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 اهداف جلسه

 

 .کووید شرایط در آنفلوانزا واکسیناسیون نکات•

 .باشید آشنا  آن تاریخچه و ،آنفلوانزا ویروس با•

 .بدانید را آن اپیدمیولوژی آمار به مربوط نکات•

 .باشید آشنا آنفلوانزا تشخیص و بالینی عالئم با•

 .بشناسید را آن از ناشی عوارض و خطر عوامل•

 .بدانید را فصلی آنفلوانزا به مربوط های درمان•

 .بدانید را (بیمارستان/جامعه در) پیشگیری راه•

 

 

 



(کوویدقبل از پاندمی )مرگ و میر عفونت های تنفسی  

 

 

 

 

 

• Globally more than 1.5 million deaths annually from respiratory infections are 
attributable to the environment, including at least 42% of lower respiratory 
infections and 24% of upper respiratory infections in developing countries.  

WHO: Preventing disease through healthy Environments 
https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdisease5.pdf 



کوویدآمار ابتال و مرگ در پاندمی   

https://covid19.who.int/ 



(در حال حاضر)عفونت های تنفسی اصلی   

 آنفلوانزا                                                    کووید    



کوویدنکات واکسیناسیون آنفلوآنزا در شرایط   

 جهت آنفلوانزا واکسیناسیون ،کووید پاندمی در آنفلوانزا طغیان بودن بینی پیش غیرقابل به توجه با•
 .است مهمتر گذشته سنوات به نسبت حتی پیشگیری

 

 مراجعه عدم(کرده ایجاد پرخطر گروههای در واکسن دریافت جهت را هایی چالش کووید پاندمی شرایط•
 )کووید به ابتال ترس از آنفلوانزا واکسیناسیون مراکز به افراد

 
 درمانی مراکز و جامعه در واکسن به راحت دسترسی جهت سیاستگذاری•

 واکسن جهت آنها اطرافیان و پرخطر گروههای تشویق جهت سیاستگذاری•

 مخاطبین جهت آنفلوانزا و کووید واکسیناسیون برنامۀ کشوری هماهنگی•

 واکسیناسیون سازی شفاف جهت به بیماران جوامع و ها انجمن با ارتباط•



کوویدنکات واکسیناسیون آنفلوآنزا در شرایط   

 ولی ،است شهریورماه دوم نیمه یعنی سرما فصل به ورود از پیش کمی آنفلوانزا واکسن تزریق زمان بهترین•
 .است گرفته آنفلوانزا قبال اگر حتی بزند شود می توصیه سرما فصل از زمان هر در نزده واکسن فردی اگر

 

 واکسن توانند می قرنطینه دوره اتمام از پس)عالمت بی مبتالیان شامل( خفیف کووید به مبتال بیماران•
 ]بیماری شروع از هفته 2 از بعد معموال[ . بزنند آنفلوانزا

 

 واکسن توانند می قرنطینه اتمام و عالئم شدن بهتر از پس شدید یا متوسط کووید با عالمتدار بیماران•
 ]بیماری شروع از هفته 4 تا 3 از بعد معموال[ .کنند دریافت آنفلوانزا

 

 .شود تزریق بازو دو در همزمان تواند می آنفلوانزا و کووید واکسن•
 ]باشند داشته فاصله هفته 2 است امکانپذیر زمانی نظر از اگر باشد افتراق قابل ها واکسن عوارض اینکه برای :شخصی توصیه[

NIH COVID-19 Treatment Guidelines: 
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/special-populations/influenza/ 



 ویروس آنفلوآنزا

 

 

 

 

 

 (هماگلوتینین) H نوع 15 •
 (زنورآمینیدا) N نوع 9 •

 H3N2 یا H1N1 مثال بعنوان

Influenza virus A / Pandemic 



 انواع ویروس آنفلوآنزا

  

 

Influenza A B / Epidemic 



 اپیدمیولوژی  آنفلوآنزا

 

 

 

فراوانی:  

 .سال در نفر میلیارد 1 تا میلیون 300 ،فصلی آنفلوانزای به ابتال•

 .شوند می مبتال شدید آنفلوانزای به نفر میلیون 3-5 سالیانه که•

 

دارد وجود آنفلوانزا از مرگ هزار290-650 از بیش سالیانه :مورتالیتی. 

 

 



 تاریخچه پاندمی

Name  Date  World pop.  Subtype  Infected (est.)  
Deaths 
worldwide  

1889–90 flu 
pandemic 

1889–90  1.53 billion  Likely H3N8 / H2N2  20–60% (300–900 million)  1 million  

Spanish flu 1918–20  1.80 billion  H1N1  33-56% (500-  >1billion) 17–100 million  

Asian flu  1957–58  2.90 billion  H2N2  >17% (>500 million) 1–4 million 

Hong Kong flu  1968–69  3.53 billion  H3N2  >14% (>500 million) 1–4 million 

2009 swine flu 
pandemic 

2009–10  6.85 billion  H1N1 11–21% (0.7–1.4 billion) 151,700–575,400 

seasonal flu Every year  7.75 billion  A/H3N2, A/H1N1, B, ...  
5–15% (340 million – 
1 billion) 

290,000–
650,000/year 



اسپانیا 1918تصاویری از پاندمی آنفلوآنزای   

  

 



مرحله بندی سازمان بهداشت جهانی برای 
 پاندمی آنفلوآنزا

  

 

  

 

WHO Pandemic Influenza Phases (2009) 

Phase  Description  

Phase 1  
No animal influenza virus circulating among animals have 
been reported to cause infection in humans.  

Phase 2  
An animal influenza virus circulating in domesticated or wild 
animals is known to have caused infection in humans and is 
therefore considered a specific potential pandemic threat.  

Phase 3  

An animal or human-animal influenza reassortant virus has 
caused sporadic cases or small clusters of disease in people, 
but has not resulted in human-to-human transmission 
sufficient to sustain community-level outbreaks.  

Phase 4  
Human to human transmission of an animal or human-animal 
influenza reassortant virus able to sustain community-level 
outbreaks has been verified.  

Phase 5  
Human-to-human spread of the virus in two or more 
countries in one WHO region.  

Phase 6  
In addition to the criteria defined in Phase 5, the same virus 
spreads from human-to-human in at least one other country 
in another WHO region.  

Post peak period  
Levels of pandemic influenza in most countries with adequate 
surveillance have dropped below peak levels.  

Post pandemic period  
Levels of influenza activity have returned to the levels seen 
for seasonal influenza in most countries with adequate 
surveillance.  



 نقشه آنفلوآنزای فصلی در جهان بر اساس ماه

  

 



بر  جنوبینوع ویروس در گردش در نیمکره 
 WHOاساس نمودار 

  

 



بر  شمالینوع ویروس در گردش در نیمکره 
 WHOاساس نمودار 

  

 



مقایسه آمار در چند سال بر اساس برخورد 
  سندرمیک

  

 



است بالینیتشخیص اولیه آنفلوآنزا   

  

 
 حاد شروع•

 تب•

 ریزش آب•

 گلودرد•

 سرفه•

 سردرد•

 اسهال•

 درد بدن•

 



 را های انتقال

  

 

* Contact    * Droplet         * Airborne 

  >5 μm ? 



 پیشگیری در جامعه

  

 
 

  واکسن :فصلی آنفلوانزای از پیشگیری راه بهترین•

 (است دست ،انتقال راه شایعترین و مهمترین)دست شستن•

 (ندادن دست ،ای پارچه ماسک از استفاده) بیمار افراد از دوری•

 (استعالجی) منزل در استراحت ،آنفلوانزا به ابتال صورت در•

 تنفسی ترشحات در ویروس دفع روز 5-7 :معمول حالت -        

 ویروس میزان در شدید کاهش ساعت 48 از بعد :اسلتامیویر مصرف -        

 (دس کف نه آرنج در سرفه ،انداختن دور و دستمال) سرفه آداب•



 پیشگیری در جامعه

  

 



 بهترین راه پیشگیری از آنفلوآنزا

  

 



 واکسن آنفلوآنزا

  

 
 

 .شود می توصیه ماه 6 یباال سن با افراد همه برای آنفلوانزا واکسن•
 گرفته مادر از را ایمنی هم ماه6 شیرخوار که است این بر فرض•

 

 .شود می ایجاد واکسن تزریق از پس هفته 2 ایمنی•
 پرخطر افراد•

  است متفاوت قبل سال با سال هر واکسن•
 

 (است شده ضعیف ویروس که بینی اسپره ،غیرزنده)   IM واکسن انواع•
 

 وسط در حتی واکسن لذا ،(H1N1, H3N2, Type b) داریم آنفلوانزا شیوع دوره 3 ،اردیبهشت و آبان بین سال هر در•
 .شود می توصیه هم سرما فصل

 

 
Vaccine: A (H1N1, H3N2), B (Victoria, Yamagata) 



مستعد عوارض آنفلوآنزا/افراد پرخطر  

  

 

 

 (سال2 زیر خصوصا) سال 5زیر اطفال•

 (باالتر و ساله 65) مسن افراد•

 باردار خانم•

 (…،بهزیستی ،سالمندان خانه) مراقبت مراکز•

 (ذهنی مانده عقب ،مغزی فلج ،صرع) عصبی سیستم مشکالت•

 کرونر عروق بیماری ،نارسایی( قلبی بیماری ،COPD ،آسم) ریوی بیماری•

 (دیابت) غدد ،(SCA) خونی بیماری ،کلیوی بیماری ،کبدی بیماری•

•HIV، تراپی کورتون ،کانسر 

 BMI>40 چاق•

 

 



  

 

 عوارض آنفلوآنزا

 

 (باکتریال/ آنفلوانزا خود) پنومونی•
 .شود می تشدید دائما شده ایجاد که تنفسی اولیه عالئم (ویروسی) آنفلوانزا خود پنومونی در•
 .شود می تشدید سپس و کرده فروکش اولیه عالئم( باکتریال)  post-influenza پنومونی در•
 ... ،موراکسال ،هموفیلوس ،1(مهمترین) اورئوس استافیلوکوک ،(شایعترین) پنوموکوک•

 

 (ایمنی واکنش /آنفلوانزا خود) انسفالیت•
 (بعد هفته 3 طی) تنفسی عالئم بهبودی از پس %70 و تنفسی عالئم مرحله در 30%•

 

 برونشیت /اوتیت/سینوزیت•

 



 عوارض آنفلوآنزا

  

 

Influenza pneumonitis Post-Flu pneumonia 

Diffuse Patchy GGO lesions Localized lobar Consolidation 

with airbronchogram 



 نکات ویزیت و درمان

  

 

 (جراحی ماسک از استفاده) استاندارد احتیاطات :تنفسی عالئم با بیمار•
  آنفلوانزا :بالینی معاینه و حال شرح•
 ؟) بستری / (؟) اسلتامیویر / (؟) تشخیصی آزمایش(•

 

 :تشخیص•

 دارد ارزش منفی از بیشتر آن مثبت ،معرف محلول در سواپAg) شناسایی (سریع تشخیصی تست•

•PCR دارد ارزش منفی یا تراشه،مثبت آسپیرای ،بینی عمیق ،حلق سواپ تنفسی ترشحات 

•PCR تشخیصی شک با شدید بیماری موارد در تشخیص تایید ،اخیر اپیدمی در ماهیت تعیین 
 

 

 روز 5 برای ساعت 12 هر (75mg) کپسول 1 اسلتامیویر :درمان•
 روز 10 : انسفالیت یا شدید پنومونی / 75mg Daily :دیالیزی / 150mg BD :ایمنی نقص•
 ونکومایسین و سفتریاکسون کردن اضافه :آنفلوانزا از پس پنومونی به شک•

 

 



 احتیاطات تماسی و قطرات

  

 
 متر 1-2 فاصله / همگروهی / مجزا اتاق•

 جراحی ماسک ،دست بهداشت•

  :جابجایی•
  انتظار زمان حداقل جهت مقصد واحد با هماهنگی•

 مقصد در احتیاطات رعایت•

 بیمار برای جراحی ماسک•

 آئروسل ایجادکننده پروسیجرهای :N95 ماسک اندیکاسیون•
 ریوی قلبی احیاء      اینتوباسیون•

 باز شیوه به هوایی راههای ساکشن•

 sputum induction خلط القاء•

 برونکوسکوپی•

 



 پوشش واکسن آنفلوآنزا و موانع انجام آن در پرسنل

  

 



 پوشش واکسن آنفلوآنزا و موانع انجام آن در پرسنل

  

 



 پوشش واکسن آنفلوآنزا و موانع انجام آن در پرسنل

  

 



 پوشش واکسن آنفلوآنزا و موانع انجام آن در پرسنل
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شما توجه از فراوان سپاس با  


