
SURVEILLANCE 



 داليل اهميت مراقبت آنفلوانزا

غير قابل پيش  بيني بودن  وقوع اپيدمي 

سرعت  انتشار بسيارباال 

خص درگروههاي درمعرض االمرگ وميرب-باال بودن عوارض

 خطر

 قابل سرايت انواع  حيواني به انسان 

 سيستم ايمني انسانبودن حساس وايجاد سوشهاي جديد ويروسي 

 اپيدميبروز عواقب گسترده اجتماعي و اقتصادي بدنبال   



جمع آوري داده ها 

 

اطالعات تجزيه وتحليل 

 

 اقدام مناسب 

 

 



 مراقبت درساير

بخشهاي مرتبط  

دامپزشكي  -  

حفاظت محيط زيست -  

وسايل ارتباط جمعي - 

 مراقبت در بخش

بهداشت   





 
 هدف کلی برنامه مراقبت 

 

 آمادگی 

 درمقابل وقوع اپيدمی ها و پاندمی احتمالی  آينده   

   کاهش

 موارد ابتال وعوارض و مرگ ناشی از بيماری 

 حفظ و نگهداري

 سرويسهاي ضروري اجتماعي



 شناخت الگوي اپيدميولوژيك بيماري آنفلوانزا  -

 شناسايي جامعه حساس به بيماري  -

 شناخت سوشهاي جديد -

 تقويت اطالع رساني بموقع -

 جلوگيري ازانتشار سريع بيماري -

 باالبردن پذيرش بيماران درسرويسهاي اورژانسي -

 باالبردن توانايي مراقبت ازبيماران در بيمارستان و منزل -

 

:اهداف اختصاصی مراقبت  



 در ايران

 دو استراتژي مد نظر قرار دارد



 : محدود سازي -1

 غربالگري بيماران در مرزها 

  جدا سازي بيماران 

 محدود سازي تماس با بيماران 

 استفاده منطقي از داروهاي ضد ويروسي و واكسن براي گروههاي هدف 

   حفظ و نگهداري سرويسهاي ضروري جامعه -2

در صورت گسترش انفجاري بيماري محدود سازي ممكن است امكان پذير 

نباشددر اين صورت استراتژي بايستي به سمت تاكيد بر حفظ سرويسهاي 

 ضروري جامعه تغيير يابد



 اهداف مراقبت آنفلوانزاي پرندگان درانسان

 نظام هوشياركردن و انسان در آلودگي احتمالي موارد پيگيري -1

 بهداشتي

 

 پرندگان در HPAI بروز از پس بالفاصله الزم اقدامات انجام -2

 

  ، Aآنفلوانزاي) A / H5آنفلونزاي انتقال روند تغيير احتمال پيگيري  -3

H5 N1) انسان به انسان از   

 

 دارو و واكسن بوسيله پيشگيرانه اقدامات موقع به انجام  -4

 مرغداريها در شاغل كاركنان در محافظتي اصول رعايت  -5

   انساني مشكوك موارد  گزارش و ثبت   -6

   انساني مشكوك موارد درمان   -7

 



 انواع  مراقبت بيماري آنفلوآنزا

 سيستم مراقبت اپيدميولوژيك    -1

 سيستم مراقبت  ديده ور -2

 سيستم مراقبت آزمايشگاهي -3

 سيستم مراقبت موارد مرگ -4

 سيستم مراقبت غيبت ازكار -5

 سيستم مراقبت مسافرين خارج از كشور -6

 سيستم مراقبت  بيمارستاني -7

 سيستم مراقبت بين المللي -8

 



سطوح شبكه خدمات بهداشتي و درماني به ازگزارش هفتگي جاري -1 :سيستم مراقبت اپيدميولوژيك -1

 -بيمارستانهاي دولتي و خصوصي)سطح مركزي جمع آوري اطالعات از كليه منابع اطالعاتي

افزودن آنفلوانزا به  :( اداره متوفيات)ادارات آمار حياتي-آزمايشگاهها-اورژانسها-مطب ها

 گزارش طغيانها و اپيدمی های تنفسی  -2  ليست بيماريهاي قابل گزارش

 

گزارش موارد مشكوك ياتأئيد شده بوسيله مراكز منتخب يا پزشكان عمومي  :سيستم مراقبت ديده ور -2

در اين روش تعداد كل بيماران خود را و تعداد :  (اطفال  –داخلي  –عفوني )و متخصصين 

 .بيماران مشكوك به انفلوانزا را بر اساس گروه سني گزارش مي نمايند

 

گزارش موارد تأئيدشده  -تعيين نوع ويروس و ساب تايپ درچرخش  :سيستم مراقبت آزمايشگاهي -3

از كليه بيماران بستري با تشخيص ( سيستم مراقبت ويروس انفلوانزا) بوسيله آزمايشگاه 

بيماراني كه سابقه سفر به مناطق آلوده را داشته اند ، اعضا خانواده و  –پنوموني ويرال 

 .اطرافيان فردمبتال به آنفلوانزا يا شبه آنفلوانزا بايد آزمايش بعمل آيد 



مقايسه تعداد كل مرگهاي ثبت شده به تعداد مرگهاي  ناشي از  :سيستم مراقبت موارد مرگ

مرگهايي كه پنوموني يا انفلوانزا بيماري زمينه اي بوده و يا )پنوموني يا انفلوانزا 

 .(علت مسبب مرگ بوده اند

 100حداقل )در ادارات بزرگ و داراي كارمندان زياد :سيستم مراقبت غيبت از كاريا مدرسه 

و در مدارس و اماكن تجمعي كاربرد دارد و عبارت است از غيبت بيش از ( كارمند

 روز متوالي بدنبال عفونتهای تنفسی 3دانش آموزان يا كارمندان حداقل بمدت % 10

شروع گرديده  1948در برنامه جهاني مراقبت انفلوانزا كه از  : سيستم مراقبت بين المللي 

مركز همكار مرجع در اين  4كشور دنيا فعاليت دارند و  83مركز ملي در  110است 

جديدا  (ژاپن)توكيو-(استراليا)ملبورن-(انگليس)لندن-(امريكا)برنامه عبارتند از آتالنتا 

 .اضافه شده است( پکن)چين
 .گزارش موارديكه عالئم بيماري را دارند  :سيستم مراقبت مسافرين خارج از كشور 

 .ثبت و گزارش موارد بستري به علت آنفلوانزا يا عوارض ان : سيستم مراقبت بيمارستاني 
بازديد /نمونه برداری از بيماران بستری/اعالم بيمارستانهای همکار)

 /(ضدعفونی و گندزدايی/ايزوالسيون/بيمارستانها
 



 
 

افراديكه ابتالء به آنفلوانزا در آنها  :گروههاي در معرض خطر *
بيماران قلبي و   –عواقب سنگينتري دارد مثل افراد مسن 

كودكان تحت   –ديابت  –كليوي  -ريوي  –عروقي 
 زنان باردار در سه ماهه دوم و سوم  –درمان با آسپرين 

 
افراديكه بدليل مشاغل خاص  : گروههاي در معرض تماس ** 

بيشتر در معرض تماس با عوامل بيماريزا قرار مي گيرند مثل  
پرستاران وشاغلين در مرغداريها  –پرسنل بهداشتي درماني 

پرسنل -امدادگران-و افراديكه با پرندگان سروكار دارند
 .حجاج -آتش نشاني

:اصطالحات مورد کاربرد در مراقبت  



 5A/Hو  7A/Hتعريف مورد مشكوك مبتال به آنفلوانزاي

 

I به ( سانتيگراددرجه  38بيشتر از درجه حرارت )هربيمار تب دار

 :يكي ازعالئم زير حداقلهمراه 

 

v    سرفه   

v    گلودرد 

v    نفس تنگي   

v    كونژونكتيويت 

 



 :زير  هاي يافته از يكي حداقل همراه به

 

 پرندگان با عالئم شروع از قبل روز 7در تماس سابقه (الف

 .باشد مرده بيماري يك بدليل كه مرغ بخصوص

 

 يك با عالئم شروع از قبل روز 7 درطي تماس سابقه وجود (ب

 مرحلة در كه A/H5 و A/H7 آنفلوانزاي شده تائيد مورد

 تا عالئم شروع از قبل روز يك)بوده است بيماري داري واگير

 .(عالئم شروع از بعد روز 10

 



 محيط و سطوح با عالئم شروع از قبل روز 7 طي در تماس سابقه (ج

  پرندگان آنفلوانزاي به آلوده

 

 كه آزمايشگاهي در كار سابقه عالئم شروع از قبل روز 7  درطي (د

 پرندگان آنفلوانزاي آلودگي به مشكوك حيواني يا انساني نمونه هاي

   .داشته اند (HPAI)بيماريزا بسيار

 

 نوع نتواند كه  A آنفلوانزاي مثبت آزمايشگاهي تست يك جود  (و

 .كند رامشخص ويروس

 



(2 
  مرگ به دليل بيماري حاد تنفسي با علت نامشخص وحداقل

 :يكي از موارد زير

اقامت در مناطقي كه موارد مشكوك يا تائيد شده آلو دگي با ( الف

 انفلو انزاي فوق حاد پرندگان گزارش شده است

وجود سابق تماس در طي ده روز قبل از شروع عالئم با يك ( ب

مورد تائيد شده انساني انفلو انزا كه در مرحله واگير دار 

 بيماري بوده است

 



 (unexplained)بيماري تنفسي غيرقابل توجيه ( 3

 

پنوموني است كه با بررسي شواهد كلينيكي، اپيدميولوژيك  و 
معموالً )آزمايشگاهي نتوان اتيولوژي آن را معلوم نمود 

 (.ساعت علت معلوم شود 48بايد ظرف 

 

 



 5A/H و 7A/Hآنفلوانزاي به مبتال احتمالي مورد تعريف

 

 

 براي محدود آزمايشگاهي شواهد همراه به مشكوك بيمار هر

 يا H5 اختصاصي آنتي بادي جداسازي) A/H5 يا آنفلونزاي

H7 سرم نمونه يك در) 

 



 A/H5و  A/H7تعريف مورد قطعي مبتال به آنفلوانزاي

 

 :حداقل يكي از آزمايشات زير مورد مشكوك  يا محتمل به همراه

 

 A/H7يا  A/H5نتيجه كشت مثبت براي آنفلونزاي  (  الف

 

 A/H 5ياA/H 7  مثبت براي آنفلونزاي PCR ( ب

 

با   بكاربردن منوكلونال آنتي بادي  (IFA)روش آنتي بادي ايمنيو فلئورسانت (ج

 مثبت  A/H 5يا A/H 7آنفلوانزاي

 

 يا  A/H5 چهار برابر افزايش تيتر آنتي بادي اختصاصي آنفلوانزاي(  د

A/H7در دونمونه سرم 

 



 «پيگيري موارد مشكوك انساني »

   گزارش به مقامات باالتر فرم بررسي انفرادي وتهيه ليست خطي  و 

 

     تشخيص قطع  ساعت پس از قطع تب و يا 24بستري نمودن در بيمارستان تا

 بيماري

 

    اقدامات پيشگيري از انتقال تنفسي و بهداشت دست ها 

 

 :ارزيابي موارد مشكوك 
     جهت تشخيص( سواب نازوفارنكس )تهيه يك نمونه از مجراي تنفسي 

 

   بعد از سه )مرحله نقاهت (  هفته اول شروع بيماري)دو نمونه سرم مرحله حاد

 جهت بررسي آنتي بادي آنفلوآنزاي پرندگان(  هفته از شروع بيماري

 

 



استراتژيهای پيشگيری و کنترل آنفلوانزا ی پرندگان در 

 انسان در وضعيت غير پاندمی



احتياطات جدا سازی  بيماران در مرکز درمانی و 

 بيمارستانها

 ايزوالسيون 

 بستری در اتاق ايزوله با فشار منفی   

تعيين پرسنل مشخص و محدود برای ارائه      

 خدمات

 



 ميكرون دارند و با  10آئروسلهاي تنفسي منتقل كننده قطري كمتر از

 .ماسكهاي معمولي قابل پيشيگري نيستند

 اين آئروسلهاي بعلت كوچكي در فضا مدت طوالني تري باقي مي مانند

 (   UVاستفاده از اشعه ) و لذا ضدعفوني فضا اهميت ويژه اي دارد  

 و لذا بيشترين ميزان دفع ويروس از طريق دستگاه تنفس مي باشد و

 .فضاهاي بيمارستاني اهميت ويژه اي دارد  AIR conditionلذا 

 ساعت پس از خروج از دستگاه تنفس مي تواند زنده  48ويروس تا

 بماند 



احتياطات برای پرسنل بهداشتی درمانی در معرض تماس با  

 بيماران

 

 در روز دو بارکنترل درجه حرارت بدن 

 (اگر علت ديگری متصور نباشد)در صورت وجود تب 

 فورا درمان با اسلتاميوير  

 



 احتياطات برای تماسهای نزديک و خانگی

 

رعايت موازين بهداشتی 

 

اسهال يا ساير –تنگی نفس –سرفه  -در صورت بروز تب

 عاليم درمان با اسلتاميوير



 :توصيه به مسافران  
 ثابت شده است منعي وجود ندارد H5و  H7مسافرت به مناطقي كه آلودگي    

 

 .شواهدي دال بر انتقال انسان به انسان تاكنون گزارش نشده است    

 

 :سافرين به كشورهاي آلوده موارد زير را رعايت نمايند م   

 

مراكز فروش حيوانات زنده و اماكني كه احتمال آلودگي  –عدم مراجعه به مراكز پرورشي ماكيان   -1

 . با مدفوع ماكيان و يا ساير حيوانات وجود دارد

 

 رعايت بهداشت دستها  -2

 

 پختن كامل گوشت مرغ و تخم مرغ  -  3

 

 .روز پس از مراجعت به مركز بهداشت مراجعه نمايند 10در صورت بروز تب تا    -4

 

 واكسيناسيون برعليه آنفلوانزاي انساني دو هفته قبل از مسافرت -5

  

    



اقدامات الزم برای افراد در معرض خطر در هنگام بروز انفلو 

 انزای پرندگان در مرغداريها

 پس از تائيد اولين مورد آنفلوانزای پرند گان کليه کارگران

مرغداريها و کشتارگاههای طيور  و دامپزشکان سراسر کشور 

 بايستی با هزينه کارفرما واکسينه شوند

 در صورت بروز مورد مشکوک  طيور به انفلونزا در مرغداريها

پروفيالکسی دارويی ( براساس گزارش اداره کل دامپزشکی استان)

 با اسلتاميوير انجام ميشود

 



 :اقدامات الزم در مرغداري ها در هنگام بروز بيماري 
گرمي روزانه براي كاركنان و شاغلين در مرغداري تا زمان اعالم  75به ميزان  Oseltamivirداروي    

 نتيجه آزمايشگاه

 

 :در صورت تائيد

 كيلومتر در مرغداريها 1روز براي كليه افراد در تماس تا شعاع  7ادامه درمان تا حداقل    -1

 

 كيلومتر عليه آنفلوآنزاي انساني 5واكسيناسيون افراد در تماس تا شعاع   -2

  

 استفاده از وسايل حفاظت شخصي  -3

 

 انهدام وسايل حفاظتي پس از يكبار مصرف  -4

 

 ثانيه پس از خروج وسايل 15-20شست و شوي دستها با آب و صابون    -5

 

 براي وسايل آلوده به خون و مايعات بدن بيماران مشكوك% 1استفاده از هيپوكلريدسديم   -6

 

 %70ضدعفوني سطوح فلزي صاف الكل    -7
  

 



 تقويت نظام کشف و گزارش موارد بيماری در انسان و پرندگان

 گزارش دهی فوری تلفات پرندگان و بيماری آنها توسط مسئو لين

صاحبان مرغداريها و کسانی که پرنده نگهداری می کنند -روستاها

بزرگترين سدی است که ميتواند از سالمت مردم مراقبت (مردم روستا)

 کند

 دامپزشکی و بهداشت می بايست اطالعات خود را در سريعترين زمان

ممکن به يکديگر انتقال دهند و نبايد هيچ مرزی و ديواری در تبادل 

 اطالعات وجود داشته باشد

 



تقويت سيستم واکنش سريع  و متناسب به 

 موارد بيماری در انسان و پرندگان



 آموزش مردم برای آشنايی با بيماری و مخا طرات آن با تاکيد بر خودداری از

 ايجاد اضطراب و وحشت عمومی و با تاکيد برگزارش بمو قع تلفات

 آموزش پرسنل -بويژه اتاق ايزوله)پيگيری انجام آمادگی در حوزه درمان

 (بيمارستانی که مسئو ليت درمان بيماران را عهده دار خواهند بود

محيط نگهدارنده-ارسال بموقع نمونه ها-ارتقا مهارت پرسنل نمونه گيری- 

(ساير استانها-عراق -ترکيه-آذربايجان)توجه به کليه همسايگان استان 

گزارش بموقع و تلفنی هرگونه مورد انسانی و حيوانی مشکوک به گروه بيماريها 

توجه ويژه به مکاتبات حوزه معاونت بهداشتی در زمينه آنفلو آنزا 



عادات بهداشتی خوب 

واکسيناسيون 

درمان دارويی ضد ويروسی 

 روشهای پيشگيری از انفلوانزا



 عادات خوب بهداشتی

اجتناب از تماس نزديک 

 در منزل ماندن در هنگام

 بيماری

پوشاندن دهان 

تميز کردن دستها 

 اجتناب از لمس چشم

 وبينی و دهان

استراحت کافی 

دريافت مايعات کافی 

 ساده ترين راه جلوگيري از

گرفتن انفلوانزا اجتناب از 

 مکانهای شلوغ است

 وبهترين کار شستشوی

 دايم و مکرر دستها



Influenza Vaccination Strategy 



هر ساله واکسن های جديد انفلوانزا بدليل تغييرات 

 ويروس انفلوانزا تهيه می گردد



 ظرفيت توليد واکسن در دنيا

65-70 (شرکت 5)درصد توليد واکسن در اروپا است 

50 درصد توليد واکسن اروپا به خارج از اروپا صادر می گردد 



 توانايی توليد -واکسن پاندمی

 

 ميليون دوز 300بطور معمول -

 ميليون دوز 900در پاندمی افزايش توليد تا 



Persons at High Risk 

 All persons  05years of age or older 
 

 Persons > 6months of age with chronic illness 
 
 Residents of long-term care facilities 

 
 Pregnant women (2nd and 3rd trimesters) 
 
 Children  6months to  81years receiving 

chronic aspirin therapy 
 

 Children 6- 32months of age 

 



Chronic Medical Conditions 

 Pulmonary (e.g. COPD, asthma) 

 Cardiovascular (e.g. CHF) 

 Metabolic (e.g. diabetes) 

 Renal (e.g. chronic renal failure) 

 Hemoglobinopathies (e.g. sickle cell) 

 Immunosuppression (e.g. HIV) 

 



LIAV Side Effects 

 Children 
◦ runny nose  

◦ headache  

◦ vomiting  

◦ muscle aches  

◦ fever 

 Adults 
◦ runny nose 

◦ headache 

◦ sore throat 

◦ cough 

◦ fever 



ور هاواطالعاتپايگاهديده آوريوتجزيهوتحليلوتهيهگزارشبراساسفرم جمع
(معاونتبهداشتيدانشگاه)هابهستاداستان ارسالنتايجوگزارشاقداماتوفعاليت
هايالزمجهتپيشگيريومراقبتازبيماريآنفلوانزادرسطحشهرستان ارائهآموزش
وروبرنامهمراقبتانفلوانزا نظارت،پايشوارزشيابينحوةاجرايفعاليتپايگاهديده
پشتيبانيوتداركاتاجرايبرنامه
كههمانفوكالاجراييبرنامهخواهدبود«كارشناسمسئولبرنامه»تعيينيكنفربهعنوان. 
تعيينيكنفربهعنوانفوكالعلميبرنامهكهبطورارجحمتخصصعفونييامتخصصاطفاليامتخصص

درشهرستانهاييكهمتخصصمربوطهوجودنداردباهماهنگيمعاونتبهداشتيدانشگاه.)داخليخواهدبود
نسبتبهتعيينفوكالعلميدرشهرستانمجاورجهتتحتپوششبردنبرنامهدرشهرستانفاقد

 (متخصصاقدامميگردد
هايتنفسيوياگزارشمواردمشكوك برداريواقدامالزمدرمواردشيوعبيماري بيماريابيونمونه 

آوريوتجزيهوتحليلاطالعاتمربوطبهسيستممراقبت جمع 

باشدودراينراستاستادشهرستانبايدبهكليه بررسيوپيگيريشايعاتمرتبط،بسياراساسيمي
 .شايعاتمرتبطدرزمانمقتضيرسيدگينمايد

پيگيريواجرايبرنامههايابالغيازسطوحباالتردرراستايمراقبتبيماريانفلوانزا 

 

 :وظايف ستاد شهرستان



 كه همان فوكال اجرايي برنامه در سطح « كارشناس مسئول برنامه»تعيين يك نفر به عنوان
 .دانشگاه خواهد بود

 تعيين يك نفر در سطح دانشگاه به عنوان فوكال علمي برنامه كه بطور ارجح متخصص عفوني
 .يا متخصص داخلي يا متخصص اطفال خواهد بود

ور و برنامه مراقبت انفلوانزا در  هاي مرتبط با پايگاه ديده نظارت، پايش و ارزشيابي فعاليت
 سطح شهرستان و دانشگاه

(درون بخشي و برون بخشي)هاي الزم جهت اجراي برنامه در كليه سطوح  هماهنگي 
ور و نظام مراقبت انفلوانزادر سطح  هاي ديده تسهيل و پيگيري امور مرتبط به پايگاه

 استان/دانشگاه
هاي الزم جهت پيشگيري و مراقبت از بيماري آنفلوانزا در منطقه تحت پوشش  ارائه آموزش

 دانشگاه 
 پيگيري اعتبارات مورد نياز و هزينه در راستاي اهداف برنامه 
 هماهنگي و همكاري و هدايت سطوح مختلف بهداشتي در راستاي اجراي برنامه 
هاي مراقبت آنفلوانزا در  آوري و تجزيه و تحليل اطالعات مربوط به فعاليت سيستم جمع

 سطح دانشگاه
تهيه و ارائه گزارشات مداوم و منظم به سطوح باالتر 
تهيه پس خوراندهاي مداوم و منظم به سطوح محيطي 

(:معاونت بهداشتی دانشگاه)وظايف ستاد استان  



حمايتازمعاونتمحترمبهداشتيدانشگاهدركنترلبيماري
هايمختلف همكاريبامعاونتمحترمبهداشتيجهتبرگزاريسمينارهايآموزشيبرايگروه
همكاريدرمشخصشدنپزشكمتخصص Focal Pointها درهريكازشهرستان
هاباهمكاريمعاونت هايايزولهدرهريكازشهرستان مشخصوتجهيزكردنبخش

هايمسريكهنياز وسايربيماري)بهداشتي،جهتبستريكردنمواردمشكوكمبتالبهآنفلوانزا
.(بهايزوالسيوندارند

كردنتعدادمحدودپرستاردرهرشهرستانوآموزشاختصاصيبهايشانجهتمراقبتتعيين
ازبيمارانمشكوك

گزاربرايبخشايزولهدرهرشهرستانجهتبهحداقلرساندن خدمت2تعيينكردنحداكثر
مواردتماس

آموزشاختصاصيبهپزشكانمتخصصFocal Pointوپرستارانانتخابشده
هاباهمكاريمعاونتبهداشتيدرجهتجلبهمكاريايشانبرايآموزشپزشكانو شهرستان

هاباهدفمراقبتازمواردمشكوكواستفادهازوسايلحفاظتيدر پرستاراندرشهرستان
هنگامتماس

كسبامتيازبازآموزيدر.مشاركتبامعاونتمحترمبهداشتيدربرگزاريسمينارهايآموزشي
هايدولتيوابستهوغيروابستهوخصوصيوسايرپرستارانو سطحاستانبرايپزشكانبخش

كارشناساندرخصوصراههايپيشگيريوانتقال،عالئمباليني،ارجاعواستفادهازوسايل
حفاظتيدرتماسبامواردمشكوك

هايآموزشيبرايپزشكانوپرستارانوباهمكاريمعاونتمحترم تهيهپوستر،پمفلتوتراكت
 بهداشتي

:شرح وظيفه معاونت درمان دانشگاه  
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 خالصهچرخشكارمراقبتانفلوانزا
 گزارش بيمار/مراجعه: 

1-اطالع آنی به مسئولين بهداشتی برنامه در منطقه 

اطالع به استانهای (:پرندگان:مسئولين دامپزشکی/مسئول بهداشتی بيمارستان/مرکز بهداشت)
 ستادبحران/کار گروه بهداشت و درمان/همجوار

تکميل فرمهای عملياتی 

 /(فرم بررسی اپيدميولوژيک/فرم ليست خطی)

با رعايت زنجيره سرما:ارسال نمونه/تهيه نمونه/تکميل فرم نمونه برداری: تهيه نمونه 

مراجعه /مراجعه به محل کار/مراجعه به محل زندگی:پيگيری و مراقبت اطرافيان و بيماريابی
 روز بعد از مشاهده آخرين مورد در محل 10روزيا  10حداقل : به اماکنی که تردد شده است

افزايش اطالع رسانی وآموزش عمومی در منطقه 

روشهای حفاظت /روشهای پيشگيری/روشهای انتشار/راههای انتقال/شناخت بيماری و عاليم )
 (فردی

انجام عمليات ايزوالسيون وقرنطينه سازی 

گندزدايی/انجام عمليات ضدعفونی 

 





thank you for your attention 
     


