یا فرآّردُِای آى  •

هٌتمل ًویػْد

% 63ضال تْدٍ ّ 54تا 7از : گرٍّ ضٌی افراد هثتال •

هثتالیاى هرد تْدٍ اًذ



تػخیص در اًطاى

:ُواًٌذ ًْع اًطاًی تَ غرح زیر اضت•

ایسّالضیْى ّیرّش تَ رّظ ضْآپ : ازهایػگاُی( الف

ًازّفارًژیال یا غطتػْی تیٌی

 pcRاالیسا ،رادیْ ایوٌْ اضی ، :تطتِای ضرّلْژی     

تػخیص تر اضاش عالین تالیٌی ّ غْاُذ اپیذهیْلْژیک(ب



تعریف هْارد هػکْک تیواری

تًٓراِ حداقم يکی ( درحّ  38تيع از )ْر تيًار تة دار •

:از عاليى زير 

ضرفّ ، گهٕدرد ، تُگی َفص ، کَٕژکتيٕيت تًٓراِ يکی از 

رٔز قثم از غرٔع عاليى تا خٕک 7ضاتقّ تًاش در :عاليى 

ٔ يحيط آنٕدِ تّ آَفٕالَسای خٕکی

ضاتقّ کار در آزيايػگاْی کّ ًََّٕ حيٕاَی يا اَطاَی    

يػکٕک يا تاييد غدِ تّ آنٕدگی را داغتّ تاغُد

           



تعریف هْرد لطعی

يٕرد يػکٕک يا يحتًم تًٓراِ حداقم يکی از آزيايػات •
:زير

H1N1َتيجّ کػت يثثت ترای اَفٕالَسای خٕکی  -      

pcR         يثثت ترای آَفٕالَسای خٕکیH1N1        

رٔظ آَتی تادی ايًُٕ فهٕرضاَت  -

 



درهاى

رّز7تار در رّز تا 2هیلی گرم  75: اّضلتاهیْیر•

تار در 2( هیلی گرم 5ُر پاف ) پاف  2تومذار : زاًاهیْیر•

رّز7رّز ترای 

ریواًتادیي ّ آهاًتادیي تی اثر ُطتٌذ ّ ّیرّش تَ آًِا  •

هماّم اضت  



تْصیَ ُای تِذاغتی

رعایت تِذاغت غخصی ٌُگام ضرفَ یا عططَ•

ثاًیَ 40-20غطتػْی دضتِا تا آب ّصاتْى توذت •

خْدداری از تواش دضت تا هخاط ّچػن  •

اضتفادٍ از دارّی ضذ ّیرّش•



از اتتال جلْگیری ًویکٌذّ ّاکطي :ّاکطیٌاضیْى 

هْثر تا کٌْى ترای آًفْالًسای خْکی در دضترش 

ًیطت
گسارظ آًی تلفٌی  : چگًْگی ترخْرد

گرفتي اطالعات اّلیَ از تیوارهػکْک                                     

 زهاى غرّع ، ضاتمَ تواش ، هرگ ّهیر تیع از حذ ،)

  (غغل 



  در صْرت تطتری فرد هػکْک

ضاعت تعذ از لطع تة در تیوارضتاى تاغذ 24تا •

یک ًوًَْ از ترغحات هجاری تٌفطی                         •

گرفتَ غْد( ضْآپ ًازّفارًکص ) 

( ُفتَ اّل غرّع )دّ ًوًَْ ضرم در هرحلَ حاد تیواری •

ّ دیگری در هرحلَ ًماُت تعذ از ضَ ُفتَ از غرّع  

( جِت تررضی آًفْالًسای خْکی) تیواری گرفتَ غْد



احتیاطات الزم

دضتکع يکثار يصرف ، : اضتفادِ از ٔضايم ايًُی غايم •

N95رٔپٕظ، عيُک يحافظ ، کالِ ، ياضک 

ايحائ ٔضاتم تعد از يصرف•

غطتػٕی دضتٓا قثم ٔتعد از ْر اقداو•

ضدعفَٕی ٔضايم آنٕدِ تّ خٌٕ ٔترغحات تيًار تا اتٕکالٔ  •

% 1، ْيپٕکهريت ضديى



  تْصیَ تَ هطافراى

اجتُاب از تًاش تا يراکس پرٔرظ خٕک  •

غطتػٕی يرتة دضتٓا  •

در صٕرت داغتٍ عاليى تة ٔ تُفطی تّ َسديکتری يرکس •

تٓداغت يراجعّ کُُد



تا تػکر ّخطتَ ًثاغیذ


