
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

هرظَطاً هایعات گطم تظوَضت نًوَنس پوَج ٍ ،       

 شیطگطم   چای ون ضًگ ٍ ... تسیاض هفیس هی تاشس .

 گیاّی ) ضٍغي  نضافِ وطزى وطُ ٍ ضٍغٌْای هایع

ظیتَى   ولعن   شضت   پَیا ٍ ... ( تِ غصنی تیوواض  

تاعث نفعنیش نًطغی زضیافتی ٍی هی گطزز ٍلوی  

ٌْای غصنّای پطخ شسُ زض ضٍغي ٍ نًَنس شویطی 

ذاهِ نی وِ تسیاض زیط ّضن هی تاشٌس  تطنی نیي 

 تیواضنى تَطیِ ًشسُ ٍ تایس هحسٍز گطزز .  

 عًارض جاوبی اسلتامیًیز:

 .تاشس هی نپتفطنغ ٍ تَْس شایعتطیي عاضضِ شاهل

 نٍل ضٍظ  2زض  هعوَالً ٍ ًثَزُ شسیس عَنضع نیي

 غصن تا زنضٍ هظطف .وٌٌس هی تطٍظ زضهاى شطٍس

 .زّس ضن واّش عَنضع نیي تطٍظ سشاً نپت هوىي

 تَپیلِ عوَهاً وِ شسُ گعنض  عَنضع پایط

 ٍیط ّستٌس نٍپلتاهی تا زضهاى تحت وِ وَزواًی

 تیٌی  نظ ذًَطیعی شىوی  زضز شاهل گطزز هی تیاى

 .  طَضتی نپت ىچشوا ٍ گَشی هشىالت

 تثوَضنت  یا ،لطغیه ٍنوٌشْای طَضتیىِ زض 

 هتَلو   ضٍزن زضیافت تایس ًوایس تطٍظ شسیس

 .شَز گطفتِ تواس تا پعشه ٍ شسُ

 
 

 

 

 

 نزنهِ ضٍظ 7 نظ تیش ،ًاى تیواضی وِ نفطنز نظ زپتِ ،ى

 تعٌَنى تیواضی عالئن ولیِ شسى تطططف تا تایستی یاتس

 هحسَب زیگطنى تِ پطنیت لاتل تالمَُ عفًَی هٌثع یه

 هست ذطزپال وَزواى ذظَطاً اى وَزو نحتواالً .گطزًس

 .تَز ذَنٌّس هسطی تطی طَالًی

 چٍ غذاَایی بزای افزاد مبتال بٍ آوفلًاوشا مفید

 می باشد ؟

    نًوَنس گَشوتْا     هظطف هٌاتع غوصنیی پطٍتییٌوی (

 تَطیِ هی شَز ..  حثَتات   ترن هطغ ٍ ... ( 

 ُتواظ   نفعنیش هظطف ،ب هیَُ   هیَُ ّا ٍ پثعیجات  

ی حاٍی پثعیجات ٍ ّوچٌویي هظوطف   پَپْای ًوى

 شیط تَطیِ هی شَز .

     ٍُعالٍُ تط زضیافت هٌاتع غصنیی ٍیتواهیي ّوای گوط

شاهل ًاى ّوای پوثَس زنض   غوالت   شویط ٍ     « ب»

لثٌیات   هظطف هىوول ّوای ٍیتواهیٌی ،ًْوا   توِ      

 هیشَز  ( تَطیِ B3( ٍ ًیاپیي )B1ذظَص ٍیتاهیي )

 ِنى   هظوطف  علت ٍجَز تی نشتْایی زض نیي تیوواض  ت

ٍعسُ ٍ زض حجن ون تَطیِ هوی   5-6هَنزغصنیی زض 

 شَز.

    ِهایعات ذیلی شیطیي ذَب تحول ًشسُ ٍ هٌجوط تو

نذتالالت گَنضشی ٍ ًفد هعسُ هی گطزًس توِ ّوویي   

لیتط  3-4) حسٍز زلیل هظطف هایعات تِ هیعنى وافی 

  زض ضٍظ ( 

 

 تُیٍ ي تىظیم : 

 ي  ياحد کىتزل عفًوت َای بیمارستاوی

 آمًسش پزستاری 

 H1N1اوشای ًآوفل

 مًسش بٍ بیمار آ



 

تغصیِ وافی   هتعازل ٍ هتٌَس ٍ تِ ذظَص هظطف 

ٍ هَنز هعسًی تِ  A  ٍCوافی پطٍتییي   ٍیتاهیٌْای 

ذظَص ،ّي ٍ ضٍی  لسضت هماٍهت تسى ضن زض تطنتط 

 نًَنس عفًَتْا نفعنیش هی زّس . 

 مدت سمان سودٌ ماودن يیزيس :
زلیمِ  5زپت ٍیطٍس حاطل نظ عطسِ ضٍی  .1

 ظًسُ هی هاًس.

ٍیطٍس حاطل نظ عطسِ ضٍی زپتوال واغصی  .2

 پاعت ظًسُ هی هاًس 12-8

نظ نًسنذتي زپتوال نپتفازُ شسُ زض   

 هعاتط عوَهی ذَززنضی ًوائین

 پاعت ظًسُ هی هاًس. 48ٍیطٍس ضٍی نشیاء  .3

 احتیاطی: مًاسیه اعمال سمان مدت

 7 هست تطنی تایستی جسنپاظی  نحتیاطی هَنظیي

 عالئن ضفع تا ٍیا تیواضی عالئن تطٍظ نظ پس ضٍظ

 .یاتس نزنهِ( تاشس تط طَالًی وِ ّطوسنم ( هصوَض

 ضٍظ یه نظ تایستی ذَوی ،ًفلَنًعنی زچاض نفطنز

 تالمَُ تطَض ،ى نظ پس ضٍظ 7تا  عالئن تطٍظ نظ لثل

 .گطزًس تلمی هسطی فطز یه تعٌَنى

 

 

 

 

 

 

 ر اوسان :ريشُای پیشگیزی اس آوفلًاوشای د 
تطجیحا زپتوال )پَشاًسى زّاى ٍ تیٌی تا زپتوال -1

 ٌّگام پطفِ یا عطسِ واغصی(

 زفع فَضی زپتوال نپتفازُ شسُ زض پطل زضزنض -2

 هىطض زپت ّا تا ،ب ٍ طاتَى طحیح ٍ شستشَی  -3

  لثل نظ ذَضزى ّطگًَِ ذَضنوی زپت ّا

  ضن تا ،ب ٍ طاتَى تشَیین.

 ثط تواس زض ن زپت ّای ،لَزُ هی تَنًٌس

تا هراط چشن   تیٌی ٍ زّاى تیواضی ضن 

هٌتمل ًوایٌس ؛ لصن ّطگع تا زپتْای 

ستِ تِ چشن   زّاى ٍ تیٌی زپت شًَُ

 ًعًین.

هشاتِ هاًسى زض هٌعل  زضطَضت هشاّسُ عالئن -4

  ،ًفلَنًعن

تا تیواض هثتال یا ضعایت حسنلل یه هتط فاطلِ -5

 هشىَن .

زض،غَ  گطفتي   نجتٌاب نظ زپت زنزى  ضٍتَپی ٍ. 6

 .)ترظَص زض ظهاى شیَس تیواضی(

نجتٌاب نظ حضَض زض نهاوي تجوعی زض ظهاى شیَس . 7

 ) هاًٌس نتَتَس  هیْواًی ٍ ...(تیواضی 

 ضعایت ًىات تْسنشتی زض هحل واض-8

 تغصیِ هٌاپة -9

 

 H1N1 آوفلًاوشا

 عالئم بالیىی بیماری آوفلًاوشای خًکی :
 هعوَلی نًساًی ،ًفلَنًعنی نعالی شثیِ تیواضی نیي عالین

  .نپت
 زضجِ ٍ یىی نظ عالئن : 5/38تة تاالی 

                                                    پطفِ -

 گلَزضز -

 زضز تسى -

 پطزضز -

 تٌگی ًفس -

 نلتْاب هلتحوِ چشن -

 )تاالذض زض وَزواى(نپْال ٍ نپتفطنغ  -

 لطظ ٍ ذستگی -

 ،تطیع  نظ تیٌی -

 پثة نپت هوىي فظلی َنًعنی،ًفل هشاتِ تیواضی نیي

 .گطزز هعهي نی ظهیٌِ تیواضیْای شسى تستط

 راَُای اوتقال بیماری آوفلًاوشا :
تطشحات ،لَزُ ترظَص لططنت تعنق حاطل نظ عطسِ ٍ 

پطفِ تیواضنى   تسیاض ،لَزُ وٌٌسُ نًس؛ نیي شضنت عالٍُ تط 

،لَزُ وطزى َّن هی تَنًٌس نظ ططیك نشیاء ،لَزُ ًیع نفطنز 

 ن ضن تیواض ًوایٌس.پال

تٌفسی: نًساى تِ نًساى یا حیَنى تِ نًساى  .1

)مهمترین راه انتقال تنفسی ، محیط های بسته 

 . پرجمعیت مثل اتوبوس می باشد(

)زپت زنزى تواس هستمین تا فطز یا حیَنى تیواض  .2

    ضٍتَپی وطزى   زض ،غَ  گطفتي ٍ ... (

 


