
 

 

غربالگري بيماران (قابل تجديد نظر) راهنماي 

 با منشاء A (H1N1)دچار آنفلوانزاي 

گزارش موارد خوكي درمناطقي كه 

  بوده استبيماري ناچيز يا صفر
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مخاطبين اين راهنما كليه پرسنل ارائه كننده خدمات بهداشتي درماني ( اعم از بخش هاي دولتي و بخش هاي خصوصي ) در كليه 
 Swine - originسطوح ارائه خدمات مي باشند. همكاران مخاطب اين راهنما در مناطقي اشتغال دارند كه هنوز گزارش موارد 

Influenza Virus (SOIV)ويروس (H1N1)صورت نگرفته يا گزارش موارد قطعي آزمايشگاهي ناچيز بوده است.    با منشاء خوكي
باتوجه به سرعت گسترش بيماري ، كارشناسان بهداشتي معتقدند كه طي چندين هفته آينده موارد بيشتري از اين بيماري 

شناسايي خواهند شد . منجمله درمناطقي كه درحال حاضر موردي در آنها مشاهده نشده يا آنكه موارد گزارش شده ناچيز هستند . 
توصيه مركز مديريت بيماريهاي واگير آن است كه همكاران مخاطب اين راهنما ، بيماران حائز معيارهاي زير را به عنوان كانديد 

  درنظر بگيرند: PCRبرداشت نمونه با سواب نازوفازنژيال و تست 

- كليه افراد داراي عالئم بيماري تنفسي مشابه آنفلوانزا كه به مراكز بهداشتي درماني منتخب ( پايگاه هاي ديده ور) مراجعه 1
 مينمايند. 

روز گذشته مسافرتهاي داخلي يا بين المللي به مناطقي داشته كه درآنجا يك يا 7- هربيمار داراي عالئم مشابه آنفلوانزا كه طي 2
 چندين مورد آنفلوانزاي خوكي گزارش شده است.

 - بيماران داراي عالئم مشابه آنفلوانزا كه بدليل وضعيت وخيم خود در بيمارستان بستري شده اند.3
 

 يادآوري : عالئم بيماري مشابه آنفلوانزا عبارتند از :
 بعالوه عدم مطرح بودن تشخيص ديگري براي عالئم كليدي نامبرده ، تب بعالوه سرفه و يا گلودرد  -

 

 نمونه گيري وانجام آزمايش (همكاران مسئول و بخش هاي دست اندركار چه كساني هستند ؟)
 

هر يك از همكاران پزشك به مجرد مواجهه با مورد مشكوك به آنفلوانزاي خوكي الزمست فوراً با مراكز بهداشتي درماني  •
شهري يا روستايي منطقه خود تماس گرفته و براي نمونه گيري از بيمار و انتقال سريع و به هنگام نمونه، هماهنگي الزم 

را انجام دهند.  
تيم بررسي اعزامي از مراكز بهداشتي درماني منطقه بايد از مورد مشكوك بوسيله سواب تنفسي و با رعايت اصول ايمني و  •

اقدامات احتياطي نمونه گيري بعمل آورده و نمونه تهيه شده با رعايت اصول زنجيره سرما (نمونه نبايد فريز يا منجمد 
گردد) ، از كليه سطوح به آزمايشگاه ملي آنفلوانزا مستقر در دانشكده بهداشت دانشگاه تهران منتقل و تحت بررسي قرار 

- 66705172گيرد و همزمان مورد را با تلفن به مركز مديريت بيماريهاي واگير معاونت سالمت وزارت بهداشت به شماره 
  اطالع دهند. 021-66700143يا فاكس 021

مراكز بهداشتي درماني كه ترتيب انتقال نمونه را ازمحل اشتغال همكاران پزشك به آزمايشگاه فراهم كرده اند، الزمست  •
فرم هاي نظام مراقبت را كه در اختيار آنها قرار گرفته تكميل و به همراه نمونه ها به آزمايشگاه ملي ويك رونوشت به 

حتماً درفرم مراقبت  مركز مديريت بيماريهاي واگير ارسال نمايند. (اطالعات الزم براي ردگيري نمونه و بيمار نيز بايد
گردد).   آنفلوانزا درج

 
 

بررسي وتحقيق درخصوص موارد تائيد شده 



 

2 

 

 
 با منشاء خوكي تائيد شود الزمست كه بررسي وتحقيق ) A    ) H1N1درصورتي كه نمونه گيري بعمل آمده از لحاظ آنفلوانزاي 

كامل درمورد بيمار وكليه افرادي كه با وي درتماس بوده اند ، بعمل آيد. بدين طريق ضمن تعيين ميزان گسترش احتمالي بيماري 
 درمنطقه ميتوان درخصوص اعمال سريع موازين بهداشتي ( مهار بيماري ) تصميم گيري نمود. 

 
 

) به دستور العمل هاي 6همچنين توصيه ميشود همكاران مشمول اين راهنما ( دستورالعمل شماره 

 ذيل نيز مراجعه وآنها را بدقت مطالعه كنند: 
 با منشاء خوكيH1N1راهنماي تعريف موارد مشكوك ، متحمل وقطعي آنفلوانزاي  -

راهنماي تجويز داروهاي ضد ويروس براي موارد قطعي يا مشكوك به آنفلوانزاي خوكي يا افراد تماس يافته با موارد  -
 نامبرده 

راهنماي كنترل ( پيشگيري از گسترش ) عفونت درمراكز بهداشتي درماني ارائه كننده خدمات به موارد قطعي يا  -
 مشكوك به آنفلوانزاي خوكي

براي   با منشاء خوكيA (H1N1) ) كاركنان آزمايشگاه درمقابل ويروس آنفلوانزاي Biosafetyراهنماي ايمني زيستي(  -
 كاركنان آزمايشگاه هاي رفرانس بهداشتي مسئول بررسي نمونه هاي آنفلوانزاي خوكي 


