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1

تعریف بیماری آبله میمونی :
آبله میمونی یک بیماری زئونوز ویروس ی اس ک ه از یوانات به انس ام مقل م می ش و  ،با عالئمی بس یار ش یه به آنچه ر گذش له ر
بیمارام م لال به آبله یده می ش د ،اگر ه از ن ر با یقی ش دت آم ملر اس ک با ریش ه ن ر م آبله ر س ا  1980و ملعاق اً توقف
وا سیقاسیوم آم ،آبله میمونی به عقوام مهم ترین ویروس ارتوپا س برای سالمک عمومی مطرح شده اسک ویروس آبله میمونی یک
ویروس  DNAو رش له ای پوش د ار اس ک ه ملعل به قس  Orthopoxvirusاز خانوا ه  Poxviridaeاس ک آبله میمونی
عمدتاً ر مر ز و غرب آفری ا ،اغلب ر مجاورت قگم های بارانی اس لوایی به عقوام یک بیماری بومی ش ایا اس ک از مله میزبام
های ط یعی ویروس آبله میمونی می توام از گونه های مخللف انوری مقجمله سقجابها  ،موشهای صحرایی گام یایی و نخ سلی ها
نام بر عدم قطعیک ر تاریخچه ط یعی ویروس آبله میموم باقی مانده اس ک و مطا عات بیش لری برای ش قاس ایی مخزم(های) قی و
گونگی فظ گر ش ویروس ر ط یعک مور نیاز اسک
بر اساس گزارش سازمام هانی بهداشک شورهای بومی آبله میمونی ع ارتقد از شور های بقین ،امروم ،مهوری آفری ای مر زی،
مهوری مو راتیک قگو ،گابن ،غقا (ف ط ر یوانات ش قاس ایی ش ده) ،س ا م عا  ،ی ریا ،نیجریه ،مهوری قگو ،س یرا ئوم و
س و ام قوبی موار آبله میمونی ر افرا خار از آفری ا به یم س فرهای بین ا مللی یا یوانات وار اتی از مله موار ر ایاالت
ملحده و همچقین اسرائیم ،سقگاپور و بریلانیا رخ ا ه اسک
تظاهرات بالینی بیماری آبله میمونی :
ر انسام ها ،نشانه های  1آبله میمونی مشابه عالئم این بیماری ر میموم اسک  ،اما خفیف تر از عالئم آبله 2اسک آبله میمونی با عالیم
ش یه سرماخور گی شامم تب ،سر ر  ،ر های عضالنی و خسلگی شروع می شو
یکی از تفاوت های اصلی بین عالئم آبله و آبله میمونی ر این اسک ه آبله میمونی باعث تورم غد قفاوی ( قفا نوپاتی) می شو ر
ا ی ه آبله ایقطور نیسک وره موم (زمام از ابلالء عفونک تا بروز عالئم) برای آبله میمونی معموالً  14-7روز اسک اما می تواند
بین  21-5روز هم ملفاوت باشد .بیماری با عالیم و نشانه های ذیم شروع می شو :


ر های عضالنی



خسلگی و ضعف مفرط



تورم غد قفاوی



رز



سر ر




مر ر
تب باالتر از  38.5ر ه سانلی گرا

ر عرض  1تا  3روز (گاهی اوقات طوالنی تر) پس از ت اهر تب ،بیمار

ار بثورات پوسلی می شو

ه اغلب روی صورت شروع می

شو و سپس به سایر قسمک های بدم گسلرش می یابد .
ضایعات ق م از پوسله ریزی ر مرا م زیر پیشرفک می ققد :
symptoms
smallpox

1
2

2



ما و



پاپو



وزیکو



پسچو



مه و پوسله ریزی

بروز ضایعات لدی یک شکم و یکسام ر هر مر له
از بیماری آبله میمونی بر خالف برخی بیماری های
ویروسی رایج ،از عوامم هدایک ققده تشخیصی اسک
با تو ه به ت اهر بیماری ر مقاط غیر بومی بیماری ر
ا

اضر برای انجام مراق ک )(Surveillanceاز

پزشکام مسل ر ر بخد های اورژانس بیمارسلانی و سایر
ملخصصام ر رمانگاه های سر پایی بیماری های عفونی ،ارو وژی ،زنام  ،پوسک  ،اخلی  ،و ام ،پزشکام عمومی و مطب های
خصوصی انل ار می رو تا آبله میمونی را به عقوام تشخیص افلراقی برای بیمارام با ت اهر بثورات پوسلی ر ن ر گرفله و بررسی ضروری
را تا تشخیص نهایی بیمار انجام هقد


ر صورت پذیرش بیمارام مشکوک و یا محلمم آبله میمونی ر مرا ز اما سالمک ر شور ،ا زامی اسک ه بیمار بر اساس ن ام
ار اع به بیمارسلام تعیین شده ریفرا

انشگاهی ار اع شو

انتقال بیماری :
ویروس آبله میمونی می تواند از طری تماس مسل یم با یوام  ،فر یا موا آ و ه به ویروس مانقد اس یا ملحفه آ و ه به مایعات و
ترشحات بدم فر م لال پخد شو این ویروس همچقین می تواند از فک از ما ر به قین ع ور قد ویروس آبله میمونی ممکن اسک
از طری نید یا خراش یوام آ و ه ،یا از طری اسلفا ه از محصوالت ساخله شده از یوانات آ و ه ،به انسام سرایک قد
آبله میمونی عمدتاً از طری تماس مسل یم با مه یا مایعات بدم بیمارام م لال بین افرا سرایک می قد همچقین می تواند از طری ترشحات تقفسی

ر طی تماس نز یک ( هره به هره) پخد شو علیرغم این ه ر مور راه های انل ا بیماری هقوز ن ر قطعی و املی و و ندار ،
اما انل ا از طری تماس نز یک  ،قطرات تقفسی ،تماس قسی  ،سطوح آ و ه ویروس مشخص شده اسک
فرآیند ارائه خدمات بالینی:
بخد اورژانس به عقوام پید ورو ی فعا و ش انه روزی بیمارسلام اسک ه ر عمم پرمخاطره ترین و مهملرین بخد بیمارسلام ر
ارایه خدمات فوریلی و یات بخد می باشد او ین و اصلی ترین بخد بیمارسلام ه ر موار

وا ث و بالیا وظیفه پذیرش و سله

بقدی مرا عین ان وه ر بازه زمانی محدو را به عهده ار و ر مواقا اپیدمی ها و بیماریهای نوپدید و بازپدید عملیاتی ترین خدمات
اورژانسی ا میلی را ارایه می نماید تامین تجهیزات و پوی ملقاسب با هر طغیام و مرا عین ان وه ر بخد اورژانس و تامین نیروی
ملخصص ویژه و ابک رمانی با نگاه همزمام بهداشلی و اپیدمیو وژی بسیار یاتی و اثربخد اسک

3

تریاژ در بخش اورژانس بیمارستان :
ر این وا د بیمارام توسط پرسلار تریاژ مور ارزیابی او یه
قرار می گیرند تریاژ بیمارسلانی هک اهد میزام
خطای مراق لی و رمانی و با هدف ارت ای یفیک و
ایمقی بیمارام ر ن ر گرفله شده اسک
وا د تریاژ او ین فضای قابم سلرس برای بیمار ر بدو ورو
به بخد اورژانس می باشد ،و عملکر اصلی آم غربا گری
و سله بقدی بیمارام بر اساس وضعیک بیماری و همچقین نوع
و سطح خدمات رمانی مور نیاز اسک
تریاژ دوالیه در بخش اورژانس بیمارستان :
ر بخدهای اورژانس های شلوغ ،تعدا ورو ی باال به اتاق تریاژ
مو ب ایجا صف انل ار ق م از انجام فرآیقد تریاژ و تعیین سطح بیمارام می شو  ،ر نلیجه ممکن اسک و یا قد پرسلار همزمام با
هم و به طور موازی ر اتاق تریاژ به تعیین سطح بیمارام بپر ازند یا از روش تریاژ والیه 3برای او ویک بقدی بیمارام اسلفا ه نمایقد
ر تریاژ والیه ،ر ا یکه یکی از پرسلارام به روش معمو

ر ا انجام تریاژ بیمارام ورو ی به وا د تریاژ اسک ،پرسلار وم

خار از اتاق تریاژ به سرعک و با نگاهی لی ،شکایک فعلی تمامی بیمارام را بررسی و بیمارام سطوح او و وم تریاژ 4را فورا به
اتاق ا یا یا قسمک ا هدایک می نماید و از ب یه بیمارام میخواهد برای ارزیابی بیشلر به او ین پرسلار تریاژ مسل ر ر اتاق تریاژ
مرا عه ققد ضروری اسک ه هیچ بیماری ر ورو ی بخد اورژانس و ق م از او ویک بقدی ،رها نشو  ،این روش ها می تواند
باعث اهد صدمات ا لما ی به بیمارام بد ا شوند
شناسایی بیمار مشکوک ،محتمل و قطعی مبتال به آبله میمونی:
سازمام هانی بهداشک ،تعاریف موار مشکوک ،محلمم و قطعی را برای هشدار سیسلم مراق ک ) (Surveillanceر ارت اط با
شیوع آبله میمونی ر کشورهای غیر بومی( آندمیک) تدوین ر ه اسک.
 مورد مشکوک فر مشکوک مور ی اسک ه باید نمونه گیری شده و بررسی های بیشلری رمور آم انجام پذیر :
.I

فر ی با ت اهرات راش ا غیر قابم توضیح ر هر گروه سقی ،ر یک شور غیربومی آبله میمونی.

و
یک یا قد مور از عالئم یا نشانه های ذیم ،از  15مارس 2022مطاب با :1400/12 /27
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Steps Triage
Resuscitation and Emergent
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4



سر ر



تب باالتر از  38.5ر ه سانلی گرا



قفا نوپاتی



میا ژی



مر ر



ضعف مفرط

و
.II

ت اهر راش لدی ه به یم موار ذیم قابم توضیح نمی باشد:

واریسال زوسلر ،هرپس زوسلر ،سرخک ،زیکا ،نگی ،یکونگونیا ،هرپس سیمپلکس ،عفونکهای پوسلی با لریایی ،عفونک گقو و ی
مقلشر ،سیفلیس او یه یا ثانویه ،شانکروئید ،قفوگرانو وم ونرئوم گرانو وم ایقگویقا ه ،مو وسکوم ونلاژیوزوم ،وا قد آ رژیک (به عقوام مثا

به گیاهام) و سایر علم رایج محلی مربوط به راش پاپوالر یا تاو ی.
الزم به ذ ر اسک ه برای ط ه بقدی یک مور به عقوام مشکوک ،نیازی به ریافک نلایج آزمایشگاهی مقفی برای علم شایا فهرسک
شده بیماری راش نیسک.
 مورد محتمل:
.I

مور مشکوک

و
.II


یک یا قد مور از موار زیر:
ارای ساب ه اپیدمیو وژیک  ،تماس نز یک مقجمله تماس هره به هره ،تماس ا ربهداشلی رمانی با بیمارام مشکوک ،
محلمم و قطعی بدوم محافظ شم و تقفسی؛ تماس فیزیکی مسل یم با پوسک یا ضایعات پوسلی  ،تماس قسی یا تماس با
موا آ و ه مانقد اس ،ملحفه یا ظروف
موار محلمم یا قطعی آبله میمونی ر
 21روز ق م از شروع عالئم



ساب ه سفر به یک شور بومی آبله
میمونی طی  21روز ق م از شروع عالئم
بیماری



رفلار پر خطر قسی (شر ای قسی
ملعد یا ناشقاس) طی  21روز ق م از
شروع عالئم

 مورد قطعی:
مور ی ه با تعریف یک مور مشکوک یا محلمم
آبله میمونی مطاب ک ار ونلیجه مث ک آزمایشگاهی ار
5

الزم به ذکر است که آبله میمونی معموالً بیماری خود محدود شونده است ،اما ممکن است در برخی افراد ،مانند کودکان،
زنان باردار یا افرادی که به دلیل سایر شرایط سالمتی دچار سرکوب سیستم ایمنی هستند ،به صورت شدید تظاهر یابد.

جریان انتقال بیمار مشکوک ،محتمل به آبله میمونی در بخش اورژانس بیمارستانی :
پرسلار تریاژ با تو ه به تعیین سطح بیمارام بر اساس  ESIبیمار را هک ریافک خدمات مطاب با دو ذیم به وا دهای اخلصاصی ر
بخد اورژانس :فضای انل ار عمومی  ،تحک ا  ،ا بیمارام تحک ن ر و اتاق  CPRهدایک می نماید و پزشک با تو ه به ت اهرات
با یقی و  case definitionبیماری با رعایک اصو ن ام مراق ک سقدرومیک  ،مداخالت تشخیصی و رمانی انجام می هد:
سطح بیمار بر
اساس تریاژ
ESI
سطح1

توصیف حالت
عالیم تهدید ققده یات و عالیم

مداخالت ضروری مرتبط


اعالم د ا یاء و انل ا بیمار به اتاق  CPRبا رعایک ا لیاطات

مشکوک آبله

اسلاندار  ،تماسی و تقفسی
 )aتر یحا از یک تخک معین (نز یک به پقجره هک برخور اری از
تهویه ط یعی) ر اتاق ا یاء برای بسلری و ا یاء بیمار اسلفا ه شو
پس از تعیین تکلیف بیمار تخک و تجهیزات مور اسلفا ه برای
بیمار گقد ز ایی سطح پایین ( )Low levelصورت گیر



رمام نگهدارنده:
 )aتجویز ورتوم بر اساس اندیکاسیوم های با یقی و با صال دید
پزشک
 IvIg )bایگاهی ندار

سطح 2

عالیم پر خطر و عالیم مشکوک به 

بسلری ر بخد ا وا د اورژانس بیمارسلانی  ،با رعایک ا لیاطات

آبله میمونی

اسلاندار  ،تماسی  /قطرات  ،ر صورت انجام پروسیجر های ایجا
ققده آئروسم ،رعایک ا لیاطات تقفسی)
 )aاخلصاص تخک معین هک بسلری بیمار ( :تر یحاً تخک

ر

قسمک ابلدای بخد تعیین شو و نز یک به پقجره باشد به نحوی
ه مدخم خرو ی هوای رخشی بخد باشد) پس از تعیین
تکلیف بیمار تخک و تجهیزات مور اسلفا ه برای بیمار گقد ز ایی
سطح پایین ( )Low levelصورت گیر
)b

داقم فاصله و ملر بین تخک های تعیین شده برای بسلری
بیمارام مشکوک و محلمم به آبله میمونی ر بخد ا رعایک



شو
رمام نگهدارنده
6

سطح 3

عالیم با یقی پایدار و عالیم



مشکوک به آبله میمونی و

ا لیاطات تماسی  /قطرات  ،ر صورت انجام پروسیجر های ایجا

نیازمقد ریافک بید از یک
خدمک

بسلری ر بخد تحک ا وا د اورژانس بیمارسلانی و رعایک
ققده آئروسم ،رعایک ا لیاطات تقفسی)

 )aاخلصاص تخک معین هک بسلری بیمار ( :تر یحاً تخک ر
قسمک ابلدای بخد تعیین شو و نز یک به پقجره باشد به نحوی
ه مدخم خرو ی هوای رخشی بخد باشد) پس از تعیین
تکلیف بیمار تخک و تجهیزات مور اسلفا ه برای بیمار گقد ز ایی
سطح پایین ) (Low levelصورت گیر .
)b

داقم فاصله و ملر بین تخک های تعیین شده برای بسلری بیمارام
مشکوک و محلمم به آبله میمونی ر بخد تحک ا رعایک شو

سطح 4-5

عالیم با یقی پایدار و عالیم



رمام نگهدارنده



هدایک بیمار و آموزش وی هک ن ا نمو م خط خا سلری و

مشکوک به آبله میمونی و

رفلن به قسمک اخلصاص یافله به بیمارام مشکوک و محلمم آبله

نیازمقد ریافک یک خدمک

میمونی ر فضای انل ار عمومی بخد اورژانس تا ویزیک توسط

و یا بی نیاز از ریافک

پزشک

اقدامات تشخیصی رمانی



به بیمارآموزش ا ه شو



صقد ی ها ر این قسمک به نحوی یده شو

ه ماسک صورتی بزند

یکدیگر فاصله اشله باشقد




ه داقم و ملر از

هک برخور اری از تهویه ط یعی

تر یحا این قسمک نز یک به پقجره ( باز) باشد
آموزش به بیمار هک رعایک آ اب تقفسی
آموزش بیمار و خانوا ه ر ارت اط با نحوه مراق ک و ا گوی پیگیری
مجد
ویزیک توسط پزشک  ،تعیین تکلیف و ترخیص بیمار

نمونه گیری از مراجعین مشکوک  ،محتمل آبله میمونی به اورژانس بیمارستانی :
نمونه گیری هک بررسی عامم بیماریزا ف ط ر خصوص موار محلمم آبله میمونی ( بر اساس تعاریف فوق)  ،صورت می گیر
فضای انتظار در بخش اورژانس بیمارستان :
فضای انل ار عمومی بخد اورژانس برای اسل رار بیمارام تریاژ شده  4و  5ر صف انل ار هک ویزیک پزشک م یم اورژانس و یا
ریافک خدمات رمانی اربر ار با تو ه به این ه ر این فضا تمامی بیمارام تریاژ شده  4و  5و همراهام ایشام مسل ر می باشقد ذا
به مق ور حاظ موازین پیشگیری و قلر عفونک و ممانعک از انلشار بیماری های با قابلیک ایجا اپیدمی  ،ا زامی اسک ه قسملی از
فضای عمومی انل ار ر بخد اورژانس بیمارسلانی هک اسل رار بیمارام مشکوک و محلمم آبله میمونی اخلصاص یابد
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توصیه می شو :


یقد صقد ی ها ر این قسمک به نحوی باشد ه داقم و ملر از یکدیگر فاصله اشله باشقد



هک برخور اری از تهویه ط یعی  ،این قسمک بایسلی نز یک به فضای باز ( پقجره) تعیین شو



به حاظ تسهیم هدایک بیمارام سطح  4و  5به قسمک اخلصاصی بیمارام مشکوک و محلمم آبله میمونی ر فضای انل ار
عمومی بخد اورژانس ،خط شی خا سلری از وا د تریاژ به این قسمک بایسلی صورت گیر



برای لوگیری از انلشار ترشحات ( )drop letیک ماسک سا ه ط ی ر اخلیار بیمارام مشکوک ر وا د تریاژ قرار گیر

( واحد تریاژ

قسمت اختصاصی بیماران مشکوک و محتمل آبله میمونی در فضای انتظار عمومی بخش

اورژانس)
مشاوره پزشکی در بخش اورژانس بیمارستان:
ر راسلای مدیریک مقابا و رعایک قی اندیکاسیوم های بسلری ،ر صورت ظن با یقی پزشک به ابلالء بیمار به آبله میمونی و بد ا ی
وی ( سطح  I ,IIتریاژ ) ،توصیه می شو رخواسک مشاوره اورژانسی هک ویزیک ملخصص عفونی ،و ام و ر صورت عدم
سلرسی به ملخصص عفونی ،توسط ملخصص اخلی مشاوره دا ثر تا  30قی ه پس از رخواسک انجام گر
توصیه می شو

ه انشگاهها تمهیدات ضور ملخصص م یم عفونی  ،و ام و اخلی را ر مدت اعالم زمام آما ه باش ،ر

ساعات مرا عه دا ثری بیمارام به بیمارسلانهای ریفرا و وا د بخد های بسلری مربوطه فراهم نمایقد
موازین پیشگیری و کنترل عفونت در مواجهه با بیماران مشکوک ،محتمل و قطعی آبله میمونی :
 موازین قلر عفونک بخد اساسی و زء ذاتی ارائه خدمات رمانی به بیمارام اسک و از بدو ورو بیمار به بیمارسلام باید مد ن ر
قرار گیر
 ا لیاطات اسلاندار باید همیشه و برای همه بیمارام و ر تمام ن اط ارائه خدمات سالمک ر بیمارسلام مور تا ید و تو ه باشد
ا لیاطات اسلاندار شامم بهداشک سک ،اسلفا ه از وسایم فاظک فر ی ر صورت زوم (بر م قای ارزیابی خطر) ،هک پیشگیری
از تماس با ترشحات ،مخاط و پوسک آسیب یده بیمارام ،بهداشک سطوح  ،فا ایمن پسماندهای پزشکی ،تزری ایمن ،آ اب
تقفسی ،تمیز ر م و ضدعفونی ابزار ط ی و بهداشک مقسو ات و ملحفه مور اسلفا ه بیمار می باشد


ر ین ارائه مراق ک برای بیمارام مشکوک ،محلمم و قطعی به آبله میمونی رعایک ا لیاطات تماسی و قطرات ا زامی اسک



ر ا لیاطات تماسی /قطرت وسایم فاظک فر ی ا زامی ع ارتقد از ماسک صورتی  ،عیقک یا شیلد صورت ( محافظ شم و
صورت) ،سلکد و گام ضد آب یا گام معمو ی و پید بقد پالسلیکی



ا ر رمانی ه مداخالت تو ید ققده آئروسم برای بیمار انجام می هقد بایسلی ا لیاطات تقفسی را رعایک نمو ه و از وسایم
فاظک فر ی مقاسب ( سلکد ،گام ضد آب آسلین بلقد یا ( گام معمو ی و پید بقد پالسلیکی) ،عیقک یا شیلد صورت ( محافظ
شم و صورت) ،ماسک  )N95اسلفا ه نمایقد تر یحا از اتاق داگانه انفرا ی برای انجام اقدامات تو ید ققده آئروسم اسلفا ه
شو

از یگر موازین قلر عفونک می توام به انجام مداخالت تو ید ققده آئروسم ر اتاق فشار مقفی با تهویه مقاسب( داقم

 12بار ر ساعک ) یا تهویه ط یعی  160یلر ر ثانیه به ازاء هر بیمار اشاره نمو
 به حاظ رعایک موازین قلر عفونک وسایم معایقه و ط ی مور اسلفا ه برای بیمار بایسلی یک ار مصرف و اخلصاصی باشد ،و ر
صورت اسلفا ه برای سایر بیمارام  ،باید با موا گقد ز ای سطح پایین تمیز و ضدعفونی شو
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هک ایزوالسیوم وهورت بیمارام داقم فاصله تخک ها از یکدیگر  2ملر بایسلی باشد

 وسایم فاظک فر ی :
 .1برای لیه شاغلین بخد اورژانس بیمارسلانی شامم :پزشک مسل ر ر اتاق معایقه ،پرسلار وا د تریاژ ،ا ربخد تحک ن ر
ین ارائه خدمات به بیمار مشکوک ،محلمم و قطعی آبله میمونی ،پوشیدم  :ماسک صورتی ،گام ،سلکد و محافظ
شم(عیقک یا شیلد صورت) ا زامی اسک
 .2برای تیم ا یاء وانلو باسیوم بیمار مشکوک ،محلمم و قطعی آبله میمونی ر اتاق ا یاء پوشیدم :گام آسلین بلقد ضد آب
یا گام معمو ی و پید بقد ضد آب  ،ماسک  ،N95سلکد ،محافظ شم(عیقک یا شیلد صورت) ضرورت ار
 .3برای ا ر خدماتی برای پا سازی سطوح  ،و محیط اخلصاصی بسلری بیمارام مشکوک ،محلمم و قطعی آبله میمونی
پوشیدم  :ماسک صورتی ،گام ،سلکد و محافظ شم(عیقک یا شیلد صورت) ا زامی اسک .
 الزم به ذ ر اسک گزارش هی فوری موار مشکوک ،محلمم و قطعی آبله میمونی توسط سوپروایزر شیک بعد از اعالم پزشک
اورژانس  /معا ج به وا د مراق ک بیماری های واگیر ضرورت ار
درمان:
رمام بیماری ،رمام نگهدارنده می باشد و مراق ک با یقی برای آبله میمونی باید به طور امم برای اهد عالئم ،مدیریک عوارض و
لوگیری از عواقب طوالنی مدت بیماری صورت گیر عفونک های با لریایی ثانویه بایسلی مدیریک شوند
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