


آنفلوانزای  یبیمار و کنترل رماند
 در انسان A (H5N1) پرندگان 

 هومان هاشمیاندكتر 

 فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان



 پیغ سٍیْٔ

ّادر ٗ   A (H5N1) پزّذگاٍُ٘ارد اّظاّی آّفي٘اّشای    

اطپ٘رادیل تاقی ٍاّذٓ اٍا تیَاری تظیار ػذیذ ٗمؼْذگی آُ 

 A (H5N1)در مؼ٘رٕا یا ٍْاطقی مٔ ٗیزٗص . تاالطت

 ،تؼْ٘اُ ػاٍو تیَاری در جَؼیت حی٘اّات ػْاطایی ػذٓ

تایذ در تؼخیص افتزاقی َٕٔ  پزّذگاُ تؼخیص آّفي٘اّشای

قزار  ٕظتْذ،حاد  ٗ ػفّ٘ت تْفظی ػذیذدچارافزادی مٔ 

 .گیزد



 پٍّْ٘٘ی حاد

 تْفض در دقیقٔ 30تیؼتز اس •

•PaO2/FIO2<250 

 ّیاس تٔ ّٗتیالطیُ٘ ٍکاّیکاه•

 درگیزی دٗطزفٔ یا ٍ٘ىتی ى٘تار در گزافی طیْٔ•

 طاػت اٗىیٔ 48در % 50افشایغ فیيتزاطیُ٘ ری٘ی تیغ اس •

 ٍیيی ٍتز جی٘ٓ 90فؼار طیظت٘ىیک کَتز اس •

 ٍیيی ٍتز جی٘ٓ 60فؼار دیاطت٘ىیک کَتز اس •

 طاػت 4ّیاس تٔ ٗاسٗپزط٘ر تیغ اس •

 طاػت 4ٍیيی ىیتز در  80ٍیيی ىیتز در طاػت یا  20تاسدٓ ادراری کَتز اس •

 ّارطایی حاد کيیٔ•

 



 اجزای اصلی كنترل همه گیری در انسان

 ػْاطایی سٗدرص•

 (ایشٗالطیُ٘ ٍ٘ارد ٍؼن٘ك ٗ ٍحتَو)جذا طاسی •

پیگیزی ٗ پایغ ٍ٘ارد تَاص ّشدیل َٕٔ ٍ٘ارد ٍؼن٘ك ٗ •

 ٍحتَو

 ٗ صحیح  پزطتاری ٍحافظت ػذٓ•







 راهنمای اداره  موارد انسانی آنفلوانزای پرندگان

(اهداف ) 

تزقزاری سٗدرص احتیاطات مْتزه ػفّ٘ت جٖت تٔ حذاقو •

 رطاّذُ اّتؼار تیَارطتاّی ػفّ٘ت

درٍاُ صحیح تیَار جٖت پیؼگیزی اس تیَاری ػذیذ ٗ •

 ٍزگ

ػْاطایی طزیغ ٗ پیگیزی افزاد در خطز ػفّ٘ت جٖت •

 اقذاٍات پیؼگیزی



ماریب و درماناداره   

 تزای تؼخیص یٗ خّ٘ یگزفتِ َّّ٘ٔ ٕای تْفظ•

 یؼگإیآسٍا

 ز ی٘یدرٍاُ تا دارٗی اٗطيتاٍ•

اطات مْتزه ػفّ٘ت یط احتیَار تحت ػزایتظتزی مزدُ ت•

طاػت پض اس قطغ تة در  24ٍ٘ارد ٍؼن٘ك تا یظتی تا  :ٍْاطة

تیَارطتاُ تحت ّظز قزار گیزّذ ٗیا در ص٘رتی مٔ ػيت دیگزی 

 .سٗد تز ٍزخص گزدّذ ،تزای تیَاری تؼخیص دادٓ ػذ



دادُ آٍ٘سع تٔ تیَار ٗ  ،در ص٘رت ػذً ّیاس تٔ تظتزی

خاّ٘ادٓ اع جٖت رػایت تٖذاػت ػخصی ٗ اقذاٍات مْتزه 

اطتفادٓ اس ٍاطل ماغذی یا  ،ٍثو ػظتِ دطتٖا)ػفّ٘ت 

ٗ ( ٍحذٗد طاسی تَاطٖای اجتَاػی ،جزاحی ت٘طط تیَار

آٍ٘سع تٔ تیَار جٖت ٍزاجؼٔ در ص٘رت تذتز ػذُ ٗظؼیت 

 تاىیْی

تیَار ٗ درٍاُادارٓ   



 چْذ ّکتٔ در راتطٔ تا ادارٓ تیَار

تذارك درٍاّٖای حَایتی ٍثو پایغ اػثاع امظیژُ ٗ در ص٘رت •
اطتفادٓ اس ّث٘الیشرٕا ٗ ٍاطنٖای امظیژُ تا ) ّیاس امظیژُ تزاپی

 (تاػذتیَاری  ػزایط احتیاطات اّتقاه ٕ٘ایی تا حفظفؼار تاال تایذ 

گزفتِ َّّ٘ٔ ٕای تْفظی ٗ خّ٘ی تص٘رت طزیاه تزای تزرطی •
اطتفادٓ اس آّتی تی٘تیل تشریقی جٖت (احتَاه ػفّ٘ت تامتزیاه 

 (مْتزه ػفّ٘ت تامتزیاه ثاّ٘یٔ در ص٘رت ّیاس

ػذً اطتفادٓ اس آٍاّتادیِ یا ریَاّتادیِ تؼيت احتَاه ت٘ج٘د آٍذُ •
 ٍقاٍٗت در ٗیزٗص تا پتاّظیو ایجاد پاّذٍی

طاه  18سیز  طِاجتْاب اس تج٘یش طاىیظیالتٖا ٍثو آطپیزیِ در •
 Reyeتخاطز خطز طْذرًٗ 



 رإَْای درٍاُ دارٗیی ػفّ٘ت اّظاّی ٗیزٗص 

A ( H5N1 ) 



ایِ ت٘ صیٔ ٕا اختصاصی تٔ ٗظؼیت 

.اطت (قثو اس پاّذٍی)فؼيی   



 داروهای ضد ویروس آنفلوانزا

 داروهای مهار كننده نورآمینیداز •

 (و زانامیویر اوسلتامیویر)    

 M2ین ئداروهای مهاركننده پروت•

 (ریمانتادینو آ مانتادین )    



 آماوتادیه و ریماوتادیه

 میلی گرمی100كپسول •

 2میلی گرم  100 :درمان آنفلوانزای فصلی•
 (سال 65تا  10) روز 5بار در روز تا 

میلی گرم یك بار در 100 :افراد مسن تر•
 روز

میلی گرم به ازای هر کیلو وزن  5: کودکان•
 150حداکثر )بدن روزانه در دو دوز منقسم 

 (میلی گرم در روز



OSELTAMIVIR (Tamiflu) 

 میلی گرمی 75 كپسول سولفات اوسلتامیویر

  



 دوز درماوی اوسلتامیویر

 بار در روز 2میلی گرم  75بالغین •

 : كودكان بیش از یكسال•

 بار در روز 2میلی گرم  30 :كیلو 15وزن كمتر از      

   بار در روز  2میلی گرم  45 :كیلو23-15وزن      

 بار در روز 2میلی گرم  60 :كیلو 40 – 23وزن      

  بار در روز 2میلی گرم  75 :كیلو 40وزن بیش از       

 بار 2روزی   میلی گرم به ازای هر کیلو وزن 2یا      



  طول دوره درمان

 روز  5      

    7 – 10بیماران بسیار بد حال       

 روز 



توصیه های درماوی برای بیماران با عفووت 

 A (H5N1)ثابت شده یا بسیار محتمل 

پزشك باید اوسلتامیویر  ،در صورت دسترسی•

ساعت اول بیماری  48طی ) تجویز نماید

 (.شروع گردد

مانتادین یا ریمانتادین را به آپزشك نباید •

 .تنهایی بعنوان خط اول درمان تجویز نماید

پزشك میتواند تركیبی از مهار كننده •

را تجویز  M2مینیداز و یك مهار كننده آنور

   .نماید



 توصیه های هنگام ترخیص بیمار

روز بعد  7احتیاطات كنترل عفونت برای بالغین تا •

 .از قطع تب ادامه یابد

 21سال این احتیاطات تا  12برای اطفال كمتر از •

آموزش ) روز بعد از شروع بیماری ادامه یابد

افراد خانواده بیماربرای بهداشت شخصی و 

 .(اقدامات كنترل عفونت 



در صورت عدم دسترسی به مهار كننده های 

پزشكان می توانند آمانتادین یا  نور آمینیداز

ریمانتادین را بعنوان درمان خط اول بكار 

اگر اطالعات مراقبتی محلی حساسیت ) ببرند

 .(ویروس را به این داروها نشان دهند

 

 



 عوارض جانبی اوسلتامیویر

   استفراغو  تهوع•

 و سرگیجه، بیخوابی سردرد•

 ، برونشیت، پنومونیتسرفه•

 آنمی•

 

 



 پیؼگیزی اس آّفي٘اّشا

آمانتادین ، اوسلتا میویر)كموپروفیال كسی •

 (ریمانتادین و

 

 (واكسیناسیون)ایمونو پروفیالكسی •



 طبقه بندی خطر ابتال در افراد تماس یافته
 گروههای با خطر باال -1

افراد خانواده یا افراد در تماس نزدیك با بیماران با عفونت •

بعلت تماس بالقوه با )  H5N1ثابت شده یا بسیار محتمل 

 (منبع مشترك محیطی یا با پرندگان و فرد بیمار



 طبقه بندی خطر ابتال در افراد تماس یافته
 گروههای با خطر متوسط -2 

پرسنل درگیر در دستكاری حیوانات یا عفونت زدایی •
گر وسایل حفاظت شخصی بطور مناسب امحیطهای آلوده 
 .بكار نرفته باشد

افراد با تماس نزدیك مستقیم و بدون حفاظ با حیوانات •
و یا با پرندگان خاصی  H5N1مرده آلوده به ویروس 

 .كه با موارد انسانی در ارتباط بوده اند

پرسنل بهداشتی درمانی در تماس نزدیك با بیماران ثابت •
مثل انتوباسیون یا )H5N1 شده یا بسیار محتمل عفونت 

 ساكشن تراشه یا دستكاری مایعات بدنی بدون وسا یل 
حفا ظتی كافی و پرسنل آزمایشگاه تماس یافته با نمونه 

 (های حاوی ویروس بدون محافظت كافی



 طبقه بندی خطر ابتال در افراد تماس یافته
 گروه های با خطر پا یین -3 

فاصله بیش ) پرسنل بهداشتی درمانی بدون تماس نزدیك •
با یك بیمار ثابت شده یا بسیار محتمل ( از یك متر

H5N1 بدون تماس مستقیم با ترشحات آلوده بیمار 

پرسنل بهداشتی درمانی كه وسایل محافظتی مناسب در •
 .داشته اند H5N1طی تماس با بیماران 

 پرسنل درگیر در معدوم سازی حیوانات غیر آلوده •

پرسنل در گیر در دستكاری حیوانات بیمار یا عفونت •
     زدایی محیطهای آلوده كه وسایل محافظتی شخصی 

 .منا سب  بكار برده اند



 توصیه ها برای كمو پروفیالكسی

نور  در صورت دسترسی به مهار كننده های)
 (امینیداز

در گروههای در تماس با خطر باال از جمله زنان •
حامله اوسلتامیویر باید بعنوان كموپروفیالكسی 

روز بعد از آخرین تماس ادامه  7-10تجویز شده و
 .یابد

در گروههای در تماس با ریسك متوسط اوسلتامیویر •
 .را می توان بكار برد

در گروههای در تماس با ریسك پایین اوسلتامیویر •
 .را نباید تجویز نمود

كموپروفیالكسی  آمانتادین یا ریمانتادین نباید بعنوان•
 .بكار رود



 ت٘صیٔ ٕا تزای مَ٘پزٗفیالمظی

   (ٍٖارمْْذٓ ٕای ّ٘ر آٍیْیذاس ػذً دطتزطی تٔ در ص٘رت) 

در گروه های در تماس با ریسك باال یا متوسط آمانتادین •

یا ریمانتادین را می توان برای كموپروفیالكسی بكار 

 .برد

در گروه های در تماس با ریسك پایین آمانتادین یا •

 .ریمانتادین نباید بكار رود

 .در زنان حامله آمانتادین یا ریمانتادین نباید بكار رود•

وافرادی كه  افراد با نارسایی كلیوی، در افراد پیر•

داروهای اعصاب و روان مصرف می كنند یا تشنج 

 .آمانتادین نباید بكار رود ،دارند



 دٗس پزٗفیالمظی اٗطيتاٍی٘یز

 میلی گرم روزانه 75بالغین •

 سال بر اساس وزن  1 – 12كودكان •

روز از آخرین تماس در  7طول دوره حد اقل •

روز پس از  21تا ) دوره عفونت زایی بیمار

 (روز پس از قطع تب 7شروع بیماری یا 



 چْذ ّکتٔ در ٍ٘رد کَ٘ پزٗفیالکظی

برای افرادی كه تماسهای مكرر یا مداوم دارند دوره •

دوره های پروفیالكسی ، های پروفیالكسی قبل از تماس

بعد از تماس یا پروفیالكسی مداوم ممكن است ضروری 

 .باشد

باید  ،اگر فردی در حین درمان پروفیالكسی تب كند•

نمونه های الزم برای تستهای تشخیصی ویروس 

 .شناسی گرفته شود



 ٗامظیْاطیُ٘

 استفاده از واكسن آنفلوانزای فصلی در افراد در خطر

 H5N1عفونت 

 در كشورهایی كه همه گیریهای آنفلوانزایH5N1  را

 .در ماكیان تجربه كرده اند

 با هدف كاهش فرصت عفونت همزمان انسان با دو

ویروس و بوجود آمدن یك ویروس با توانایی ایجاد 

 پاندمی 



 گزٕٖٗای ٍْتخة تزای ٗامظیْاطیُ٘

 افراد در تماس با ماكیان كه مشكوك ویا ثابت شده برای

 .هستند H5N1ابتال به آنفلوانزای 

 كاركنان بهداشتی درمانی كه درگیر مراقبت از موارد

 .هستند H5N1انسانی ثابت شده 

 در صورت وجود ذخیره كافی واكسن پرسنل پزشكی در

در  H5N1اورژانسها در مناطق با وقوع ثابت شده 

 .پرندگان واكسینه شوند



 چْذ ّکتٔ در ٍ٘رد ٗاکظیْاطیُ٘

 واكسیناسیون با واكسن موجود حفاظت در مقابل عفونت با

H5N1  بوجود نمی آورد بلكه خطر عفونت همزمان و

reassortment  ژنتیك دو ویروس را به حد اقل میرساند. 

واكسیناسیون همه ساكنان مناطق در گیر توصیه نمی شود. 

 در حال حاضر نیازی به واكسیناسیون اختصاصی برای

مسافران بین المللی در ارتباط با همه گیری آنفلوانزا در 

 .ماكیان نمی باشد



  آّفي٘اّشای اس اطتزاتژی ٕای پیؼگیزی

در اّظاُ در  A (H5N1)پزّذگاُ 

 ٗظؼیت غیز پاّذٍی

احتیاطات جداسازی در مراكز بهداشتی درمانی و •

 بیمارستانها

 حفاظت ازپرسنل بهداشتی درمانی در معرض تماس•

 احتیاطات برای تماسهای نزدیك و خانگی•

 احتیاطات برای مسافرین•



 اّتقاه ٗیزٗص

 (Droplet)قطرات تنفسی •

 (airborne)هوابرد •

 تماس مستقیم و غیرمستقیم•



 Dropletاّتقاه اس رآ 

 .ناشی از عطسه و سرفه در فاصله كوتاه است•

 .باعث آلودگی مخاط ملتحمه و دهان و بینی می شود•



 (airborne)اّتقاه ٕ٘ا تزد 

از راه ذرات ریز ناشی از سرفه و عطسه و خنده و •

 .بازدم كه در هوا معلق می مانند

 .در فواصل دور پخش می شوند•

 .تماس مستقیم برای آلوده شدن الزم نیست•



 اّتقاه تَاطی

 تماس مستقیم با فرد مبتال •

 از راه تماس با وسایل آلوده مثل سطوح و ظروف•



 احتیاطات اطتاّذارد

 شست و شوی دقیق دستها•

در صورت احتمال تماس با ) استفاده از گان و دستكش •

 (ترشحات 



 Dropletاحتیاطات 

 اتاق ایزوله یا افراد با بیماری مشابه در یك اتاق•

 استفاده از ماسك جراحی در فاصله یك متری بیمار•



 Airborneاحتیاطات 

 اتاق با فشار منفی•

 بار تعویض هوا در ساعت 12-6•

 HEPAیا وجود فیلتر •



احتیاطات جذاطاسی در ٍزامش تٖذاػتی 

 درٍاّی ٗ تیَارطتاّٖا

تماسی  ،بیماران باید در وضعیت ایزوالسیون استاندارد•

 .قرار گیرند Airborneو قطره ای و  

بیماران باید به تنهایی در یك اتاق با فشار منفی •

بستری شوند در غیر این صورت در یك اتاق یك تخته 

 .دنو درب بسته باش



اگز اتاق یل تختٔ در دطتزص َّیثاػذ تیَاراُ 

ٍؼاتٔ تا تؼخیص ینظاُ ٍَنِ اطت در اتاق چْذ 

تختٔ ٌٕ تظتزی ػّ٘ذ ٗىی فاصئ تختٖا حذاقو یل 

 .ٗ تیِ تختٖا پارتیؼِ تْذی ػ٘د ٍتز تاػذ



 ...ادأٍ احتیاطات

یا  N-95 ,NIOSHبا استاندارد ) موثرماسكهای •

محافظ صورت یا عینك  ،گان آستین بلند ،(معادل 

محافظ و دستكش برای پرسنل بهداشتی درمانی توصیه 

 .می شوند

وقتی میسر باشد پرسنل بهداشتی درمانی مسئول •

مراقبت بیمار محدود باشند و از تماس با سایر بیماران 

 .هم پرهیز نمایند



Personal protective equipment 

(PPE) 

یا N80 و در صورت عدم دسترسی ماسك N95 ماسك •

 ماسك جراحی

 دستكش•

 گان آستین بلند•

 كاور مو•

 عینك مخصوص•

 چكمه یا كاور كفش•



 ...ادأٍ احتیاطات 

 .بیماران ممنوع المالقات می باشند•

شستشوی مكرر دست و رعایت بهداشت فردی و •
 .اجتماعی ضروری است

حتی اال مكان از وسایل یكبار مصرف جهت بیمار •
 .استفاده شود 

هنگام شست و شوی وسایل استفاده شده بیماران •
، گان، ماسك)رعایت تمام احتیاطات بهداشتی ایمنی 

 .الزم است (عینك، دستكش



 تظٖیالت ایشٗالطیُ٘

 اتاق ایزوالسیون بدون جریان هوا به اتاقهای دیگر•

اتاق تعویض لباس برای قرار دادن لباسهای بیرون و •

 در آوردن وسایل محافظت شخصی

 منطقه دسترسی عمومی•



 اتاق ایشٗىٔ

جریان هوا باید از منطقه عمومی  :تهویه مناسب•

بیمارستان به اتاق تعویض وبه اتاق ایزوالسیون و 

 .سپس به خارج باشد

در صورت عدم وجود امكانات فوق پنجره رو به بیرون •

 .باز و هوا كش جهت خروج هوا روشن شود

اتاق باید دارای سینك و شیر آب وتوالت و ضد عفونی •

درصد داشته 1و /. 1كننده الكلی و هیپو كلریت سدیم 

 .باشد

 .در ها باید كامال بسته باشد•



 اتاق تؼ٘یط

محلول ضد  ،صابون ،باید دارای سینك و شیر آب•

كیسه های  ،عفونی كننده الكلی و هیپو كلریت سدیم

جای قرار دادن  ،مخصوص برای زباله های عفونی

لباسها و وسایل محافظت شخصی و محلولهای ضد 

 .عفونی باشد 



طاػت در ٍحیط سّذٓ ٍی  24ٗیزٗص حذ اقو تا 

ٍاّذ ىذا پض اس تزخیص تیَاراُ حتی اال ٍناُ تا 

طاػت اس تظتزی َّ٘دُ طایز تیَاراُ در اتاق  24

ظزٗری اطت در اتاق .ٍزت٘طٔ اجتْاب گزدد

 .ػَيیات ظذ ػفّ٘ی ٗ گْذ سدایی تٔ ػَو آیذ



ٍزاقثت اس پزطْو تٖذاػتی درٍاّی در 

 ٍؼزض تَاص
پرسنل مراقبت از بیماران باید دو بار روزانه درجه •

حرارت خود را چك كنند و تب یا عالئم مشكوك را به 
 .مسئول كنترل عفونت گزارش دهند

اگر احساس كردند كه مبتال به آنفلوانزا شده اند ضمن •
بررسی توسط پزشك كنترل عفونت به هیچ وجه نباید 

 .در مراقبت مستقیم بیمار دخالت داده شوند

هنگام بروز تب پس از گرفتن نمونه های الزم جهت •
( اگر علت دیگری متصور نمی باشد)بررسی تشخیص 

 .فورا تحت درمان با اوسلتامیویر قرار گیرند



 ادأٍ ٍزاقثت اس پزطْو تٖذاػتی

ذرات تنفسی  ،آنهایی كه تماس احتمالی با ترشحات•

باید پیشگیری  ،آلوده بدون رعایت احتیاطات داشته اند

میلی گرم اوسلتامیویر روزانه یا  75بعد از تماس با 

– 10میلی گرم دو بار در روز به مدت 100آمانتادین 

 .روز دریافت كنند 7

پرسنل بهداشتی كه درگیر فرایندهای پر خطر •

فرایندهایی كه تولید ذرات آئروسول می كند نظیر )

 ،هستند...( استفاده از دستگاه ساكشن و عملیات احیاو

 .باید پیشگیری قبل از تماس دریافت كنند 



 احتیاطات تزای تَاطٖای ّشدیل ٗ خاّگی

ثانیه با آب و  30شستشوی كامل دستها به مدت •
 صابون 

 عدم استفاده مشترك از ظروف غذا خوری •

پرهیز از تماس چهره به چهره با موارد احتمالی یا •
 تایید شده بیماری

 استفاده از ماسك و وسایل حفاظت فردی•

روز پس  7روز از شروع بیماری یا  21توصیه ها تا •
 .از قطع تب بیمار رعایت شود



 ادأٍ تَاطٖای ّشدیل ٗخاّگی

موارد تماس با بیمار یا موارد تماس در محیطهای •

بیمارستان و سایر مراكز  ،خانواده ،محیط خانه)بسته 

باید روزانه دو مرتبه ( نگهداری یا سرویسهای نظامی 

كنترل درجه حرارت شده وپیگیری عالیم بیماری تا 

 .  هفت روز از آخرین تماس انجام شود

 در این افراد پیشگیری پس از تماس با اوسلتامیویر•

 .روز قابل توصیه است 7-10 برای



 ادأٍ تَاطٖای ّشدیل ٗخاّگی

موارد تماس نزدیك و خانگی در صورتیكه دچار تب •

درجه و سرفه و تنگی نفس  اسهال یا سایر  38باالی 

عالئم شوند بالفاصله تحت درمان داروهای ضد 

 .ویروس قرار گرفته و تستهای تشخیصی انجام شود



 احتیاطات تزای ٍظافزیِ

 A/H5منعی برای مسافرت افراد به مناطقی كه آلودگی •

  ,H7ثابت شده است وجود ندارد. 

هیچگونه شواهدی كه نشان دهد بیماری از انسان به •

 .انسان منتقل می شود وجود ندارد

گزارش  A/H5, H7 كشورهایی كه طغیان آنفلوانزای •

 ،كامبوج ،تایلند ،الئوس، چین ،شده شامل ویتنام

 ،ژاپن ،هنگ كنگ ،كره جنوبی ،سنگاپور ،اندونزی

قزاقستان و مغولستان و  ،روسیه ،مالزی ،پاكستان

 .  تركیه میباشند



 ادأٍ احتیاطات تزای ٍظافزیِ

مسافرین ترجیحا دو هفته قبل از مسافرت به مناطق •

 .آلوده با واكسن موجود انسانی واكسینه شوند

مسافرین باید از تماس مستقیم با پرندگان ظاهرا سالم •

و مزارع پرورش و بازارهای فروش پرندگان زنده و 

از لمس كردن سطوح آلوده با مدفوع و ترشحات 

 .پرندگان نیز پرهیز كنند



 ادأٍ احتیاطات تزای ٍظافزیِ

وشوی  مسافرین باید با رعایت بهداشت فردی و شست•

مرتب دستها یا استفاده از ژلهای حاوی الكل و عدم 

مصرف غذاهای نیم پخته مرغی و یا تخم مرغ نیم پز 

 .احتمال عفونت را كم كنند

و پز در  حتما بعد از دستكاری مرغ برای پخت•

 .آشپزخانه دستهایشان را با آب و صابون بشویند

روز پس از بازگشت از منطقه  10در صورتیكه تا •

آلوده عالئم تب و نشانه های تنفسی ظاهر گردد بایستی 

 .با پزشكان مشورت نمایند



ت٘صیٔ ٕای تٖذاػتی تزای پیؼگیزی اساّتقاه 

  آّفي٘اّشای پزّذگاُ تٔ اّظاُ
آماده سازی ومصرف  تما س، ذبح، نگهداری، خرید، از عرضه،•

 .  پرندگان مهاجرخودداری کنید

 غاز، از شکار و صید پرندگان مهاجر مانند اردک،•
 . خودداری کنید....مرغابی و قو، چنگر،خوتکا،

روده وضایعات  پر،) برای پیشگیری از آلودگی محیط زیست •
 .  را دفع بهداشتی نمائید( پرندگان کشتار شده

 مانند تماس با گوشت خام،) از تماس باپرندگان اهلی و وحشی•
و نیزجابجا کردن آنها خودداری  (مدفوع وسایر مواد زائد پر،

 .  نمائید

پرندگان اهلی را دور از پرندگان وحشی نگهداریدو آنها را در •
   .بدانها و مزارع برنج آب تخت شده رها نکنیدآاطراف برکه ها، 



ت٘صیٔ ٕای تٖذاػتی تزای پیؼگیزی ادأٍ 

 اساّتقاه آّفي٘اّشای پزّذگاُ تٔ اّظاُ
گوشت مرغ مصرفی خود را از مراکز مجازکه به صورت •

مرغ را با ) بهداشتی آن را عرضه می نمایند تهیه نمائید
 .  (دستکش پاک کنید

وحشی در بازار روز  از عرضه وخرید پرندگان زنده اهلی و•
 .  خود داری کنید

در صورت تما س با پرندگان دستهای خود را حتما با آب و •
 .  صابون بشوئید

از مصرف غذاهایی که تخم مرغ خام در آن بکار رفته است •
 (. مانند سس خانگی)خود داری کنید 

تخم مرغها را قبل از مصرف حتمأ خوب شسته ودستهای خود •
 .  را با آب وصابون بشوئید

 



ت٘صیٔ ٕای تٖذاػتی تزای پیؼگیزی ادأٍ 

 اساّتقاه آّفي٘اّشای پزّذگاُ تٔ اّظاُ
برای مصرف مرغها وتخم مرغها حتمأ آنها را خوب پخته واز •

درجه  70دمای مغز گوشت به ) نیمروی نیم بند استفاده نکنید
رنگ صورتی گوشت از بین . دقیقه طبخ شود 30رسیده و 

 . (برود

از حضور کودکان در مرغداریها یا مراکز نگهداری وپرورش •
 .  پرندگان خود داری نمائبد

در صورت تأیید آنفلوآنزای مرغی در هر یک از مرغداریها از •
روپوش یا لباس  وسایل ایمنی شامل دستکش یک بار مصرف،

عینک  چکمه با روکش یک بار مصرف، مناسب آستین بلند،
کاله وماسک یک بار مصرف  محافظ غشای مخاطی چشم،

 .  استفاده گردد

 



ت٘صیٔ ٕای تٖذاػتی تزای پیؼگیزی ادأٍ 

 اساّتقاه آّفي٘اّشای پزّذگاُ تٔ اّظاُ

برای ضد عفونی کردن وسایل آلوده به خون ومایعات •

وجهت ضد عفونی % 1مشکوک از هیپوکلریت سدیم 

 .  استفاده کنید% 70سطح فلزی صاف از الکل 

به اداره  ا  در صورت مشاهده تلفات پرندگان سریع•

 .دامپزشکی یا مرکز بهداشتی درمانی اطالع دهید

 




