پس از ترخیص اتاق بیمار واحد شویه و ضدعفونی
گردد
وسایل غیر بحرانی مانند گوشی و فشار سنج در اتاق
بیمار بماند و در صورت استفاده برای بیمار دیگر قبل
از استفاده ضدعفونی بگردد
بستری بیمار در اتاق خصوصی یا چند بیمار با بیماری
یکسان در یک اتاق
 -مالقات بیمار تا حد امکان محدود باشد

داري درماوی در بیماران :

بیوارستاى سیذالطْذاء(ع)

داريَای ضد يیريس ،با تجًیس پسشک جُت :
¡ بیواراًی کِ بستری باشٌذ
¡ پیشرفت سریع بیواری را داشتِ باشٌذ.
¡ بیواراى باردار در سِ هاِّ دٍم یا سَم بارداری
از جولِ دارٍّایی کِ در درهاى ایي بیواراى بِ کار هی رٍد هی تَاى بِ
اُسلتاهیَیر (تاهی فلَ) ٍ زاًاهیَیر اشارُ کرد.

-هنگام خروج بیمار از اتاق حتما ماسک جراحی

-آًفلَاًسای ً)H1N1)Aسبت بِ سایر دارٍّایی کِ در درهاى

استفاده کند.

آًفلَاًسای فصلی بِ کار هی رٍد

موارد قطعی یا مشکوک به اطالع سوپروایسر کنترل

هثل آهاًتادیي ٍ ٍیواًتادیي هقاٍم هیباشذ.

عفونت و یا سوپروایسر بالینی ،رسیده شود

مىابع :
راٌّوای هراقبت ٍ کٌترل بیواری آًفلَآًسا -هرکس هذیریتهبارزُ با بیواری ّای ٍاگیر

کد BR / IC / 001 :
تُیٍ کىىدٌ :

-اصَل پیشگیری ٍ هراقبت از بیولری ّا -هرکس هذیریت

زَرا اکبری
سًپريایسر کىترل عفًوت

هبارزُ با بیواری ّای ٍاگیر
-www.who.int
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پمفلت آموزشی آنفلوآنسا
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تعریف:
آًفلَآًسا بیواری حاد دستگاُ تٌفسی است با عالئن تب ،سردرد  ،درد عضالًی ،گلَدرد ٍ ...شرٍع هی شَد ٍ برای هذتی
اداهِ دارد.
 بعذ از  2تا  7رٍز خَد بِ خَد بْبَد پیذا هی کٌذ.

عامل عفًوت:

گريَُای در معرض خطر:
بیواراى:
 ریَی دیابتی قلبی – عزٍقی -عصبی – عضالًی

ٍ -یرٍس آًفلَآًسا سِ تیپ  A , B , Cدارد.

 -افزاد دچار ًقص سیستن ایوٌی

-آًفلَآًسای تیپ  Aزیر گًَِ ّای H1N1-H3N2-:

-بیواراى صعب العالج

H2N2داشتِ ٍ تَاًستِ ّوِ گیری ّا را ایجاد ًوایذ .
 تیپ ّ C ٍ Bوِ گیری ایجاد ًوی کٌٌذ. تغییرات ساختواى شًی ٍیرٍس باعث تغییرات در عفًَت افراددر هعرض خطر هی شَد ٍ باعث تذاٍم اپیذهی ّا هی گردد.


اًساى هخسى اٍلیِ ٍیرٍس ّای آًفلَآًسای اًساًی است

هْن تریي راُ اًتقال ٍیرٍس از طریق َّا است.

آوفلًآوسای :)H1N1( A
 ایي بیواری هزبَط بِ سیستن تٌفسی است ٍ تَسظ یکًَع جذیذ ٍیزٍس کِ در آٍریل سال  2002ضٌاختِ ضذُ
 ،ایجاد هیطَد.
ایي ٍیزٍس در بشاق دّاى ٍ تزضحات بیٌی هبتالیاى بِایي بیواری ٍجَد دارد .
 عالئن  4-1رٍس پس اس تواس با فزد بیوار آضکار هیگزدد.
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در مًاجٍُ با ایه عالئم باید بٍ پسشک
مراجعٍ کرد:
تب ضذیذ ٍ هذاٍمسزفِ خطک بذى درد ضذیذ لزس خستگی سزدرد درد قفسِ سیٌِ تٌفس سخت اسْال استفزاغگیجی-کاّص سطح َّضیاری

راَُای پیشگیری از ابتال:
 بْذاضت دست را رعایت کٌیذ.دست خَد را بِ صَرت ًشًیذ. هَاقع عطسِ یا سزفِ اس دستوال یک بار هصزفاستفادُ کٌیذ.
 دستوال خَد را بعذ اس استفادُ دٍر بیٌذاسیذ. هایعات سیاد هصزف کٌیذ. هَاد غذایی سالن هصزف کٌیذ. با بیواراى دست ٍ رٍبَسی ًکٌیذ. ٍرسش کٌیذ. -استزاحت کٌیذ.

مراقبت از بیماران در بیمارستان :
رعایت احتیاطات استاودارد :
 رعایت بْذاضت دست استفادُ اس ٍسایل حفاظت فزدی-دفع صحیح سز سَسى ّا ٍ ٍسایل تیش ٍ بزًذُ

رعایت احتیاطات قطرات :




در صَرت تواس در فاصلِ  1هتزی بیوار هاسک
جزاحی استفادُ ضَد.
در صَرت جابِ جایی بیوار اس هاسک جزاحی
استفادُ ًوایذ

رعایت احتیاطات تماسی:
 رعایت بْذاضت دست استفادُ اس ٍسایل حفاظت فزدی در ارتباط باتزضحات بیوار
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