Pandemik A/H1N1 Gribi Vaka Yönetim Şeması

OLASI VAKA
Başka bir nedenle açıklanamayan 38 °C dereceyi (koltuk altı)
geçen ateş(veya ateş hikâyesi) ile birlikte aşağıdaki
şikâyetlerden en az birinin olması;
Yaygın vücut ağrısı
Boğaz ağrısı
Baş ağrısı
Burun akıntısı
Öksürük
Solunum güçlüğü
Kusma, ishal

HAYIR

Diğer hastalıklar açısından
değerlendir.

EVET

AĞIR HASTALIK ĠÇĠN RĠSK GRUPLARI
Gebelik
2 yaş altı
Kronik akciğer hastalığı
Kardiyovasküler hastalık (hipertansiyon hariç) (a)
Kronik (renal, hepatik, hematolojik ve metabolik)
hastalık(b)
Nöromüsküler hastalık
Ġmmün süpresyon (HIV, malignite, steroid kullanımı vb)
Morbid obez (Vücut Kitle Ġndeksi>35)
18 yaş altı sürekli aspirin kullanması gereken hastalar
65 yaş üstü

HAYIR

HAYIR

Hastaneye yatış ve antiviral tedavi
gerekmiyor.
Semptomatik tedavi verilebilir (çocuklara
aspirin verilmemelidir).
Bulaştırmayı engellemek üzere gereken
kişisel temas izolasyonu önlemleri (c)
konusunda bilgi ver.
Ciddi hastalık belirtilerini hastaya öğret ve
geliştiğinde acil başvuru öner.

EVET

CĠDDĠ HASTALIK BELĠRTĠLERĠ
Solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı,
ciddi ve persistan kusma, genel durumunda kötüleşme, 5 günden
fazla süren ateş

CĠDDĠ HASTALIK BELĠRTĠLERĠ
Solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı,
ciddi ve persistan kusma, genel durumunda kötüleşme, 5 günden
fazla süren ateş

EVET

Hastayı yatır veya bir üst
basamağa 112 servisi yolu
ile bir üst basamağa sevk et.
Antiviral tedaviye (e)
hemen başla, bildirimini yap
Hastanın durumuna uygun
klinik numune (d) alarak
uygun koşullarda
laboratuara ulaştır.

HAYIR
Ayaktan antiviral tedaviye ( e) hemen başla.
Primer hastalığı yönünden gerektiğinde uzman
konsültasyonu iste.
Ciddi hastalık belirtileri geliştiğinde acil başvuru
öner.

EVET

Hastayı yatır veya bir üst basamağa 112 servisi yolu ile bir üst basamağa
sevk et. Antiviral tedaviye hemen başla, bildir
Hastanın durumuna uygun klinik numune (d) alarak uygun koşullarda
laboratuara ulaştır.

CĠDDĠ HASTALIK BELĠRTĠLERĠ OLAN VAKALAR HASTANEYE YATIRILARAK TAKĠP EDĠLMELĠDĠR.

29 Ekim 2009 tarihinde yayınlanmıştır.
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a) Kardio vasküler hastalık
b) Kronik (renal, hepatik, hematolojik ve metabolik) hastalık(b)
c) kişisel temas izolasyonu önlemleri
Hasta olmayanlardan uzak durulması (ateş düştükten 24 saat sonrasına kadar),
Kişisel malzemelerin ortaklaşa kullanılmaması,
Aksırırken, öksürürken kağıt mendille ağzın kapatılması ve mendilin çöpe atılması.
Tıbbi maske kullanılması

d) NUMUNELER
Vaka entübe veya durumu ağır ise trakeo alveolar lavaj dahil derin aspirat şeklinde numune
alınmalıdır.
Hafif vakalrda nazofaringial sürüntü tercih edilmelidir.
Post-mortem vakalarda doku örneği dahil alınmalıdır.
e) ANTİVİRAL TEDAVİ BAŞLANACAKLAR:
Yatan hasta
Ayaktan tedavi edilen ağır risk grupları
f) NUMUNE ALMA KRİTERLERİ:
Yatan hasta
Kümelenme durumunda salgın incelemesi amacıyla ilk birkaç vaka
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