

مًضًع :آٔٛصش پیطٍیشی ،وٙتشَ  ٚدسٔبٖ ثیٕبسی آ٘فّٛا٘ضا

اساليذ 1
يزارت بهذاشت درمان ي آمًزش پسشکی
مرکس مذيريت بیماريهای ياگیر

)Part (1-1
د ٚدستٔ ٝشثیبٖ:
 -1وبسوٙبٖ سبصٔب٘ی
 -2داٚطّجیٗ ٔ ٚشثیبٖ ٕٞسبٖ

يزارت بهذاشت درمان ي آمًزش پسشکی
مرکس مذيريت بیماريهای ياگیر

ثست ٝآٔٛصضی پیطٍیشی وٙتشَ  ٚدسٔبٖ آ٘فّٛا٘ضا ،ثب حٕبیت  ٚپطتیجب٘ی
ٔشوض ٔذیشیت ثیٕبسیٟبی ٚاٌیش ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚآٔٛصش پضضىی
 ٚصٙذٚق ثیٗإِّّی وٛدوبٖ سبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ (ی٘ٛیسف)
 ٚثش اسبس ٔذَ جبٔغ سیستٕبتیه آٔٛصش  ٚاستمبء سالٔت  SHEPmodelتٟی ٚ ٝتذٚیٗ ضذ ٜاست.

آدرس وب سايت :

www.shepmodel.com

تمذین ثِ :

شهدا

 ،ثِ پبس جبًفشبًی شبى در راُ تبهیي سالهت ٍ اهٌیت وشَر

تمذین ثِ  :سًبى ٍ هزداًی وِ هی وَشٌذ تب وشَر خَد را ثِ جبیی ثزسبًٌذ وِ هستحك آى است .
اّذاف آهَسشی :

)Part (1-2

ا٘تظبس ٔی سٚد فشاٌیشاٖ ػضیض پس اص پبیبٖ دٚس ٜثتٛا٘ٙذ :
-1

بیوبری آًفلَاًسا را شرح دٌّذ .

-2

ٍیژگیْبی آًفلَاًسای فصلی -آًفلَاًسای پبًذهیک (جْبًگیر) -آًفلَاًسای ( H1N1 Aخَکی) ٍ آًفلَاًسای پرًذگبى را بیبى کٌٌذ.

-3

عالین بیوبری آًفلَاًسا را در اًسبى شرح دادُ ٍ تفبٍت عالین بیوبری آًفلَاًسا را بب بیوبری سرهبخَردگی بیبى کٌٌذ.

-4

افراد در هعرض توبس (در هعرض خطر) ٍ افراد پر خطر از لحبظ آًفلَاًسا را فْرست ًوبیٌذ.

-5

ًحَُ کٌترل بیوبری آًفلَاًسا(هَازیي بْذاشت فردی در عقًَتْبی حبد تٌفسی) را شرح دٌّذ.

-6

ٍاکسي آًفلَاًسای فصلی را تَضیح دٌّذ ٍ افراد در اٍلَیت ٍاکسیٌبسیَى را ًبم ببرًذ.

-7

علل ایجبد آًفلَاًسای پبًذهی (جْبًگیری) را شرح دٌّذ.

-8

ضرر ٍ زیبى ّبی اجتوبعی  ،اقتصبدی ٍ اهٌیتی پبًذهی آًفلَاًسا را تَجیِ ًوبیٌذ.

-9

راّْبی اًتقبل  ،عالین ٍ راّْبی پیشگیری از بیوبری آًفلَاًسای ( H1N1 Aخَکی)را شرح دٌّذ.

-11

عالین آًفلَاًسای پرًذگبى را در پرًذگبى ٍ اًسبى هقبیسِ ًوبیٌذ.

-11

ًحَُ اًتقبل آًفلَاًسای پرًذگبى را در بیي پرًذگبى ٍ ّوچٌیي رٍش اًتقبل از پرًذُ بِ اًسبى را بیبى کٌٌذ.

-12

افراد در هعرض خطر(توبس) آًفلَاًسای پرًذگبى را فْرست ًوبیٌذ.

-13

رفتبرّبی هخبطرُ آهیس از ًظر ابتال بِ آًفلَاًسای پرًذگبى را شرح دٌّذ.

-14

رٍشْبی پیشگیری از ابتال بِ آًفلَاًسای پرًذگبى در اًسبى را تَضیح دٌّذ.

-15

تبثیرات هٌفی آًفلَاًسای پرًذگبى بر اقتصبد کشَرّب را بیبى کٌٌذ.

-16

هسیرّبی هْبجرت پرًذگبى ٍحشی ٍ تراکن هرغذاریْب  ،در کشَر ایراى ٍ تبثیر آى بر بیوبری آًفلَاًسا ی پرًذگبى را شرح دٌّذ.

-17

ٍظبیف هردم ٍ هسئَلیي را جْت پیشگیری ٍ کٌترل بیوبری آًفلَاًسا شرح دٌّذ.

)Part (1-3

ثیوبری آًفلَاًشا


 آنفلوانسا :



یک بیماری حادتىفسی بٍ علت يیريس
شایع در فصًل سرد سال
آدرس وب سايت :

www.shepmodel.com




اَمیت آوفلًاوسا

:

سرعت انتشار -کثرت مبتالیان -قابلیت ایجاد همه گیری
احتمال بروز عارضه و مرگ و میر در گروه های پرخطر بیشتر است.
)Figure (1-1
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مًضًع :آٔٛصش پیطٍیشی ،وٙتشَ  ٚدسٔبٖ ثیٕبسی آ٘فّٛا٘ضا

اساليذ 2
يزارت بهذاشت درمان ي آمًزش پسشکی
مرکس مذيريت بیماريهای ياگیر

ٍیژگیْبی ثیوبری

ًَع آًفلَاًشا
آ٘فّٛا٘ضای فصّی

Seasonal
آ٘فّٛا٘ضای
پب٘ذٔیه(جٟبٍ٘یشی)

-

از اوسان تٍ اوسان مىتقل می ضًد.

-

در صًرت اتتال معمًال عارضٍ خاصی وذارد ي تُثًدی حاصل می گردد.

-

ياکسه آن در دسترس است ي ترای افراد خاصی تًصیٍ می ضًد.

)Part (2-1

واضىاختٍ ترای سیستم ایمىی تذن اتتالی تعذادزیاداوسان َا

-

ظًُر گًوٍ ای جذیذ از يیريس آوفلًاوسا

-

ضیًع تاالی آن می تًاوذ مىجر تٍ َمٍ گیری جُاوی ( پاوذمی ) گردد.

-

اقطار مختلف جامعٍ را درگیر می کىذ تٍ دلیل کاَص ویريی اوساوی ارایٍ دَىذٌ خذمات  ،می تًاوذ تاعث
اختالل در امًر اجتماع گردد.

Pandemic

آ٘فّٛا٘ضای پش٘ذٌبٖ

Avian

-

يقًع پاوذمی  ،مًارد تاالی اتتال ي مرگ ي میر را تُمراٌ خًاَذ داضت.

-

ياکسه مًثر ي تی خطر  ،حذاقل ضص ماٌ پس از تريز پاوذمی می تًاوذ در دسترس قرار گیرد.

-

تطًر معمًل در تیه پروذگان اتفاق می افتذ.

-

يیريس ایه تیماری از وًع H5N1

-

می تًاوذ از پروذٌ تٍ اوسان مىتقل ضًد.

-

اتتالی اوسان تٍ ایه تیماری تسیار خطرواک است ي مرگ ي میر تاالیی دارد.

-

ایمىی اوساوی وسثت تٍ ایه وًع آوفلًاوسا يجًد وذارد.

-

ياکسه آن در دسترس ویست.

تسیار کطىذٌ است.

عالین ثبلیٌی آًفلَاًشا در اًسبى:

)Part (2-2


سِ عالهت اصلی :

 عالین ووـىی

تت (تت ثیص اص  33دسج ٝاصّی تشیٗ ػالٔت ثیٕبسی است ) -گلَدرد -سزفِ

 :ثی اضتٟبیی ،تٟٛع،استفشاؽ،اسٟبَ،
احسبس وٛفتٍی (دسدٞبی استخٛا٘ی –ػضال٘ی)ِ-شص-احسبس ضؼف  ٚخستٍی
سشدسد
آثشیضش ثیٙی – احسبس ٌشفتٍی ثیٙی  ٚػطسٝ

تفبٍت آًفلَاًشای فصلی ثب سزهبخَردگی
)Part (2-3
)Figure (2-1

عالئم و نشانه ها

آنفلوانزای انسانی

سرماخوردگی

ًحَُ شزٍع عالئن

واگُاوی(حاد)

تذریجی

تت

ضذیذ ي ضایع

خفیف ي واضایع

گلَدرد

ضایع

واضایع

ضایع

کمتر

سزفِ
$ثیوبر ثیبى هیىٌذ وِ  :سیٌِ ام درد هی وٌذ#

آثزیشش ثیٌی ،عطسِ ،احسبس

واضایع

گزفتگی ثیٌی

ضایع

 %سزفِ در آًفلَاًشا  ،اغلت شذیذ ٍ ثزای هذتی اداهِ هی یبثذ.
ثمیِ عالین فَق ثعذ اس  2 -7رٍس خَد ثخَد ثْجَدی پیذا هی وٌٌذ.
آدرس وب سايت :

www.shepmodel.com
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اساليذ 3
يزارت بهذاشت درمان ي آمًزش پسشکی
مرکس مذيريت بیماريهای ياگیر

)Part (3-1

تبریخچِ آًفلَاًشای فصلی
اص ٌزضتٞ ٝبی ثسیبس دٚس ا٘سبٖ ث ٝآ٘فّٛا٘ضا ٔجتال ٔی ضذ ٜاست.
ثطٛس ٔؼٕ َٛسبِیب٘ ٝدس جٕؼیتٟبی ا٘سب٘ی یه ٌ ٕٝٞیشی(افضایص ٔٛاسدثیٕبسی) ایجبد ٔی وٙذ.
ٌ ٕٝٞیشی ٞب ٔؼٕٛال دس فصّٟبی سشد  ٚثبسا٘ی سبَ اتفبق ٔی افتذ

ثٕٞ ٝیٗ خبطش ٘بٔص
آًفلَاًشا ی فصلی است.

)Figure (3-1

افزاد درهعزض خطزاس لحبظ آًفلَاًشای اًسبًی $فصلی ٍ پبًذهی#

)Part (3-2

وِ ثبیذ ٍاوسي آًفلَاًشای فصلی تشریك وٌٌذ :
افزاد در هعزض خطز آًفلَاًشا ی اًسبًی

افزاد پزخطز اس لحبظ اثتال ثِ آًفلَاًشای اًسبًی

سبوٌیي آسبیطگبّْب ٍ وبسوٌبى آى هشاوض

سبلوٌذاى ثبالی <= سبل

وبسوٌبى حشفِ ّبی پضضىی ٍ ثْذاضتی

وَدوبى صیش < سبل (ثیص اص = هبُ)

هشالجیي افشاد پشخطش ٍ اػضبی خبًَادُ آًْب

وَدوبى ٍ ًَجَاًبى صیش ? 8سبل وِ تحت دسهبى طَالًی
هذت ثب آسپشیي ّستٌذ
هجتالیبى ثِ ثیوبسیْبی ًبتَاى وٌٌذُ( سیَی-للجی-ولیَی-
دیبثت ٍ  ٍ)...تضؼیف وٌٌذُ سیستن ایوٌی

ٍاوسیٌبسیَى هبدس هٌؼی جْت ضیشدّی

صًبى حبهلِ خصَصب دس سِ هبِّ دٍم ٍ سَم

ثِ ًَصاد ًوی ثبضذ.

هصشف وٌٌذگبى داسٍّبی وَستیىَاستشٍئیذثِ هذت طَالًی
ضیوی دسهبًی دس ضص هبُ اخیش

)Figure (3-2

ّوِ هشدم ًیبصی ثِ اًجبم ٍاوسیٌبسیَى ًذارًذ اًجبم ٍاوسیٌبسیَى فصلی فمط ثشای افشاد روش ضذُ ضشٍسی است.
)Part (3-3
 -ايایل پاییس

ًىبتی در هَرد تشریك ٍاوسي آًفلَاًشای فصلی :

-

ایجاد ایمىی دي َفتٍ بعد از تسریق

-

ضريرت تکرار ياکسیىاسیًن َر سال(زیرا ویروس هر سال با سال قبل می تواندمتفاوت باشد)

-

رعایت قًاویه زوجیرٌ سرد تا زمان مصرف ياکسه

اثتال ثِ آًفلَاًضا دس گشٍُ پشخطش ،خطشًبن است  .لزا تَصیِ هیطَد لجل اس شزٍع فصل سزهب
ٍ افضایص ضیَع ثیوبسی ٍاوسي آًفلَاًضای فصلی سا تضسیك ًوبیٌذ .
)Figure (3-3

هْوتزیي راُ اًتمبل ثیوبری ٍ چٌذ تَصیِ؟

)Part (3-4
استٙطبق لطشات تٙفسی آِٛدٜ
بىابرايه :

ٍٙٞبْ سشف ٚ ٝػطس ٝجّٛی ثیٙی  ٚدٞبٖ خٛد سا ثٍیشیذ تب اص ا٘تطبس آِٛدٌی جٌّٛیشی ضٛد.
دسصٛست اثتال اص حضٛس دس ٔحُ ٞبی پش جٕؼیت خٛدداسی وٙیذ.
ضستطٛی دست ثب آة  ٚصبث ٖٛپس اص تٕبس ثب ثیٕبساٖ
آدرس وب سايت :

www.shepmodel.com

)Figure (3-4
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مًضًع :آٔٛصش پیطٍیشی ،وٙتشَ  ٚدسٔبٖ ثیٕبسی آ٘فّٛا٘ضا

اساليذ 4
يزارت بهذاشت درمان ي آمًزش پسشکی
مرکس مذيريت بیماريهای ياگیر

)Part (4-1

آ٘فّٛا٘ضای پب٘ذٔیه (جٟبٍ٘یشی)

Pandemic

ٍلَع پبًذهی  ،هَارد ثبالی اثتال ٍ هزي ٍ هیز را ثْوزاُ خَاّذ داشت.

چون ٚ :یشٚس جذیذ است ٚ ٚاوسٗ  ٚداسٚی ٔٛثشی دس دستشس ٘یست .
)Part (4-2

ٍلَع چْبر پبًذهی آًفلَاًشا
نوع آنفلوانزا

سال

مرگ و میر انسانی

در 011سبل گذشتِ

9191

اسپاویایی

(فصلی)

تیص از  05میلیًن

چْبر پبًذهی

9101

آسیایی

(فصلی)

حذيد  2میلیًن

ثب اًَاع جذیذ ٍیزٍس

9191

َىگ کىگی

(فصلی)

حذيد  9میلیًن

2551

H1N1 ,A

(خًکی)

تخمیه حذيد َ 055سار

در هٌبطك هعتذل وزُ سهیي

اغلت ّوِ گیزی ّبی آًفلَاًشا

در هٌبطك گزهسیز

)Part (4-3

سابقٍ پاودمی آوفلًاوسا در تاریخ

در فصل سهستبى
در هبّْبی ثبراًی

ایه عالمت وشان دَىدٌ بريز تغییرات ي یا ایجاد وًع جدیدی از يیريس است

ٍلی هوىي ّست وِ ّوِ گیزی آًفلَاًشا در ّز
هىبًی ٍ ثذٍى ارتجبط ثب فصل اتفبق ثیفتذ

آًفلَاًشا در چِ شزایطی جْبًگیز هی شَد؟

 -1ایجبد صیشٌش ٜٚجذیذی اص ٚیشٚس Aثب ٔٙطبء حیٛا٘ی  ٚیب ا٘سب٘ی
 -2وست لبثّیت ثیٕبسی صایی دس ا٘سبٟ٘ب
 -3وست لبثّیت ا٘تطبس آسبٖ ثیٗ ا٘سبٟ٘ب
در حبل حبضز:

ٍیزٍس $ H5N1پزًذگبى #دٍ شزط اٍل فَق را دارد.

)Part (4-4

درصَرت ثزٍس پبًذهی  ،سهبى ٍ سزعت اًتشبر آى چگًَِ خَاّذ ثَد ؟

دس ػشض  6تب ٔ 9بٜ
 ا٘تطبسجٟب٘یِِِ ٌ ٕٝٞیشی ٞبی ٌزضتٝدس ػشض ضص ٞفتٝ
 ا٘تطبس جٟب٘ی دس صٔبٖ حبَ ( ٘ٛپذیذ)ٌ ٕٝٞیشی دس چٙذ ٔٛج(حذٚدٛٔ6-3ج) ظٟٛس خٛاٞذ وشدٞ ٚشثبس حذٚد  2سبَ ط َٛخٛاٞذ وطیذ.)Part (4-5
ٔشي ٔ ٚیش ثبال
وبٞص ٘یشٚی ا٘سب٘ی اسای ٝدٙٞذ ٜخذٔبت ث ٝدِیُ اثتال یب ػذْ حضٛس دس ٔحُ خذٔت ثذِیُ تشس اص اثتال
اختالَ دس أٛس اجتٕبع  ٚاسای ٝخذٔبت ثٟذاضتی  ٚػٕٔٛی
افضایص ضیٛع سبیش ثیٕبسیٟبی ٚاٌیش دس صٛست وبٞص ٘یشٚی ا٘سب٘ی ثٟذاضتی ٚدسٔب٘ی
تٟذیذ أٙیت اجتٕبػی  ٚسیبسی

اثزات هخزة پبًذهی

)Part (4-6

یک نکته مهم
هب ثبیذ خَدهبى را ثزای هَاجِْ ثب ثحزاى پبًذهی آًفلَاًشا آهبدُ وٌین ،
چَى درصَرت ٍلَع پبًذهی فزصتی ثزای ایي وبر ًخَاّین داشت.
آدرس وب سايت :

www.shepmodel.com
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مًضًع :آٔٛصش پیطٍیشی ،وٙتشَ  ٚدسٔبٖ ثیٕبسی آ٘فّٛا٘ضا

اساليذ 5
يزارت بهذاشت درمان ي آمًزش پسشکی
مرکس مذيريت بیماريهای ياگیر

)Part (5-1
آًفلَاًشای ( H1N1 Aخٛوی )
ٚیشٚس ثیٕبسی اص ٌش ٚ A ٜٚصیشٌشٔ H1N1 ٜٚی ثبضذ.
لبثّیت ثیٕبسی صایی دس خٛن  ٚا٘سبٖ سا داسد.
٘ح ٜٛا٘تطبس  :ثصٛست ا٘سبٖ ث ٝا٘سبٖ  ٚدس سطح جٟب٘ی
سا ٜا٘تمبَ :وبٔال ٔطبث ٝساٟٞبی ا٘تمبَ آ٘فّٛا٘ضای فصّی

اس جولِ $ :سزفِ – عطسِ-لوس سطَح ٍ اشیبء آلَدُ ٍ هتعبلجب توبس دست آلَدُ ثب دّبى ٍ چشن ٍ ثیٌی#

)Part (5-2

ٍیژگیْبی آًفلَاًشای A

H1N1

ثبال تز ثَدى سزعت سزایت ًسجت ثِ آًفلَاًشا ی فصلی

پبًذهی آًفلَاًشای  H1N1 Aدر سبل 2112
درووتز اس  3هبُ اتفبق افتبد!

شذت عالین ثیوبری اس خفیف تب شذیذ هی ثبشذ.

)Part (5-3

آیب ٍاوسٌی علیِ ثیوبری آًفلَاًشای ٍ H1N1جَد دارد؟

ثلی اهب

ثِ دلیل سبختوبى ًبپبیذاس ٍیشٍس ٍ احتوبل ثشٍص جْص ّبی هتؼذد یاب ًاَتشویجی ثاب

سبیش ٍیشٍسْبی گشٍُ  Aهوىي است سٍی ٍیشٍسْبی جْص یبفتِ ثی اثش ثبضذ.

)Part (5-4

عالین ٍ ًشبًِ ّب ٍ گزٍُ ّبی پزخطز آًفلَاًشایّ H1N1وبًٌذ آًفلَاًشای فصلی است.

)Part (5-5

درهبًْبی عالهتی ٍ سزپبیی ثیوبری آًفلَاًشایH1N1

توجه

دسهبى ضذ تت – سطین هبیؼبت گشم – استشاحت دس هٌضل ثِ هذت > <-سٍص

 "29هَارد ثب درهبى سزپبیی ثْجَد هی یبثٌذ

چه وقت باید به پسشک مراجعه کرد؟

تٌْب در "2تب  "9هَارد ًیبس ثِ ثستزی هی ثبشذ.

در صَرت داشتي عالین شذیذ  ،هزاجعِ ثِ پششه ضزٍری است .

)Part (5-6

راُ ّبی پیشگیزی

ّوبى راّْبی پیشگیزی اس آًفلَاًشا ی فصلی است اس جولِ :
ٔشاجؼ ٝث ٝپضضه دس صٛست ضذیذ ثٛدٖ س ٝػالٔت اصّی آ٘فّ٘ٛضااستشاحت دس ٔٙضَ ثب تٛصی ٝپضضهپٛضب٘ذٖ دٞبٖ  ٚثیٙی ثب دستٕبَ وبغزی ثٍٙٞ ٝبْ ػطس ٚ ٝسشفٚ ٝا٘ذاختٗ دستٕبَ وبغزی ٔصشف ضذ ٜدس ظشف آضغبَ دس ثستٝ
 ضستطٛی ٔىشس دستٟب ثب آة  ٚصبث ٖٛثٔ ٝذت 20 -30ثب٘ی ، ٝخصٛصب ثؼذ اص سشف ٚ ٝػطسٝخٛدداسی اص تٕبس دستٟبی آِٛد ٜثب چطٕٟب  ،ثیٙی  ٚدٞبٖپشٞیض اص تٕبس ٘ضدیه(وٕتش اص یه ٔتش) ثب افشاد ثیٕبس  ٚوّی ٝسفتبسٞبییو ٝثبػث تٕبس ٘ضدیه ٔی ض٘ٛذ ،ضبُٔ دسآغٛش ٌشفتٗ  ،ثٛسیذٖ  ٚدست دادٖ.
خٛدداسی اص ٔسبفشتٟبی ثی ٔٛسد ٔخصٛصب ثٙٔ ٝبطك آِٛدٜ-ػذْ حضٛس دس اجتٕبػبت دس صٛست اثتال ث ٝثیٕبسی چ: ٖٛ

ثیٕبسٔجتال ث ٝآ٘فّٛا٘ضا ی  : H1N1 , Aاز يک ريز قبل از شريع عاليم تا هفت ريز بعد

از آن می تًاوذ ييريس را به ديگران مىتقل ومايذ.

ًىتِ ثسیبر هْن

)Part (5-7
ٌّگاابم ػطسااِ ٍ سااشفِ ،
دّاابى ٍ ثیٌاای خااَد سا ثااب
دستوبل وبغزی ثپَضبًین

آدرس وب سايت :

www.shepmodel.com

دس صااَست ًذاضااتي دسااتوبل وبغاازی
ٌّ،گبم ػطسِ ٍ ساشفِ دّابى ٍ ثیٌای سا ،
ثب لسوت داخلی آسًج خَد  ،ثپَضبًین

ٔذَ جبٔغ سیستٕبتیه آٔٛصش  ٚاستمبء سالٔت

Systematic comprehensive Health Education and promotion model

SHEPmodel

5

Slide





مًضًع :آٔٛصش پیطٍیشی ،وٙتشَ  ٚدسٔبٖ ثیٕبسی آ٘فّٛا٘ضا

اساليذ 6
يزارت بهذاشت درمان ي آمًزش پسشکی
مرکس مذيريت بیماريهای ياگیر

)Part (6-1
 -آًفلَاًضای پشًذگبى ًَع دیگشی اص آًفلَاًضا است

آًفلَاًشای پزًذگبى

 -ػبهل ایي ثیوبسی ٍیشٍس  H5N1است ٍاص صیشگشٍُ ّبی ًَع  Aهی ثبضذ.

)Figure (4-5

 ایجبد ثیوبسی ٍ ّوِ گیشی دس پشًذگبى ٍ خطش سشایت ثِ اًسبى -ثیوبسی صایی ضذیذ ٍ هیضاى وطٌذگی ثبال دس پشًذگبى ٍ اًسبى

)Figure (6-1

 دس ثؼضی اص وطَسّب ی جْبى گضاسش ضذُ است .)Part (6-2

تبریخچِ آًفلَاًشای پزًذگبى

 دسٌیشی ػٕذ ٜدس پش٘ذٌبٖ -خٛن -است -سبیش پستب٘ذاساٖ
ٌضاسش اِٚیٗ ٔٛسد دس سبَ  1383دس ایتبِیب
 حذٚد یه لشٖ ثؼذ دس  ًٙٞوًٙ دس سبِٟبی اخیش  :دس وطٛسٞبی ٔتؼذدی اص جّٕ ٝایتبِیب ،ّٙٞذ  ٚدس ضشق آسیب ٚ ،یتٙبْ  ،تبیّٙذ  ،ا٘ذ٘ٚضی  ،چیٗ  ٚایشاٖ ...
وطتبس  %100پش٘ذٌبٖ

* ایتبِیب

* آسیبی جٛٙة ضشق (سبَ  )2003ثضسٌتشیٗ  ٚضذیذتشیٗ ٌ ٕٝٞیشی دس ثیٗ پش٘ذٌبٖ

ّزگًَِ توبس ًشدیه اًسبى ثب پرنده( آلوده/

)Figure (6-2

/

بیمار یا تلف شده)  ،خطز اثتال را ثِ دًجبل دارد

)Part (6-3
پرًدگاى ٍحشی هْاجر :
ٔمب ْٚثٚ ٝیشٚس  ٚثیٕبسی
أب ا٘تمبَ دٙٞذ ٜثیٕبسی

آیب فمط پش٘ذٌبٖ ٔجتال ٔی ض٘ٛذ ؟

مخسن بیماری

ٔشؽ  ٚخشٚس  ٚثٛلّٕ: ٖٛ
ثسیبس ضؼیف  ٚحسبس دس ٔمبثُ ایٗ ٚیشٚس
)Figure (6-4

)Figure (6-3

)Part (6-4
ثِ ًظز شوب هفَْم
تصَیز همبثل چیست ؟!

)Figure (6-5

آدرس وب سايت :

www.shepmodel.com
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مًضًع :آٔٛصش پیطٍیشی ،وٙتشَ  ٚدسٔبٖ ثیٕبسی آ٘فّٛا٘ضا

اساليذ 7
يزارت بهذاشت درمان ي آمًزش پسشکی
مرکس مذيريت بیماريهای ياگیر

)Part (7-1

چزا آًفلَاًشای پزًذگبى خطزًبن است؟
تّفبت سٍٙیٗ دس پش٘ذٌبٖ  ٚخسبست ث ٝصٙؼت پشٚسش طیٛس
ثیٕبسی صایی دس ا٘سبٟ٘ب

خطــــــز

ثیٕبسی ضذیذ ٔ ٚشي ٔ ٚیش ثبال دس ٔٛاسد اثتال

خطش ثذست آٚسدٖ لبثّیت ا٘تمبَ ا٘سبٖ ث ٝا٘سبٖ (اص طشیك جٟص ط٘تیىی یب تشویت ثب سبیش ٚیشٚسٟبی ٌش)A ٜٚ
اٌش ایٗ جٟص یب ٘ٛتشویجی اتفبق ثیفتذ  ،جٟبٖ سا خطش پب٘ذٔی تٟذیذ ٔی وٙذ )
احتٕبَ ایجبد ٘ٛع جذیذی اص ٚیشٚس ( ثسیبس وطٙذ ٜثب لبثّیت ا٘تمبَ ثبال)

هزي ٍ هیز اًسبًی ثِ علت آًفلَاًشا!؟

)Part (7-2

در هَارد شذیذ اثتال ثِ ثیوبری آًفلَاًشا:
هزي ٍ هیز در آًفلَاًشا ی فصــــلی

ً 0فزدر ً 0111فز

هزي ٍ هیز در آًفلَاًشای $ H1N1خَوی#

ً 9فز در ً 0111فز

هزي ٍ هیز در آًفلَاًشا ی $H5N1پزًذگبى #حذٍد ً 911فز در ً 0111فز

)Part (7-3
برداشت شوا از تصَیر هقابل چیست؟
کارشٌاساى سالهت هشغَل چِ کاری ّستٌد؟

)Figure (7-3

)Part (7-4
)Figure (7-4

برای داشتي خاًَادُ ٍ جاهعِ ای سالن ،

باید تَصیِ ّای بْداشتی ٍ سالهتی را جدی گرفت .

هگِ ًِ؟!

آدرس وب سايت :

www.shepmodel.com
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مًضًع :آٔٛصش پیطٍیشی ،وٙتشَ  ٚدسٔبٖ ثیٕبسی آ٘فّٛا٘ضا

اساليذ 8
يزارت بهذاشت درمان ي آمًزش پسشکی
مرکس مذيريت بیماريهای ياگیر

عالئن ثیوبری آًفلَاًشای پزًذگبى در پزًذگبى

)Part (8-1
دٍرُ ًْفتگی  :ووتز اس یه سبعت تب سِ رٍس
٘ٛع خفیف :

سیختٗ پشٞبی پش٘ذٌبٖ ،
ػطس، ٝآثشیضش ثیٙی  ،اضه سیضش ،سشفٝ
ثی اضتٟبیی  ،اسٟبَ
وبٞص تِٛیذ تخٓ٘ ،شْ ضذٖ پٛست ٝتخٓ ٔشؽ،
تغییش سً٘ تبج  ٚسیص  ٚسبق پبٞب،

٘ٛع ضذیذ  :ضشٚع ٘بٌٟب٘ی تّفبت ثب س٘ٚذ افضایطی

)Part (8-2

)Figure (8-1

راّْبی اًتمبل ثیوبری آًفلَاًشای پزًذگبى

 اًتمبل ٍیشٍس اص پشًذُ آلَدُ ثِ پشًذُ سبلن
اص طشیك :فضَالت ،تشضحبت ٍ لطشات هجبسی تٌفسی ٍ چطن
 اًتمبل اص پشًذُ ثِ اًسبى :
اص طشیك فضَالت ٍ تشضحبت پشًذُ آلَدُ ٌّگبم رثح،وٌذى پشّب،آهبدُ وشدى ثشای پخت ،
هصشف گَضت یب تخن خبم یب ًین پض پشًذگبى آلَدُ

 اًتمبل هىبًیىی :

)Figure (8-3

اص طشیك  :ثذى ٍ پبّبی حیَاًبت جًَذُ،ثبدٍ،سبیل ًملیِ،اضیبءآلَدُ،وفطْبی وبسگشاى هشغذاسی ،حطشات ،آة آلَدُ ثِ فضَالت پشًذُ

)Figure (8-3

 اًتمبل اص اًسبى ثِ اًسبى :

دسصَستیىِ ٍیشٍس لبثلیت اًتمبل آسبى اًسبى ثِ اًسبى سا پیذا وٌذ (.خَضجختبًِ تبوٌَى ایي اتفبق ًیفتبدُ است )
)Part (8-3
دٍرُ ًْفتگی  :یه الی دٍ رٍس
س ٝضب ٜػالٔت  :تت ٌّٛ ،دسد  ،سشفٝ
ػالیٓ وٕىی  :ثی اضتٟبیی ،تٟٛع،استفشاؽ،اسٟبَ،احسبس وٛفتٍی (دسدٞبی استخٛا٘ی –ػضال٘ی)
ِشص-احسبس ضؼف  ٚخستٍی ،سشدسد،آثشیضش ثیٙی – احسبس ٌشفتٍی ثیٙی  ٚػطسٝ
ٔشي
دس ٔٛاسد ضذیذ  :رات اِشیٝ

عالئن ثیوبرهشىَن ثِ آًفلَاًشا در اًسبى

فشد ٔطىٛن ث ٝآ٘فّ٘ٛضای پش٘ذٌبٖ ویست؟
فشدی است و ٝػال ٜٚثش داضتٗ س ٝػالٔت اصّی(تتٌّٛ-دسد-سشف)ٝ

)Figure (8-4

ضٛاٞذ اپیذٔیِٛٛطیه ٔثجت(سبثم ٝتٕبس ثب پش٘ذ ٜآِٛد/ٜثیٕبس/یب تّف ضذ ،ٜیب ٔطبغّی و ٝثب پش٘ذٌبٖ سش  ٚوبس داس٘ذ ) سا روشٔی وٙذ.

آیب ٍاوسٌی علیِ ثیوبری آًفلَاًشای پزًذگبى ٍجَد دارد؟

)Part (8-4

خیش

ثِ دلیل سبختوبى ًبپبیذاس ٍیشٍس ٍ ثشٍص جْص ّبی هتؼذد دس سبختوبى آى

هٌظَر اس تصَیز؟

)Part (8-5

ثبصاسٞبی سٙتی ػشض ٝپش٘ذٌبٖ ص٘ذ: ٜ
یىی اص ٔٙبثغ ا٘تطبس ٚیشٚس
 ٚتٟذیذی ثشای سالٔت ا٘سبٖ
آدرس وب سايت :

www.shepmodel.com
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مًضًع :آٔٛصش پیطٍیشی ،وٙتشَ  ٚدسٔبٖ ثیٕبسی آ٘فّٛا٘ضا

اساليذ 9
يزارت بهذاشت درمان ي آمًزش پسشکی
مرکس مذيريت بیماريهای ياگیر

چِ وسبًی در هعزض توبس ثب ثیوبری آًفلَاًشای پزًذگبى ّستٌذ؟
خبًَادُ ّبیی وِ پشًذگبى سا
دس هحل سىًَت خَد ًگْذاسی هی وٌٌذ

)Figure (9- 1

 وبسگشاى وطتبسگبّْبی پشًذگبى
 وبسگشاى فشٍضگبُ ّبی ػشضِ هحصَالت پشًذگبى
)Figure (7- 2
)Figure (9- 2

وبسگشاى هضاسع پشٍسش طیَس،
وبسگشاى ضبغل دس حول ٍ ًمل ٍ یب جبثجبیی پشًذگبى یب وَد آ ًْب

)Figure (9- 3
)Figure (7- 3

ضىبسچیبى پشًذگبى ،آضپضّب ٍ هطبغل هطبثِ

)Figure (9- 4

فشٚضٙذٌبٖ پش٘ذٌبٖ صیٙتی

)Figure (9- 5

پضضىبٖ،دأپضضىبٖ،وبسوٙبٖ ٔشاوض ثٟذاضتی دسٔب٘ی  ٚآصٔبیطٍبٟٞبی ٚیشٚس ضٙبسی
)Figure (9- 6

ٔسبفشا٘ی و ٝثٙٔ ٝبطك آِٛد ٜسفش ٔی وٙٙذ
تَصیِ هی شَد  :گزٍّْبی فَق الذوز ٍاوسي آًفلَاًشای فصلی را دریبفت ًوبیٌذ
)Figure (9- 7

اهب ثبیذ ثذاًین وِ :

ایي ٍاوسي  ،آًْب را اس اثتال ثِ آًفلَاًشای پزًذگبى هصَى ًخَاّذ
آدرس وب سايت :

www.shepmodel.com

وزد ٍ السم است تَصیِ ّبی هزتجط را اعوبل ًوبیٌذ .

ٔذَ جبٔغ سیستٕبتیه آٔٛصش  ٚاستمبء سالٔت

Systematic comprehensive Health Education and promotion model

SHEPmodel

9

Slide



مًضًع :آٔٛصش پیطٍیشی ،وٙتشَ  ٚدسٔبٖ ثیٕبسی آ٘فّٛا٘ضا



اساليذ 11
يزارت بهذاشت درمان ي آمًزش پسشکی
مرکس مذيريت بیماريهای ياگیر

)Part (10-1
-8
-9
-:
;-
<-
=-
>-
?-

رفتبرّبی هخبطزُ آهیش اس ًظز اثتال ثِ آًفلَاًشای پزًذگبى چیست ؟

رثح پشًذگبى دس هٌضل
توبس ًضدیه ثب پشًذگبى ٍ فضَالت آًْب
ًگْذاسی پشًذگبى دس هٌضل ثذٍى استفبدُ اص تَسی ٍ هحبفظ
پشوٌذى پشًذُ (هشؽ ٍ سبیش پشًذگبى) ثذٍى دستىص
طجخ ًبوبفی(ًین پض) پشًذُ ٍ تخن آى
ًبوبفی ثَدى ضستطَی دستْب ثب آة ٍ صبثَى
ًمل ٍ اًتمبل ٍ تجبست پشًذگبى  ،ثذٍى سػبیت هَاصیي ثْذاضتی
ضىبس پشًذگبى ٍحطی

)Part (10-2

راّْبی پیشگیزی ٍ وٌتزل ثیوبری آًفلَاًشای پزًذگبى

خَدداسی اص هصشف گَضت ٍ تخن پشًذگبى ثصَست خبم یب ًین پض
(پخت گَضت پشًذگبى دس دهبی  >7دسجِ سبًتیگشاد ثِ هذت  97دلیمِ )

)Figure (10-1

ضتطَی دستْب ثب آة ٍ صبثَى ثِ هذت  97 -:7ثبًیِ

)Figure (10-2

تْیِ گَضت پشًذگبى اص هشاوض هجبص ثْذاضتی ٍ
 ،استفبدُ اص دستىص ٌّگبم تویض ٍ لطؼِ لطؼِ وشدى پشًذُ،ػذم خشیذ تخن هشؽ تشن خَسدُ

)Figure (10-3

ٍ ضستطَی سطَح پس اص پبیبى وبس

ضٌب ًىشدى دس تبالة ّبی هحل حضَس پشًذگبى ٍحطی
)Figure (10-4
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اساليذ 11
يزارت بهذاشت درمان ي آمًزش پسشکی
مرکس مذيريت بیماريهای ياگیر

...اداهِ راّْبی پیشگیزی ٍ وٌتزل ثیوبری آًفلَاًشای پزًذگبى

ٍاوسیٌبسیَى افشاد دس هؼشض توبس
ثب ٍاوسي آًفلَاًضای فصلی

ًگْذاسی پشًذگبى اّلی دس داخل لفس

)Figure (11-2

)Figure (11-1

بٍ کًدکان خًد بیامًزیم کٍ پرودگان يسیلٍ بازی ویستىد.

خَدداسی اص توبس ٍ ثبصی وَدوبى ثب پشًذگبى اّلی ٍ ٍحطی
چِ پشًذُ هشدُ ٍ چِ صًذُ

هؼذٍم وشدى سشیغ ولیِ پشًذگبى ثیوبس ٍ

)Figure (11-3

پشًذگبى دستوبس ثب آًْب ٍ دفي ثْذاضتی الضِ ّب

)Figure (11-4

خَدداسی اص ضىبس پشًذگبى هْبجش
ٍ ػشضِ ٍ خشیذ ٍ ًگْذاسی آًْب

استفبدُ اص ٍسبیل حفبظتی هبًٌذ هبسه ٍ دستىص یىجبسهصشف

)Figure (11-5

ثشای هطبغلی وِ ثب پشًذگبى دس توبس ّستٌذ.

ضذػفًَی ٍ ًظبفت هشغذاسی ّب
طجك اصَل ثْذاضتی
)Figure (11-6
)Figure (11-7
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اساليذ 12
يزارت بهذاشت درمان ي آمًزش پسشکی
مرکس مذيريت بیماريهای ياگیر

)Part (12-1

...اداهِ راّْبی پیشگیزی ٍ وٌتزل ثیوبری آًفلَاًشای پزًذگبى

هوبًؼت اص ًگْذاسی سبیش حیَاًبت دس ًضدیه هشغذاسی ّب

)Figure (12-1

حول ٍ ًمل ٍ تجبست پشًذگبى ثب سػبیت هَاصیي ثْذاضتی
)Figure (12-2

پشوٌذى پشًذگبى ثب استفبدُ اص دستىص ٍ هبسه

)Figure (12-3

چٌذ تَصیِ در هَاجِْ ثب ثیوبری یب تلفبت غیزهعوَل در پزًذگبى

)Part (12-2
-

توبس فَسی ثب سبصهبى داهپضضىی هٌطمِ سىًَت
سػبیت دلیك تَصیِ ّبی هسئَلیي ثْذاضتی ٍ سبصهبى داهپضضىی
)Figure (12-4

)Part (12-3

تَصیِ ثِ هسبفزاى عبسم هٌبطك آلَدُ

-

خَدداسی اص هصشف گَضت پشًذُ یب تخن آى ثصَست خبم یب ًین پض

-

ضستطَی هىشس دستْب ثب آة ٍ صبثَى

-

خَدداسی اص حضَس دس ثبصاس ّبی فشٍش پشًذگبى

-

هشاجؼِ ثِ پضضه دسصَست ثشٍص ضبُ ػالهتْبی ثیوب سی (تت،گلَدسد،سشفِ)
دس ثبصگطت اصسفش ثِ هٌبطك آلَدُ یب حضَس دس هىبًْبی آلَدُ

)Figure (12-5

ٍظیفِ هزدم ٍ هسئَلیي

)Part (12-4

سػبیت تٛصیٞ ٝبی ثٟذاضتی فٛق ثشای حفظ سالٔت خٛد ،خب٘ٛاد ٚ ٜجبٔؼٝ
ٌضاسش ٔٛاسد ثیٕبسی  ٚتّفبت غیش ٔؼٕ َٛپش٘ذٌبٖ ثٔ ٝسئِٛیٗ ثٟذاضتی ٚ
ٍظیفِ هزدم
دأپضضىی ٔٙطم ٝسى٘ٛت
ٕٞىبسی دس سفغ آِٛدٌی ٔىبٟ٘بی آِٛدٜ
ٍظیفِ هسئَلیي آٔٛصش ٍٕٞب٘ی دس خصٛظ ٔٛاصیٗ وٙتشَ  ٚپیطٍیشی آ٘فّٛا٘ضا ی پش٘ذٌبٖ
حٕبیت اص خسبست دیذٌبٖ
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اساليذ 13
يزارت بهذاشت درمان ي آمًزش پسشکی
مرکس مذيريت بیماريهای ياگیر

خسبرات التصبدی ٍ اجتوبعی

)Part (13-1
 آهریکاآهریکا

ًبشی اس شیَع ٍیزٍس H5N1

 66هیلیَى دالر

دسیىسبَ

 11/000/000قطعِ تلفات ٍ هعدٍم سازی پرًدُ

 100هیلیَى دالر

 ایتالیاٌّ -گ کٌگ

 13هیلیَى دالر

)Figure (13-1

 300هیلیَى دالر

 ّلٌد)Part (13-2

صٌعت هزغذاری ٍ آًفلَاًشای پزًذگبى

مرغداری سنتی




 ٔشغذاسیٟبی سٙتـیٔ -شغذاسیٟبی صٙؼتی

مرغداری صنعتی )Figure (13-2

)Part (13-3

ایزاى وشَری در هعزض خطز

*ایران در مسیر پروذگان مُاجر از چىذ کاوال
يجًد تاالتُا ي دریاچٍ َا (تىذر اوسلی -ترکمه-گايخًوی-دریاچٍ َامًن ي اريمیٍ )

* يجًد تازارَای سىتی عرضٍ پروذٌ زوذٌ ي یا ضکار ضذٌ
* گسترش يسیع صىعت مرغذاری در کطًر
*آلًدگی کطًرَای َمسایٍ

میسان تراکم و گستردگی مرغداریها
در سراسر کشور

ایران در مسیر مهاجرت پرندگان وحشی
)Figure (13-3

هسیز هْبجزت پزًذگبى ٍحشی در جْبى

)Part (13-4
ٟٔبجشت پش٘ذٌبٖ ٚحطی

دس تغییش فصّٟبی ٌشْ  ٚسشد سبَ

دس تبالثٟب  ٚدسیبچٞ ٝبی ثیٗ ٔسیش

)Figure (13-4

استشاحت  ٚتغزیٝ

احتٕبَ ا٘تمبَ ٚیشٚس دس صٛست ثیٕبسی پش٘ذٌبٖ

مسیر مُاجرت پروذگان يحطی :
از کطًرَای جىًب ضرق آسیا تٍ کطًرَای دیگر

دٍ سَال هْن :

)Part (13-5

ثِ ًظز شوب ...

 -1چشا ثبیذ ث ٝاخجبسی و ٝاص سسب٘ٞ ٝب دس ثبس ٜآ٘فّٛا٘ضای پش٘ذٌبٖ پخص ٔی ضٛد ،تٛج ٝوشد؟
ثعلت:

 حسبسیت ٔسئّ ٝدس حذ ثیٗ إُِّ
 افضایص خطش ایجبد پب٘ذٔی  ،حتی ثب اثتالی یه ٔٛسد ا٘سب٘ی

-2چشا ثبیذ ثب ٔبٔٛساٖ ثٟذاضتی  ٚدأپضضىی ٟ٘بیت ٕٞىبسی سا وشد؟
 ترای ایجاد امىیت ي پیطگیری از اثرات ي عًاقة سًء تیماری
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اساليذ 14
يزارت بهذاشت درمان ي آمًزش پسشکی
مرکس مذيريت بیماريهای ياگیر

داستبىِ ًبسًیي ،دختز عاللوٌذ ثِ پزًذگبى

)Part (14-1

1

2

3

4

)Part (14-2
چٙذ ٘ىتٔ ٝثجت دس حُٕ پش٘ذٌبٖ  .ایٗ تصٛیش ٔطبٞذٔ ٜی وٙیذ؟
٘بْ ثجشیذ

چٙذ ٘ىتٙٔ ٝفی دس حُٕ پش٘ذٌبٖ ایٗ تصٛیش ٔطبٞذٔ ٜی وٙیذ؟
٘بْ ثجشیذ

حول ٍ ًمل ًبدرست پزًذگبى

حول ٍ ًمل درست پزًذگبى

)Part (14-3

 ٚوالْ آخش...
یبدهبى ثبشذ وِ:
در ّز وشَری ...

اوسان سالم
محًر تًسعٍ پایدار

Healthy Human is the base for Sustainable development
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