
 دستورالعمل بررسي موارد انساني مبتال به آنفلوانزاي پرندكان

 

 :مقدمه 

با ويروس آنفلوانزاي ( Highly Pathogenic Avian Influenza)اولين همه گيري ناگهاني آنفلوانزاي پرندگان بشدت بيماريزا 

H5N1  نشان داد جهان دربرابر اين ويروس جديد بشدت آسيب پذيراست 7991درسال. 

تاكنون كانونهاي متعددي ازهمه گيري هاي اين بيماري درميان پرندگان در كشورهاي آسيايي واروپايي منطقه خاورميانه 

ازسيصدمورد تجاوزنموده  7001تعداد مبتاليان انساني به اين بيماري تا پايان سال . وكشورهاي قاره افريقا رخ داده است

 .ده استكشور ابتالي انسان بطوررسمي گزارش ش77ودر

بررسي ها نشان ميدهد شناسايي به موقع مبتاليان به بيماري و تماس يافتگان باآنها وارايه خدمات پيشگيري و كنترلي، ارتباط 

در انسان و پرنده، آمادگي هرچه بيشتربراي پيش بيني همه گيري هاي ( Surveillance)قوي بين نظام هاي مراقبت بيماري

 .، ارزيابي سريع براي تعيين خطر همه گيري جهاني، اهميت بسيار زيادي دارد ناگهاني آنفلوانزاي پرندگان

براي ( يا سايرآنفلوانزاهاي نوپديد) H5N1اين نوشته چارچوبي را براي تحقيق در رابطه با موارد ابتالي انساني به آنفلوانزاي 

در هنگام بررسي موارد ابتالي انساني به بيماري  در اين مستندگام هاي كليدي كه.مسولين بهداشتي دانشگاهها ترسيم مي نمايد

 .بايد توسط آنها برداشته شود ، تشريح ميگردد

آنچه دراين نوشتار به آن پرداخته خواهد شد حاصل تجربيات عملي درفيلد است كه درسطح كشوري و بين المللي صورت گرفته و 

. دستورالعملها براي سطوح مختلف بهداشتي تدارك ديده شده است اين . مطالعه دستورالعمل هاي آن تهيه شده است  بعد ازمدتها

اين دستورالعمل براساس .هرچند ممكن است بنا به ضرورت الزم باشددرآينده تغييراتي نيز در آن صورت گيرد كه اعالم خواهد شد

ام مشاهده موارد انساني اقدام موضوعاتي است كه سازمان جهاني بهداشت مورد مالحظه قرار داده وازكشورها خواسته است درهنگ

 . دستورالعملهاي پيشنهادي با توجه به شرايط كشورها بررسي وبراساس آنها تهيه شده است. نمايند

مسلم است اين راهنما براي بررسي موارد ابتالي انساني به آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان يك برنامه جامع كه بتواند همه اقدامات 

زبيماري انساني را پاسخگو باشد نيست و اگر بخواهيم اقدامات پاسخ دهي و مهاررا نيزمورد مالحظه قرار پاسخ دهي درموارد برو

 .دهيم بايد به ساير دستورالعملهايي كه براي اين منظورتهيه شده رجوع كنيم

 

 H5N1اهداف بررسي موارد ابتالي انساني به انفلوانزاي  

 :براي دستيابي به اهداف زير اهميت اساسي دارد H5N1بررسي موارد ابتالي انساني به انفلونزاي  

  H5N1براي تائيد تشخيص موارد انفلونزاي         ·



براي كاهش ابتالي ديگران به بيماري و كاهش عوارض و مرگ و مير ناشي از آن با اقدامات شناسايي سريع، جدا سازي ،درمانف    ·

 ير باليني و پيگيري تماس يافتگان تداب

براي كاهش انتشار بيشتر بيماري در انسان و حيوان، پيدا كردن منابع عفونت در محيط، ريسك فاكتورهاي ابتال ،اجراي اقدامات    ·

 پيشگيري مناسب و ساير اقدامات كنترلي، ضد عفوني سازي محيط ،فعاليت هاي ارتباطي و به تحرك در آوردن جامعه

يعني انتقال انسان به انسان رخ )براي مشخص نمودن اينكه آيا خطر جهاني و همه گير بر اساس شواهد بدست امده وجود دارد    ·

 (داده است يا خير 

براي تعيين وجه مشخصه اپيدميولوژيك، باليني و ويرولوژيك موارد بيماري بخصوص راه يا راههاي انتقال بيماري ،تشخيص    ·

 هاي باليني و پاسخ به درمان بيماري ،يافته 

براي اطمينان از تبادل اطالعات ميان كلينيسين ها با مسئولين بهداشتي كه در فيلد كار مي كنند ،مسئولين دامپزشكي و    ·

 بين المللي  مسئولين مركز بهداشت شهرستان و دانشگاه، تصميم گيري هاي آگاهانه در سطوح استاني، كشوري و

 اقدام براي بررسي

بايد از امكان رويداد بيماري و عالئم بيماري آن ... ( مركز استان و /شهرستان)پزشكان باليني و مسئولين بهداشتي در تمام سطوح 

 .در انسان آگاه و با نظام مراقبت بيماري در محل اقامت و كار خود در ارتباط باشند

انجام شده باشد و چنانچه چنين  WHOش هاي مورد تاييد موارد بيماري انساني تنها زماني تاييد مي شود كه آزمايش به رو

بايد دانست جمع آوري ارسال و آزمايش نمونه ها با اين . ارسال گردد WHOامكاني موجود نباشد نمونه ها فوري به آزمايشگاه 

اسخ آزمايش متوقف روش ممكن است چندين روز طول بكشد و اين تاخير نبايد باعث شود بقيه ي اقدامات الزم تا آماده شدن پ

 .گردد

در پرندگان اهلي يا وحشي منطقه به   H5N1 وقتي ضروري است كه وجود ويروس انفلوانزاي  "بررسي در مورد افراد بيمار معموال

با پرنده ي آلوده در تماس بوده و يا در محيط آلوده قرار گرفته باشد احتمال اينكه  "چنانچه فرد بيمار قبال. اثبات رسيده باشد

البته مهم است بدانيم در بعضي موارد، بيماري در فردي تشخيص داده شده كه . مبتال به اين نوع انفلوانزا شده باشد بيشتر مي شود

نظام مراقبت نه آلودگي .)نه سابقه تماس با پرنده داشته و نه در محيطي زندگي مي كرده كه احتمال آلودگي وجود داشته است

 (ه سابقه واكسيناسيون پرندگان مطرح بوده استپرندگان را گزارش كرده و ن

به اثبات رسيده باشد شروع اقدامات در موارد زير  "در مواردي كه وجود انفلوانزاي پرندگان در جمعيت پرندگان منطقه اي قبال

 :فوريت دارد

درجه سانتيگراد، يا مرگ در اثر يك  83عاليم بيماري دستگاه تنفسي تحتاني بدون توجيه در دو نفر يا بيشتر با تب باالي  -1

بيماري تنفسي بدون توجيه در دو نفر به فاصله دو هفته كه در يك منطقه جغرافيايي زندگي مي كرده اند و يك ارتباط 

 .اپيدميولوژيك با هم داشته باشند



با يك  "تي يكي از كاركنان بخش بهداشتي درماني دچار يك بيماري حاد دستگاه تنفسي تحتاني بدون توجيه شده و قبالوق -2 

و يا يك بيمار مبتال به بيماري تنفسي بدون توجيه همراه تب در تماس قرار گرفته   H5N1بيمار شناخته شده مبتال به انفلوانزاي 

 .باشد

 .اشته و با يك بيماري بدون توجيه دستگاه تنفسي توام با تب مراجعه كرده باشدكسي كه با پرنده سروكار د -3

وقتي سيستم مراقبت جاري انفلوانزا مواردي از يك بيماري شبه انفلوانزا را با توزيع سني غير معمول و موارد زياد ابتالي به  -4

 .بالغين گزارش نمايد پنوموني و يا يك بيماري تنفسي متوسط تا شديد ناگهاني در نوجوانان و

  



 A(H5N1) گام هاي كلیدي براي تحقیق در موارد انساني ابتالي به انفلوانزاي

بسته به شرايط محلي اين .حياتي محسوب مي شوند H5N1يك سري اقدامات هستند كه در هنگام بررسي موارد انفلوانزاي 

 .وازات با همديگر بايد انجام شونداقدامات ممكن است متفاوت بوده و اغلب نيز اقدامات متعددي به م

 آمادگي براي بررسي -1

اعضاي تيم بايد تجربه بررسي هاي اپيدميولوژيك .قبل از هر اقدامي بايد يك تيم چند بخشي براي اين منظور تعيين شود

ردم را داشته ميداني،ارزيابي باليني،جمع آوري نمونه هاي آزمايشگاهي،كنترل عفونت و ارتباطات در به حركت درآوردن م

ساير اعضاي تيم نيز بايد بتوانند امور مربوط به تداركات،بررسي هاي بهداشتي در حيوانات و اقدامات بهداشت محيطي را .باشند

تعيين رهبر تيم اهميت فوق .تعداد افراد و تركيب تيم براي بررسي اوليه بستگي به وسعت و پيچيدگي بررسي دارد.هدايت كنند

 .ته ، او وظيفه دارد مسئوليت و نقش اعضاي تيم را تعيين نمايدالعاده زيادي داش

بخصوص منطقه اي كه بايد مورد .)تيم قبل از شروع به كار بايد اطالعات اوليه جمع آوري شده را مورد بررسي و مطالعه قراردهد

مواد الزم و همچنين ذخيره .(بررسي قرار گيرد خوب توصيف شده و زير ساخت هاي بهداشتي و بخش كشاورزي آن معلوم گردد

و داروي ضد ويروسي ، ظروف جمع آوري نمونه ها و محيط هاي انتقال نيز مورد بررسي قرار (  PPE)هاي لوازم حفاظت فردي

 .گيرد و اطالعات الزم از مسئولين بهداشتي و دامپزشكي اخذ شود

 تائیدتشخیص ، مصاحبه بابیمار وبازدید ازمنزل بیمار  -2

اگر بيمار بدحال بوده يا فوت كرده باشد مصاحبه ) ساعت اول شروع بررسي مصاحبه شود  72ار وخانواده او ظرف مدت بايد با بيم

اولين سوال مربوط به شروع . دموگرافيك باليني واپيدميولوژيك جمع آوري شود  ودراين مصاحبه اطالعات( بانزديكان اوانجام شود

قطعي نشده بايد نمونه هاي مناسبي دربالين بيمارتهيه شود واين امرفوريت دارد   H5N1اگرتشخيص آنفلونزاي . بيماري است 

 .اين اطالعات براي مسئولين بهداشتي محلي وتيم بررسي كشوري اهميت دارد.

 :اطالعات مربوط به بیمار 

 بيماران/ اسم ومشخصات بيمار         ·

 تاريخ شروع بيماري         ·

 تاريخ اولين گزارش         ·

 تاريخ گزارش به سازمان جهاني بهداشت         ·

 ( تلفن  –آ درس منزل ) جزئيات مربوط به بيمار         ·

 سن وجنس وتاريخ تولد بيمار        ·



 روز قبل از شروع عالئم بيماري  1سابقه مسافرت از        ·

 ( درمان يا آزمايشگاه است حتما ذكر شوداگر بيمارازكاركنان بخش بهداشت و) شغل         ·

  



 : اطالعات آزمایشگاهي

 تاريخ نمونه گيري  – 7

 نام آزمايشگاه كشوري ، نوع نمونه اخذ شده ، نوع آ زمايش انجام شده  – 7

 ( نوع نمونه ، نوع آزمايش ) كه نمونه به آنجا ارسال شده  WHOنام آ زمايشگاه مرجع  – 8

 نتيجه آ زمايش  – 2

 : روز قبل از شروع عالئم 7موارد تماس یافته بابیمار ظرف مدت 

 (اولين وآخرين روز تماس ) نام فرد تماس يافته وارتباط اوبابيمار  – 7

، آيا تماس يافته بابيمار دريك اتاق حوابيده ، آيا اورالمس كرده ، آيا رختخواب "از چه فاصله اي بوده "صحبت ) نوع تماس  – 7

 ....(كرده و  بيمارراتعويض

 :روز قبل از شروع  7ومحیط تماس ظرف ( بامرغ وخروس یاسایر حیوانات ) سابقه تماس باحیوانات 

 ...(بازار فروش پرنده زنده ، شكار و  –داخل منزل  –خانه روستائي  –مزرعه ) محل تماس         ·

تميز كردن قفس ، اقامت باپرنده  –ده سازي براي طبخ آ ما –قطعه قطعه كردن  –پركندن  –سربريدن ) نوع تماس با پرنده    ·

 ( بازي باپرنده  –دريك فضاي مشترك ، جابجا كردن پرنده 

كاركردن در كارخانه هاي توليد محصوالت پرنده ، پرنده فروشي ، مراكز پرورش  –كارگري درمزرعه  –قصابي ) تماس شغلي    ·

 (  طيور ، سربريدن پرندگان ، كاركنان آزمايشگاه

 ( خون  –جگر  –تخم مرغ  –گوشت پرنده ) مصرف گوشت خام ياخوب نپخته         ·

 درپرندگان منطقه  H5N1همه گيري بيماري         ·

 اولين وآخرين روز تماس با پرنده         ·

 : یافته هاي بالیني

 عالئم باليني درروز شروع بيماري         ·

 روزهاي بيماري قبل از مراجعه اوليه بيمار         ·



 .عالئم بيماري كه در هنگام مراجعه و معاينه مشاهده مي شود        ·

 .اگر داروي ضد ويروسي بعنوان پروفيالكسي توسط بيمار مصرف شده و سپس عالئم بيماري ظاهر شده ثبت شود   ·

 (داد روزهاي بستريروز اول بستري و تع)بستري شدن در بيمارستان        ·

 وضعيت بيمار قبل از شروع بيماري        ·

 :یافته هاي آزمایشگاهي

  DIFFو   WBCتعداد         ·

 هموگلوبين و پالكت        ·

·        AST  وALT  و كراتي نين 

 راديوگرافي قفسه سينه        ·

 درمان ضد ویروسي

 (بیوتیک،استروئیدها،آنتي   INTUBATIONاكسیژن ،)سایر درمانها

 (باكتریمي،پنوموني باكتریال،شوک،نارسایي كلیه،اختالل انعقادي)عوارض ثانویه

 (زنده است/بیمار فوت كرده)سرنوشت نهایي

بخشي از اين اطالعات شامل بازديد از منزل .خيلي اهميت دارد كه بررسي كنندگان اطالعات دست اول را در اختيار داشته باشند

 :اقداماتي است كه در آنجا بايد صورت گيرد كه شامل موارد زير است بيمار و كنترل

تعيين تركيب اعضاي خانواده و كساني كه تماس نزديك با بيمار داشته اند كه شامل تماس هاي داخل منزل و تماس هاي  -1

روز قبل از  72ه زماني از اين فاصل.محل كار،مدرسه و داخل جامعه است كه بدون استفاده از وسايل محافظت فردي بوده است

تماس هاي مرسوم و غير مرسومي كه در مركز بهداشتي و درماني با بيمار رخ .)شروع بيماري تا روز قبل از آن را شامل مي شود

 .(داده و پيش از آن اقدامات كنترل عفونت شروع نشده است

 مرده و يا بيمار تماس داشته است؟روز قبل از شروع بيماري با پرندگان بخصوص پرنده  1آيا بيمار ظرف  -2

 آيا با پرندگان وحشي تماس داشته است؟        ·



مثال جايي كه فضوالت پرندگان ريخته شده )آيا به محيط هايي كه احتمال آلودگي آنها ميرودرفت و آمد داشته است؟   ·

 (،مرغداري،جائيكه فاضالب و زباله هاي پرندگان قرار دارد

 ديگري بدون در نظر گرفتن وضع حيوان كه بيمار بوده يا خير تماس داشته است؟ آيا با حيوانات   ·

 (در درجه اول پرنده ولي اگر حيوان ديگري بوده است ذكر شود)آيا احتمال دارد گوشت حيوان تلف شده را خورده باشد؟   ·

 گهداري كند؟آيا در خانه يا همسايگي بيمار كسي است كه پرنده يا حيوان ديگري را ن        ·

در اين موارد بايد مراقب بود پنهان كاري .) خانه و محيط اطراف آن بايد بدقت از نظر وجود پرندگان اهلي مورد بررسي قرار گيرد

بعنوان مثال فرد بررسي كننده بايد توجه كند در جايي كه وجود پرنده انكار مي شوداگر در طي بررسي پر پرنده اي را .صورت نگيرد

 .(رد گزارش كند،فضوالت پرنده و قفس پرنده نيز ممكن است در محيط ديده شود كه همه اين موارد بايد ثبت شودمشاهده ك

  



 :در طي بررسي چند نکته مهم باید مورد مالحظه قرار گیرد

 آيا وضعيت خانواده و خانه به گونه اي است كه اجازه مي دهند پرنده وارد محل سكونت آنها در داخل منزل شود؟   ·

 آيا پرنده دسترسي به منبع آب آشاميدني ساكنين و همچنين مواد غذايي و پس مانده هاي غذاي ساكنين دارد؟   ·

در تماس بوده و آيا اين امكان وجود دارد كه آنها توسط كودكان به داخل  آيا افراد خانه بخصوص بچه ها با پرنده يا فضوالت آن   ·

 منزل آورده شده باشد؟

اگر اين عكس ها از زواياي مختلف تهيه شده و خود . چنانچه امكان دارد نقشه منزل و يا عكس هايي از داخل منزل بايد تهيه شود

عكس برداري  "مزرعه يا بازار فروش پرنده اي در محل وجود دارد حتمااگر .منزل و محيط اطراف آن را نشان دهد خيلي بهتر است

 .در نقشه محل آبخوري پرندگان اهلي معلوم و در صورت امكان عكس برداري شود.شده و يا در نقشه تهيه شده مكان نمايي شود

چنين نمونه هاي از محيط تهيه و به نمونه هايي از پرندگان و ساير حيوانات داخل منزل و مزرعه و حتي محيط اطراف و هم "حتما

 .آزمايشگاه فرستاده شود

توسط تيم بررسي بخصوص در هنگام بازديد از منزل اهميت زيادي داشته ومورد تاكيد قرار ( PPE)استفاده از لوازم حفاظت فردي

 .گيرد

سرفه مي /بدون عالمت هستند "مالآيا كا)معاينه ساكنين منزل و ثبت وضعيت سالمت آنها و بررسي از نظر وجود عالئم بيماري

اعضاي تيم .باز هم الزم به تاكيد است از افراد داخل منزل و حيوانات بايد نمونه برداري بعمل آيد. خيلي مهم است/ ....( كنند

نده بايد تيم بررسي كن.با افراد بيرون از منزل هم الزم است گفتگو شود. بررسي در داخل منزل بايد با همه ساكنين مصاحبه كنند 

 .بداند كه هنگام مصاحبه فاصله الزم را با آنها حفظ كند و از تماس و گفتگوي خيلي نزديك خودداري كند

 :چند نکته مهم

این فاصله در هنگام مراقبت،گفتگو و لمس بدن بیمار )منظور از تماس خیلي نزدیک تماس كمتر از یک متر است -1

 (دارد بدون استفاده از لوازم حفاظت فردي اهمیت

مطالعات انجام شده بر روي ویروس هاي انفلوانزاي فصلي نشان داده بیماران از یک روز قبل از شروع عالئم بیماري  -2

 .مطالعه اي وجود ندارد  H5N1ویروس را دفع مي كنند اما در مورد ویروس

در .را مي توان تا دوهفته پس از شروع عالئم بیماري از ترشحات دستگاه تنفسي بدست آورد  H5N1ویروس  -3

شده اند گاهي ویروس در هفته سوم بعد از شروع بیماري نیز جداشده   H5N1بعضي بیماران كه مبتال به پنوموني 

 (در صورت امکان.)وله باشندبه همین جهت توصیه مي شود بیماران در طي این مدت در بیمارستان بستري و ایز.است



منظور از تماس با پرندگان یعني جابجایي و مراقبت و حمل و نقل پرنده،سربریدن،پركندن،آماده كردن پرنده براي  -4

در یک منطقه آلوده،بازي با ( حتي خون پرنده)طبخ،مصرف گوشت یا احشاي خام یا خوب پخته نشده پرنده 

 .پرنده،لمس سطوح محل نگهداري ودست زدن به فضوالت پرندگان پرنده،تمیز كردن پرنده و محل زندگي

باید در هنگام تماس با افرادي كه عالئمي از بیماري دارند و یا در جایي كه احتمال انتقال بیماري از انسان به انسان 

 .مناسب استفاده شود(  PPE)مطرح است از لوازم حفاظت فردي 

 :و تماس یافتگان( اگر وجود دارد)ر مورد سایر موارد بیماريتعریف مورد بیماري و تحقیق فعال د -3

اطالعات بدست آمده از مصاحبه با بيمار و بازديد منزل او مي تواند براي ارائه يك تعريف عملياتي از مورد بيماري بكار گرفته 

در اين زمينه تهيه شده و جدول هاي مربوطه كه بايد تيم بررسي در فيلد به آن بپردازد بايد با توجه به   WHO  آنچه توسط.شود

به همين دليل در اين نوشتار تالش شده ضمن رعايت .خصوصيات محلي مورد مالحظه قرار گيرد تا بتواند پاسخگوي نيازها باشد

تالش شده شاخص هاي مورد نظر ساده و عيني باشد و تيم .شود به محلي بودن فرم بررسي توجه  WHOاصول مورد مالحظه 

ممكن است بعد از اينكه چند نوبت فرم هاي بررسي مورد استفاده قرار گرفت اشكاالت .بررسي به راحتي بتواند به آن ها بپردازد

 .موجود در آن برطرف شده و فرم بررسي جديد تهيه شود

 ( contact case:)پیگیري موارد تماس

ش هايي كه براي رديابي موارد تماس بكار مي رود بيشتر در مورد كساني است كه با بيمار تماس داشته ولي از وسايل محافظت تال

اين اطالعات در گام اول از .روز پس از آن مي باشد 72اين موارد روز قبل از شروع بيماري تا .استفاده نكرده اند(  PPE)كننده

سابقه تماس با حيوانات و همچنين مسافرت .بدست مي آيد... اد خانواده،همكاران،همكالسي ها و طريق مصاحبه با خود بيمار،افر

 .اهميت زيادي دارد

چنانچه تعداد موارد تماس زياد باشد بايد براي موارد تماس اولويت بندي كرد و مواردي را كه بيشتر از همه در معرض خطر قرار 

 .دارند انتخاب نمود

 :اولويت بندي براي موارد تماس بايد مورد توجه قرار داد عبارتند ازعواملي كه در 

 (موارد تماس با بيمار تاييد شده و بيمار محتمل اولويت دارد)در مورد ابتال قوت دارد؟  H5N1تا چه اندازه ابتالي به عفونت -7

تماس هاي .اهميت زيادي دارد(درمانيبعنوان مثال كاركنان بهداشتي و )طول مدت تماس،فاصله مكاني و طولي،شدت تماس -7

داخل منزل،بخصوص كساني كه با بيمار در يك اتاق خوابيده اند و در يك فضا غذا خورده اند ،كساني كه رختخواب بيمار را مرتب 

 .كرده اند از اولويت بيشتري برخوردار هستند

 .ستاحتمال انتقال انسان به انسان بدنبال تماس نزديك با بيمار بيشتر ا -8



سن ،جنس، شغل،محل )بايد يك ليست خطي از همه موارد تماس تهيه شود و اطالعات دموگرافيك بطور كامل در آن درج شود

بايد در اين ليست جايي براي كنترل درجه حرارت در نظر گرفته .تاريخ آخرين تماس با بيمار خيلي اهميت دارد...(. زندگي و 

 .فسي شد تاريخ شروع آن و همچنين تاريخ اولين دريافت داروي ضد ويروسي ثبت شوداگر بيمار دچار تب يا مشكالت تن.شود

 :براي بیماران عالمت دار

از همه كساني كه تب و مشكالت تنفسي پيدا كرده اند بايد نمونه براي آزمايش تهيه شود و تحت مراقبت پزشكي قرار گيرند و 

البته از همه مهم تر دسترسي .در بيمارستان بستگي به شدت بيماري داردبستري شدن . داروي ضد ويروسي براي آنها شروع شود

همه كساني هم كه عالئم بيماري را پيدا كرده ولي .موارد بدحال بايد در اتاق ايزوله نگهداري شوند. به تخت بيمارستاني مي باشد

يعني كسي به مالقات آنها )وله را رعايت كنندبدحال نيستند و قرار است در منزل خود تحت مراقبت باشند بايد حداقل شرايط ايز

 .تا جواب آزمايش آنها حاضر شود( نيايد و در داخل منزل نيز كمترين تماس را با ديگران داشته و حتي االمكان در اتاق تنها باشد

  



 :براي موارد تماسي كه عالئمي از بیماري ندارند

و از آنها ( مراجعه روزانه به منزل يا تماس تلفني)ام شود پايش فعال استبراي اين افراد اولين و سريعترين كاري كه بايد انج

تجويز داروي ضد .روز بايد ادامه يابد 1خواسته مي شود تا چنانچه تب كرده و يا ناراحتي تنفسي دارند اعالم نمايند و اين كار تا 

 .اهد شدويروسي بستگي به ارزيابي خطر اوليه در اين افراد دارد كه توضيح داده خو

 :بیماریابي فعال

در بيماريابي .تالش براي پيدا كردن موارد ديگري غير از تماس هاي نزديك براي پيشگيري و كنترل عفونت اهميت حياتي دارد

 :فعال بايد به موارد زير توجه ويژه شود

ل مي رود از همان منبع آلوده شده يا احتما)كساني كه ممكن است با همان منبعي كه بيمار با آن در تماس بوده و مبتال شده -1

 ( CO-EXPOSED)  در تماس بوده اند(باشد

 .كساني كه با پرندگان و حيوانات در تماس بوده اند -2

كساني كه مبتال به يك بيماري بدون توجيه در دستگاه تنفسي تحتاني شده و تب دارند و يا بعلت يك بيماري تنفسي بدون  -3

 .فوت كرده اند توجيه كه همراه با تب بوده

مواردي كه ذكر شد چنانچه در منطقه تحت بررسي زندگي مي كنند بايد بسيار مهم تلقي گرديده و بررسي ها در مورد آن ها 

 .بسرعت شروع شود

بايد براي آموزش فرم هاي بررسي به كاركنان بهداشتي محلي الگوريتم و پرسشنامه اي ساده تهيه و در اختيار آنها قرار داده 

اين فرمها .فرم ها را مي توان به گونه اي تهيه كرد كه حتي داوطلبين و رابطين بهداشتي نيز قادر به استفاده از آنها باشند.دشو

 .كمك مي كند تا اطالعات درستي ثبت شده و ترياژ موارد تماس از دقت بيشتري برخوردار باشد

 :جمع آوري نمونه ها -4

گاهي اوقات .يماران و موارد تماسي كه عالمت بيماري را پيدا كرده اند باالترين اولويت را داردجمع آوري و آزمايش سريع نمونه از ب

بخصوص اگر فرد بدون عالمتي باشد )در شرايط خاص و در صورت امكان شايد الزم شود از موارد بدون عالمت هم نمونه تهيه شود

 .(كه با يك منبع دوم هم در تماس بوده باشد

اسب نمونه ها و استفاده از يك رويه و روش واحد اهميت خيلي زيادي دارد به گونه اي كه به آساني بتوان برچسب گذاري من

بايد كساني را براي بررسي بيماران انتخاب كرد كه قادر .اطالعات آزمايشگاهي و اطالعات دموگرافيك را در كنار يكديگر قرار داد

اين افراد بايد طي يك دوره آموزشي با اصول الزم براي جمع .يگر تفكيك نمايندباشند به راحتي نمونه هاي اخذ شده را از يكد

آنها بايد بدانند كه زمان چقدر اهميت .آوري نمونه و نوع نمونه هايي كه بايد تهيه كنند و چگونگي تهيه نمونه در فيلد آشنا شوند

آنها بايد بدانند نمونه خون و نمونه ترشحات . )عايت كننددارد و فاصله زماني اخذ نمونه و رساندن آن به آزمايشگاه را دقيقا ر



استانداردهاي ذخيره سازي نمونه ، بسته بندي و : تنفسي چه تفاوتهايي داشته و چه نكاتي را براي هركدام از آنها رعايت كنند 

 . ا وجود داشته باشد بايد ظرفيت كافي آزمايشگاهي براي دريافت و انجام آزمايش بر روي نمونه ه( حمل آنرا بدانند 

  



 :توجه

استفاده از كيتهاي تشخيص سريع براي تشخيص بيماري انساني با توجه به كيفيت كيتهاي موجود به هيچ عنوان توصيه نمي شود 

جمع آوري نمونه ها براي تشخيص دقيق و تعيين وجه مشخصه آنتي ژني و ژنتيكي ويروس .و صحت پاسخهاي آنها مشخص نيست 

ع بين المللي اهميت حياتي دارد ، بخصوص اگر تحقيقات نشان دهنده احتمال قوي در آزمايشگاه مرجع كشوري و آزمايشگاه مرج

 . انتقال بيماري از انسان به انسان باشد 

 :بازدید از بیمارستان و سایر مراكز بهداشتي درماني -5

اين بازديدها چه بيمار زنده .بايد مورد بازديد قرار گيرد ( حتي مراكز درمان سنتي)تمام مراكزي كه بيمار تحت درمان قرارداشته 

بوده وچه جان خود را ازدست داده باشد بايد انجام شود ، زيرا بدين وسيله اطالعاتي در مورد بيمار و مراكز بهداشتي درماني و 

 .كاركنان اين مراكز بدست مي آيد كه در آينده بسيار مورد استفاده خواهد بود 

 :اطالعات مربوط به بیمار 

پزشك و ساير كاركنان درماني كه امر مراقبت ازبيمار را به عهده دارند يا داشته اند و جمع آوري اطالعات در مورد مصاحبه با    ·

 وضعيت بيماري ، وضع باليني ، نحوه درمان و پاسخ درماني ، اطالعات اپيدميو لوژيك و نحوه آلودگي بيمار 

 رت امكان تهيه يك كپي از پرونده بررسي موارد ثبت شده در پرونده بيمار و در صو        ·

 در صورت لزوم تهيه نمونه هاي بيشتر جهت آزمايش و جستجو در مورد چگونگي تهيه نمونه هاي قبلي    ·

 :بررسي مجدد موارد ثبت شده در پرونده ها 

وارد بستري ديگر بيماران م. تاريخ پذيرش بيمار ، ساعت و نوع آزمايش هاي انجام شده ، مشاوره هاي پزشكي اهميت زيادي دارد 

 .مبتال به ناراحتي تنفسي و بررسي گذشته نگر پرونده هاي موجود در بخش شايد بتواند كمك كننده باشد 

شناسايي كادر درماني كه امر مراقبت از بيمار را بر عهده دارند ، ساير بيماران و افرادي كه در تماس با بيمار بوده اند بخصوص 

تمام كادر درماني مراقب بيمار بايد . وفيالكسي بگيرند يا براي آنها شروع شده بايد به دقت صورت گيرد كسانيكه الزم است پر

بايد دانست استفاده يا عدم ( از نظر وجود تب و عالئم شبه آنفلوانزا مثل سرفه ، گلودرد و مشكل تنفسي. )بدقت پايش شوند 

 .هر دوصورت اينكار بايد انجام شود استفاده از لوازم حفاظت فردي شرط پايش نيست و در 

بايد محل بستري بيمار در بيمارستان يا مركز بهداشتي درماني شامل محل و بخش ايزوالسيون بيمار ، قسمتهاي سر پايي و    ·

 .محل ترياژ بيماران مبتال به بيماري تنفسي حاد و همچنين آزمايشگاه و امكانات موجود در آن بررسي شود

درمان بيماران و داروهاي استفاده شده و مطابقت آنها با پروتكل هاي درماني پيشنهادي و همچنين اقداماتي كه در  بايد نحوه   ·

 .رابطه با كنترل عفونت صورت گرفته بطور دقيق ثبت شود 



 :بايد ذخاير موجود در بيمارستان كنترل شود         ·

 وسايل حفاظت فردي     -1

 داروهاي ضد ويروسي براي درمان ، پروفيالكسي كاركنان درماني و ساير موارد بر اساس دستور العمل   -2

 ...(مثل آنتي بيوتيك ، داروهاي ضد تب و )وجود امكانات درماني حمايتي و تكميلي     -3

 وجود لوازم نمونه برداري براي آزمايش و همچنين محيط هاي انتقال به اندازه كافي     -4

 

 :تشدید و تقویت نظام مراقبت -6

عالوه بر مراقبت و بيمار يابي فعال و پيگيري موارد تماس كه بخشي از بررسيها محسوب ميشود بايد در جهت تقويت نظام مراقبت 

ايي كه سيستم بهداشتي بايد در هرج. اين برنامه تنها به بيماري انساني محدود نمي شود . در منطقه نيز اقدام الزم صورت گيرد 

منطقه جغرافيايي انتخاب شده بايد به دقت كنترل . همه گيري ناگهاني در ميان پرندگان رخ ميدهد نظام مراقبت را تقويت كند 

 . شود 

بيماري در پرندگان يك منطقه ميشوند شامل كيفيت نظام مراقبت بيماري در پرندگان ، "بومي شدن "فاكتور هايي كه باعث 

از طريق )در پرندگان ، جابجايي پرندگان (  BIOSECURITY)كسازي ، اقدامات شديد ايمني زيستي اجراي دقيق عمليات پا

 . و همچنين مردمي كه امكان آلوده شدن آنها وجود دارد ، ميباشد ( تجارت يا قاچاق يا مهاجرت پرندگان

اين موارد شامل .و آنهارا بررسي مي كند بخشي از اقدامات نظام مراقبت تقويت شده به بررسي رفتارهاي پر خطر مردم پرداخته

در سطح مراكز ارائه كننده ( PASSIVE)يا غير فعال (  ACTIVE)بررسي هاي گسترده اي هستند كه مي توانند بصورت فعال 

 :بعنوان مثال در اين نظام اقدامات اضافي زير عالوه بر مراقبت روتين انجام مي شود.خدمات درماني و ياجامعه انجام شوند

 و ريه  ، بخش هاي عفوني ICUمراقبت فعال براي بيماري در بيمارستانها بخصوص در بخش هاي اورژانس،   -1

 )درمان گران سنتي ،بخش هاي خصوصي،آزمايشگاههاي خصوصي)جمع آوري اطالعات از ساير منابع  -2

بعنوان مثال .)تري از نظر شغلي قرار دارندبرقراري نظام مراقبت فعال در گروههايي از مردم جامعه كه در معرض خطر بيش  -3

 (كاركنان درماني و بهداشتي،كساني كه به هر نحو با پرنده يا محصوالت پرنده سروكار دارند

بنابراين تقويت نظام مراقبت پس از بررسي نظام موجود جهت برطرف ساختن نقاط ضعف و تشديد فعاليتهاي فعلي آن صورت مي 

فعالي در نظام مراقبت شهرستان يا استان (  HOT LINE)ست در حالت معمول خط تلفن مستقيم بعنوان مثال ممكن ا.گيرد

موجود نباشد،سيستمي براي پيگيري شايعات و تائيد يا رد آنها طراحي نشده و شبكه هاي اطالع رساني مثل راديو تلويزيون براي 

اينها تنها گوشه اي از اقداماتي . مشكوك جلب نشده باشد شرايط اضطراري فعال نبوده ومشاركت جامعه براي گزارش دهي موارد



است كه در جهت تقويت نظام مراقبت بايد صورت گيرد وبديهي است درسطح محلي اقدامات بديع ديگري رانيز ميتوان طراحي 

 .نمود 

ي و درماني و تيم هاي موفقيت اقداماتي كه در راستاي تقويت نظام مراقبت صورت مي گيرد بستگي به تعليم كاركنان بهداشت

محلي و داوطلبين و رابطين و آموزش مردم جامعه در سطح كالن براي جلب مشاركت آنها و هوشيار سازي آنها براي   بررسي

الزم است ترتيبي اتخاذ گردد كه مردم عالوه بر اينكه خودشان گزارش دهنده وضعيت خود باشند .گزارش دهي به موقع دارد

حتي در بعضي كشورها در سطح .ني هم براي راهنمايي مردم تعليم ببينندمشاوريني در سطح بيمارستان و مراكز بهداشتي درما

پيش بيني كرده اند كه در شرايط همه گيري  "كلينيك تب"مراكز بهداشتي درماني و بيمارستاني كلينيك هايي تحت عنوان 

جامعه درگير بايد براي اقدامات  عالوه بر اين.بتوانند ارائه خدمت نموده و آزمايش هاي الزم و مراقبت باليني را بعمل آورند

 .پيشگيري و كنترل آماده بوده و در اين امر مشاركت بعمل آورد

فعاليت هايي كه در جهت تقويت نظام مراقبت صورت مي گيرد بايد در هر بار بررسي موارد مورد ارزيابي قرار گرفته و طول مدت 

( حداقل دو دوره نهفتگي)مراقبت در چنين شرايطي بايد حداقل دو هفته  آنچه مسلم است تشديد فعاليت هاي .آن هم معلوم شود

هرچند بعضي صاحب نظران معتقدند در چنين شرايطي بهتر آنست تا وقتي كه .بعد از مشاهده آخرين مورد ابتال ادامه داشته باشد

 .د ادامه دهدعفونت در پرندگان كنترل نشده نظام مراقبت تشديد يافته انساني كماكان به فعاليت خو

     :انجام اقدامات بررسي و تحقیق در رابطه با سالمت حیوانات و بهداشت محیط -7

اعضاي تيم بررسي و تحقيق بايد با تيم هاي تحقيق سازمان دامپزشكي و سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط دائم باشند و در 

در جوامعي كه .چنين مواردي انجام مي شود مشاركت نمايند ارزيابي هايي كه از وضعيت پرندگان بومي وصنعتي و وحشي در

در پرندگان تاكنون به اثبات نرسيده و يكباره بيماري انساني مشاهده شده بررسي هاي دقيق تري الزم  H5N1تاكنون انفلوانزاي 

 .است صورت گيرد تا منبع عفونت مشخص شود

بعنوان مثال آيا قبال مرگ و .)پرندگان و ساير حيوانات مورد بازديد قرارگيردبايد منطقه وقوع بيماري بدقت از نظر وجود بيماري در 

عالوه بر آن بايد به جنبه هاي ديگري نيز در اين بازديد توجه شود كه شامل موارد زير (مير غير معمولي در پرندگان رخ داده است؟

 :است

 .ل خود پرنده نگهداري مي كنندبازديد منزل بيمار و اطراف آن بخصوص مناطقي كه مردم در مناز -1

 مزارع نگهداري پرندگان بومي وصنعتي و تجاري نزديك منزل بيمار -2

 بازارهاي فروش پرنده يا ساير حيوانات نزديك منزل بيمار -3

 (مثل درياچه ها و تاالب ها)مكانهايي كه تعداد زيادي پرنده وحشي ممكن است داشته باشند -4

 .روز قبل از شروع بيماري به آنها مراجعه كرده است 1ر از هر مكان ديگري كه بيما -5



و نحوه نگهداري آنها در محل ، نحوه تغذيه و   عالوه بر بيماري و مرگ پرندگان و حيوانات الزم است اطالعاتي در مورد محل

،جابجايي هاي اخير  H5N1نزاي اقدامات الزم در هنگام جابجايي آنها، سابقه واكسيناسيون قبلي پرندگان عليه ويروس هاي انفلوا

يك مسئله حياتي وجود دارد كه قبل از جمع آوري .پرندگان وحشي و بومي و الگوي مهاجرت پرندگان در منطقه جمع آوري شود

هر نوع نمونه اي براي آزمايش،اعضاي تيم تحقيق و بررسي در مورد تكنيك هاي صحيح جمع آوري نمونه، نوع و تعداد نمونه هايي 

آزمايشگاه بايد از ظرفيت .يد جمع آوري شود و نحوه استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي آموزش هاي الزم را ديده باشندكه با

كافي براي تهيه نمونه هاي الزم جهت آزمايش وهمچنين بررسي آنها برخوردار و اين ظرفيت از قبل در سطح كشوري و منطقه اي 

ق در مورد بيماري انسان و حيوان بايد فعاليت هاي خود را با يكديگر هماهنگ كرده و تيم هاي بررسي و تحقي.تعريف شده باشد

 .بگونه اي عمل كنند كه نتايج حاصله از آزمايشات بر روي انسان و دام در كنار يكديگر قرار گرفته و مقايسه شوند

 :آنالیز داده ها

رابطه با فرد بيمار،محل زندگي و زمان رويداد بيماري صورت الزم است يك آناليز توصيفي از داده هاي مربوط به بيماري در 

عالوه بر آن محل جغرافيايي رويداد هر مورد به تفصيل ،ارتباط آنها با .منحني اپيدميك بايد بر اساس اين داده ها تهيه شود.گيرد

مورد ( مثل توزيع سني)ميولوژيكو وجه مشخصه هاي اپيد( نحوه انتقال و تهيه درخت اپيدميولوژيك ابتال در خانواده)يكديگر

تخمين دوره نهفتگي،توصيف الگوهاي انتقال،ميزان حمله بيماري بر )پارامترهاي كليدي اپيدميولوزيك.تجزيه وتحليل قرار گيرد

طيف شدت بيماري،نسبت مواردي كه دچار پنوموني شده اند،كساني )و باليني ( اساس سن،شغل،ارتباط خوني مبتاليان با يكديگر

 .باعث مي شود تا تصوير درستي از طيف بيماري و ديناميك هاي آن بدست آيد( نياز به بستري پيدا كرده اند،موارد مرگكه 

هدف كليدي ديگر اين بررسي ها اين است كه مشخص شود آيا توانايي اين ويروس افزايش يافته و يا قابليت انتقال آن تشديد يافته 

 :انتظار مي رود "ر پيدا كرده باشد طبيعتاچنانچه الگوي انتقال تغيي. يا خير

علي رغم اقدامات كنترلي مناسب در جمعيت حيوانات   H5N1افزايش شديد و ناگهاني در تعداد مبتاليان به انفلوانزاي   -1

 .مشاهده شود

ساير حيوانات نداشته سابقه تماس با پرنده يا ( چه موارد تاييد شده و چه موارد محتمل)  H5N1مبتاليان به انفلوانزاي   -2

 .(بدينوسيله احتمال انتقال انسان به انسان بيماري بيشتر مي شود)باشند

 .خوشه هايي از بيماري مشاهده شود كه شواهد انتقال در دو يا چند نسل يا زنجيره اي از بيماران ديده شود  -3

 ..(.توزيع سني، شدت بيماري و )تغيير در وجه مشخصه هاي اپيدميولوژيك    -4

 :ارزیابي احتمال انتقال بیماري از انسان به انسان

با فاصله زماني كمتر از دو هفته مشاهده شود  H5N1وقتي دو يا بيش از دو نمونه از ابتالي قطعي يا محتمل به بيماري انفلوانزاي 

ته باشند بايد يك بررسي دقيق و كه يا در يك منطقه جغرافيايي زندگي كرده و يا به نوعي با يكديگر ارتباط اپيدميولوژيك داش

جامع صورت گيرد تا معلوم شود آيا مي توان انتقال انسان به انسان بيماري را مورد مالحظه قرارداد يا آنكه هردو توسط يك منبع 

 .مشترك آلوده شده و يا دو رويداد غير مرتبط با يكديگر هستند



در شرايطي كه افراد تماس مستقيم طوالني مدت .به انسان وجود دارد تاكنون تنها شواهد معدودي از انتقال بيماري از انسان

محافظت نشده با يك بيمار عالمت دار داشته اند،مثل تماس داخل منزل،روابط نزديك خانوادگي،تماس در مراكز بهداشتي 

فرادبي خانمان و يتيم خانه مثل زندان،سربازخانه،كمپ هاي پناهندگان و ا)درماني،مدرسه،محل كار و مراكز اقامت طوالني مدت 

 .احتمال انتقال بيماري از انسان به انسان بيشتر مي شود( ها

بررسي خوشه هاي بيماري نيازمند جمع آوري اطالعات بسيار مفصلي در رابطه با ارتباط زماني و مكاني موارد بيماري با يكديگر 

و (،محل ابتال و انواع تماس و فاصله زماني بين تماس و شروع بيماري ارتباطات فاميلي،تاريخ تماس مورد بيماري با ديگر موارد.)دارد

اگر انتقال بيماري از انسان به انسان .همچنين ساير تماس هايي كه مبتاليان با حيوان آلوده يا محيط آلوده داشته اند، مي باشد

ه با بيمار تماس نزديك داشته اند و فواصل مورد شك مي باشد ميزان حمله ثانويه بين افراد ساكن خانه بيمار و ساير كساني ك

بايد (تعداد روزهايي كه بين شروع بيماري از يك بيمار تا بيمار ديگر وجود داشته است)زماني متوالي بين موارد رويداد بيماري

بيماري مي نشان دادن دياگرام اين داده ها با استفاده از گراف هاي مناسب و همچنين رسم درخت خوشه ارتباط .محاسبه شود

 .تواند كمك كننده باشد

در عمل بسيار مشكل مي توان بين انتقال بيماري از انسان به انسان و يا آلودگي چند نفر به علت تماس با يك منبع 

 .افتراق قائل شد(بخصوص تماس هاي داخل منزل)مشترك

 :در موارد زیر انتقال بیماري از انسان به انسان محتمل تر خواهد بود

 :به ابتال در صورتيكه  امال ثابت شده با مورد تاييد شده،محتمل يا مشكوك تماس ك 

ديگري مثل سابقه تماس با   روز باشد و هيچگونه منبع آلودگي 1فاصله زماني بين تماس با فرد مبتال و شروع بيماري كمتر از . 1

ده،محيط آلوده يا نمونه هاي آزمايشگاهي وجود نداشته پرندگان يا حيوان ديگر ،تماس با پر پرنده ، تخم پرنده، جنين هاي بارور ش

 : باشد و يا

 .چند نسل پشت سرهم انتقال ،متصل به مورد اوليه رخ دهد   .2

چنانچه انتقال بيماري از انسان به انسان مورد مالحظه بررسي كنندگان قرار گيرد ( IHR)بر اساس مقررات بين المللي بهداشتي 

اگر انتقال انسان به انسان در ابتدا خيلي كارايي و تدوام نداشته و سپس بارزتر .جهاني بهداشت اعالم شودمراتب بايد به سازمان 

 .بايد با شدت بيشتري دنبال شود( CONTAINMENT)گردد اقدامات مهار 

  



 :هدایت مطالعات تکمیلي

وقتي بررسي هاي انجام شده درفيلد به پايان مي رسد ممكن است الزم باشد بررسي هاي عميق تري دررابطه باجنبه هاي 

 :اين بررسي ها عبارتند از. انجام شود    H5N1اپيدميولوژيك ، ويروس شناسي وباليني عفونت باويروس 

دراين ) ساني كه تماس نزديك بابيمارمبتال بوده اند درك( انجام آزمايش سرولوژي )     SEROINCIDENCE   مطالعات -1

 ( موارد بايد نمونه دوم سرمي ازاين افراد تهيه شود

درميان مردم منطقه گرفتار ، فقط دركساني كه خطر آلودگي آنها بدليل شغلي مي     SEROPREVALENCE  مطالعات -2

اني كه دركشتارگاههاي مرغ كارمي كنند ، كشاورزاني كه درمزارع مثل كاركنان مراكز درماني ، كارگران مرغداري ها ، كس) رود 

، كساني كه درمنطقه ( خود پرنده نگهداري مي كنند ، كاركنان باغ وحش ، كساني كه دربازارهاي فروش پرنده زنده كارمي كنند 

اقبت ديده ور درآنجا برقرار شده ساكن اي كه بيماري انساني يابيماري درپرنده ديده شده اقامت دارند ، كساني كه درمناطقي كه مر

 ( مراقبت ديده ور توسط سازمان دامپزشكي براي پرندگان درمناطقي كه احتمال آلودگي آنها وجوددارد انجام مي شود) هستند 

 براي ارزيابي ريسك فاكتورهاي عفونت   COHORTيا    CASE CONTROL   مطالعات – 3

 ارزشيابي سيستماتيك تاثير داروهاي ضد ويروسي وساير رژيم هاي درماني  -4

براي اين گونه مطالعات بايد يك پروتكل مناسب ) اينگونه مطالعات نيازمند آ ن است كه مسئولين بهداشتي براي آن وقت بگذارند 

تاكيد مي شود فعاليت  (طراحي شده وكاركنان مناسبي براي آن درنظر گرفته ومنابع مالي آ ن تامين گردد

وهمچنين اقدامات كنترلي به جاي خود باقي ( بررسي همه گيري ناگهاني ) OUTBREAK INVESTIGATION  هاي

 . است وهيچوقت نبايد تحت تاثير چنين مطالعاتي قرارگيرد

 اجراي اقدامات پیشگیري وكنترل  – 11

قبال بطور مفصل توضيح داده    H5N1رصت هاي انتقال انفلوانزاي بسياري از اقدامات استاندارد پيشگيري وكنترل براي كاهش ف

 : شده ودراينجا تنها اشاره اي به آنها مي شود 

    )بخصوص استفاده از وسايل حفاظت فردي ( STRICT INFECTION CONTROL) اقدامات شديد كنترل عفونت    ·

PPE    ) درطي مدت مراقبت وجداسازي بيماران 

 .هاي ضد ويروس براي درمان و به قصد پروفيالكسي براي كساني كه تماس نزديك بابيمارداشته اند تجويز دارو   ·

 شروع بيماريابي فعال وتشديد فعاليت هاي نظام مراقبت         ·

 پايش فعال كساني كه بابيمار تماس داشته ودچارتب وناراحتي تنفسي شده اند         ·



ولي احتمال ( درداخل منازل خود)اني كه بابيمار تماس نزديك داشته وعالئمي ازبيماري ندارندقرنطينه سازي داوطلبانه كس   ·

 انتقال بيماري ازانسان به انسان بيشترشده 

 .تيم بررسي وتحقيق بايد گزارش روزانه تهيه كند         ·

پيامهاي اطالع رساني بايد . مهم است  آگاه سازي مردم درهمه گيري بيماري وبه حركت درآوردن وجلب مشاركت آنها بي نهايت

مناسب وبادرنظر گرفتن وضعيت فرهنگي مردم تهيه شود وبگونه اي باشد كه ريسك فاكتورهاي اختصاصي وهمچنين رفتارهايي كه 

 .مي تواند منجربه ابتال شود را كاهش دهد 

وبامسئولين بهداستي درارتباط بوده (  SELF REPORTING  )خودشان بيماري خودرا اطالع دهند . بايد مردم تشويق شوند 

ومشورت كنند تابدين وسيله بتوان بدون فوت وقت آزمايش هاي الزم رااز آ نها بعمل آورده وآنها راتحت مراقبت باليني ودرصورت 

 لزوم درمان قرارداد 

 گزارش دهي واعالم 

درسطح شهرستان ، استان ، كشور وبين الملل وانجام  كشف موارد محتمل وتائيد شده بيماري انساني محركي براي اعالم سريع آن

بايد نظامي برقرار شود كه كاركنان .اقدامات بدون معطلي بررسي وتحقيق توسط مسئولين بهداشتي وسازمان دامپزشكي است 

از لزوم ( مراكز بهداشتي درماني دولتي ، خصوصي ، بيمارستان ها وحتي مطب هاي خصوصي ) بهداشتي ودرماني درسطوح مختلف 

اطالع رساني به سازمان جهاني بهداشت واجراي مقررات بين اللملي بهداشتي از . گزارش دهي فوري مطلع بوده وبه آن عمل كنند 

 . وظايف وزارت بهداشت است 
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