
 

  بیشتر بدانیم : بیماری آنفلوانزادر مورد 
 

سرفه  گلودرد و ، بریزش بینیعرق، آ ه با تب، سردرد، دردعضالنی،است ک تنفسیبیماری ویروسی حاد یک نزا اآنفلو

بهبود به خود  خود روز 7تا  2برای مدتی ادامه می یابد ولی سایر نشانه های بیماری بعد از تظاهرمیکند. سرفه اغلب شدید و

 پیدا می کند.

 

 ویروس آنفلوآنزا از چه راههایی منتقل می شود؟

ممکن  نزاآمهم ترین راه انتقال ویروس در محیط های بسته پرجمعیت مثل اتوبوس از طریق هوا می باشد چون ویروس آنفلو

ق ترشحات آلوده نیز رطوبت کم در محیط خارج زنده بماند انتقال مستقیم ویروس از طری است ساعت ها درشرایط سرد و

 می تواند صورت گیرد.

 

 بیماری آنفلوآنزا تاچه زمانی قابل سرایت به دیگران است ؟

روز بعد از آن ادامه  7روز بعد از بروز نشانه های بالینی بیماری و درکودکان تا  5تا  3دفع ویروس احتماالدربالغین بین 

 خواهد داشت.

 

 بیماری آنفلوآنزا چه عالئمی دارد؟

روزه شروع میشود. و شامل عالئمی چون تب، سردرد، درد 2 تا1ه کمون ورنزا معموالً با حمله ناگهانی بعد از یک دآآنفلو

 نزا با سرماخوردگی ذکر میگردد.آنفلوآدر جدول ذیل تفاوت عالئم  عضالنی، بی حالی و بی اشتهایی میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افتراق آنفلوانزا از سرماخوردگی

 سرماخوردگی آنفلوانزا عالیم بالینی

 بیشتر یک روز یا ندارد عالیم پیش درآمد

 تدریجی ناگهانی شروع

 دربالغین نادر درجه سانتی گراد 39تا  3/38 تب

 سردرد نادر ممکن است شدید باشد سردرد

 متوسط معموالً وجود دارد اغلب شدید درد عضالنی

 هرگز معموالً وجود دارد خستگی مفرط

 متوسط ممکن است بیشتر ازدوهفته باشد ضعف /خستگی 

 گاهی/اغلب شایع ناراحتی گلو

 معموالً وجود دارد گاهگاهی عطسه

 معموالً وجود دارد گاهگاهی التهاب بینی

 متوسط ومنقطع/مزاحم معموالً وجود دارد وخشک سرفه



 

 آنفلوآنزا کدام است؟ از بیماری پیشگیریراههای 

 واکسن استفاده از -1

واکسن را دریافت  ماه میتوانند 6درصد  از ابتال به آنفلوانزا پیشگیری میشود. کلیه افراد باالتر از 90تا  70با تزریق واکسن

کنند. واکسن فقط در افرادی که به واکسن  و تخم مرغ حساسیت داشته و افرادی که مبتال به سندرم گیلن باره باشند منع 

 مصرف دارد.

 هداشت فردیرعایت اصول ب -2

 .:میباشد زیر موارد شامل فردی بهداشت اصول رعایت

 شستشوی دائم دست ها با آب وصابون-

 استفاده از دستمال کاغذی ودفع بهداشتی آن-

 پوشاندن دهان به هنگام سرفه وعطسه-

 استراحت در منزل به هنگام بیماری-

 بینی در هنگام بیماری دست زدن به چشم ها و ،خودداری از-

 روبوسی در هنگام بیماری دست دادن و ،خودداری از-

 تغذیه مناسب-

 استراحت کافی-

 

 در جامعه جلوگیری از انتشار بیماری -3

 نکات زیر با رعایت گردد: جلوگیری از انتشار بیماری درانسانجهت 

 هستید.اجتناب ازحضور در هر تجمعات درفصل بیماری به خصوص در زمانی که دچار استرس وخستگی زیاد -

 اجتناب ازتماس مستقیم با افراد بیمار-

 شستشوی صحیح و مداوم دستها با آب و صابون-

 دهان قبل از شستشوی دست ها و دست زدن به بینی، چشم ها ،اجتناب از-

 اجتناب از نشستن وایستادن نزدیک افرادی که سرفه وعطسه می کنند-

 آلوده لوازم مشترک با بیماران عدم استفاده از وسائل و-

 تعویض مسواک پس از بهبودی-

 روانی–اجتناب از استرس روحی -

 دفع بهداشتی زباله ها)دستمال کاغذی مصرف شده وغیره(-

 به حداقل رساندن تماس با نوزادان-

 هنگام بیماریدر  استفاده از ماسک جراحی -

 

 

 



 

 :توصیه می شودجهت جلوگیری ازعوارض وبهبودی سریعتر اقدامات ذیل در هنگام بیماری 

 نوشیدن مایعات زیاد وگرم-

 استراحت زیاد )خواب فراوان(-

 برگشت تدریجی به فعالیت های روزمره-

 استفاده از غذاهای بدون ادویه-

 استفاده از هوای مرطوب-

 فیزیوتراپی تنفسی-

 

 در بیماری آنفلوآنزا چیست؟ عالئم هشداردهنده

 مداخله وتوجهات پزشکی می باشد شامل:عالئم هشداردهنده بیماری که نیازمند 

 کودکاندرالف(

 تب باال وطوالنی مدت-

 تنفس سریع )سخت(-

 رنگ پوست آبی وکبود-

 عدم نوشیدن مایعات کافی-

 بیدارنشدن، عدم ارتباط -تغییرات درحاالت مغزی-

 تحریک پذیری یا تشنج-

 برگشت مجدداً تب وبدترشدن سرفه پس از بهبودی عالئم اولیه-

 بدترشدن بیماریهای مزمن موجود در کودکان-

 

 بالغیندر ب( 

 تب باال وطوالنی مدت-

 تنفس مشکل وکوتاهی آن-

 احساس درد وفشار در قفسه سینه-

 غش وضعف-

 استفراغ شدید ودائم-


