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آنچه باید در مورد آنفلوانزا 

 بدانیم.
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 آنفلوانزا چیست؟

  جااد یا آنفلاوانزا  یهاا  روسیو توسط که است حاد تنفسی یماریب کی آنفلوانزا 

دهد اما معموالً بیشارری  مماا    بیماری آنفلوانزا در تمامی طول سال رخ می شود. یم

 ،یسان  رده هر ام مردم های سرد سال و اوج آ  در ممسرا  است.فعالیت آ  در ماه

 .رندیبگ آنفلوانزا است ممک  سالمندا ، تا گرفره بزرگساال  و کودکا  ام

................................................................................................................................................ 

 آنفلوانزا چگونه شیوع پیدا می کند؟

از طریق سرفه، عطسه یا به مردمی که آنفلوانزا دارند ویروس را از طریق سرفه یا عطسه پخش می کنند. قطرات آب 
هنگام صحبت کردن می توانند به دهان و بینی افرادی که در اطراف بیمار هستند وارد شود. این قطرات ممکن است از 

 طریق تنفس به ریه ها راه یابند.

ها یا دست ره درب ها، میزیل دستگیاز قب آلوده به ویروس طریق تماس دهان یا بینی خود با اشیاءافراد ممکن است از 
 .دچار آنفلوانزا شوندکثیف شخص آلوده 
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 نزا گرفته اید؟چگونه بفهمید که آنفلوا

 نزا می تواند شامل موارد زیر باشد:ای آنفلو اهنشانه 

 نزا که کمتر دیده می شوند عبارتند از:دو مورد از عالمت های آنفلو ا

 

 

 

 

 

 

 نزا را هم زمان نداشته باشد. آنفلو ا هر شخص مبتال به آنفلوانزا ممکن است تمام عالئم
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 آنفلوانزا و سرماخوردگی چیست؟تفاوت 
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 شدت بیماری در افراد مبتال به آنفلوانزا چقد راست؟

  نزا حتی بدون مراجعه به پزشک  یکا مفکرف دارو بدبکود     اکثر افراد مبتال به آنفلو ا 
 . بیمار می شوند نزا به شدت، برخی افراد مبتال به آنفلوامی یابند. با این وجود

 خطر:جمعیت در معرض 

  سال 5نوزادان و کودکان زیر 

  سال 55افراد باالی 

 )... ساکنین مراکز نگهداری)خانه های سالمندان،آسایشگاههای بهزیستی،معلولین و 

 خانم های حامله 

 آسم ،- بیماران با بیماری های زمینه ای مزمن نظیر:مشکل قلبی و عروقی(مشکل تنفسیCOPD )-بیماری کبدی 

کموتراپی،کورتیکواسهترویید  نقص ایمنی ثانویهه بهه بدخیمی،  -کلیوی)همودیالیز،دیالیز صفاقی(ارسایی ن-دیابت

 تراپی و ایدز.

................................................................................................................................................................................ 

 یک شخص مبتال به آنفلوانزا می تواند به افراد دیگر ویروس را انتقال دهد؟ چه مدت

روز بعد از ظدور عالئم، آنفلوانزا را شیوع دهنکد.   7الی  5اکثر افراد مبتال ممکن است از ی  روز قبل از بروز عوارض تا 
 انزا را به مدت بیشتری شیوع دهند.افراد به شدت بیمار یا کودکان خردسال ممکن است آنفلو

......................................................................................................................................................................................... 

 نم بکنم؟برای پیشگیری از بیماری چه کاری می توا

 :این مراحل توصیه می شود  برای مبارزه با آنفلوانزا



 

6 
 

 

 و دیگران می توانید انجام دهید: عادت های بهداشتی روزانه که برای حفظ سالمتی خود

ت که شما نباید از منکزل  شما باید بدون استفاده از داروهای کاهش تب از بین برود. در خانه ماندن به این معنی استب 
مراقبت های پزشکی. تا جایی که ممکن است از دیگران فاصله بگیرید تا آندا را بیمار و مگر برای تدیه دارو  شویدخارج 
 نکنید.

............................................................................................................................................................................................. 

 چرا باید در برابر آنفلوانزا واکسینه شویم؟

 آنفلکوانزای  واکسکن .شکود  میکر  و مرگ حتی یا و شدن بستری موجب تواند می که است تنفسی حاد بیماری  آنفلوانزا
به آنفلوانزای ففلی و انتقال آن به دیگران می باشد.وقتی افراد بیشتری در برابر  ابتال کاهش جدت راه بدترین ففلی

 آنفلوانزا واکسینه شوند، آنفلوانزا کمتر در جامعه منتشر می شود.

 اند ام :هایی که در اولویت دریافت واکس  آنفلوانزا قرار دارند عبارتگروه

 منا  باردار 

  سالمندا 

 عصبی(-کبدی-کلیوی-ریوی-ای مزم  )قلبیافراد دارای بیماری ممینه 

 امحد چاقافراد بیش 

 افراد دارای کمبود یا نقص سیسرم ایمنی 

 های با بیمارا  ضعف ایمنیکارکنا  درمانی و پزشکی بخصوص در بخش 
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 ؟چه زمانی باید در برابر آنفلوانزا واکسینه شد

شاهریور و اوایال مهرمااه( مای باشاد. در ییار ایا         بهرری  مما  واکسیناسیو  قبل ام شروع فصول سارد) اوارار   

              باا توهاه باه ایا  کاه       .صورت انجام واکسیناسایو  در هار مماا  دیگار در طای فصاول سارد توصایه مای شاود          

آنری بادی ها بر علیه ویروس های موهود در واکس  دو هفره بعد ام تزریق واکس  تولید مای شاود، بهرار اسات     

دریافات واکسا  آنفلاوانزا باعاش پیشاگیری ام اباری باه بیمااری و در         .واکسینه شوند آنفلوانزا افراد قبل ام شیوع

 .شودصورت ابری، باعش کم شد  مدت و عوارض بیماری می

های سرماروردگی اثر های تنفسی مثیً ویروسهای ایجادکننده عفونتواکس  آنفلوانزا بر سایر ویروس توجه:

 .ندارد

 واکسن آنفلوانزا بزنند؟چه کسانی نباید  

 .مرغ حساسیت شدید دارندافرادی که به تخم .1

 ))در فام حاد بیماری .افرادی که مبریبه یک بیماری حاد با یا بدو  تب هسرند .2

 .اندافرادی که قبیً در مما  دریافت واکس  آنفلوانزا، حساسیت نشا  داده .3

............................................................................................................................................... 

 

 نفلوانزا داشته باشد، آیا من می توانماگر یکی از اعضای خانواده من آ

 سر کار بروم؟

نفلوانزا داشکته باشکد   که یکی از اعضای خانواده شان آ افرادی که بیمار نیستند در صورتی
د به سر کار بروند. کارهای ساده مانند شستشوی مرتب دست ها با آب صابون و نمی توان

آب گرم را در پیش بگیرید. اگر صابون و آب در دسکترس نداریکد، از شکوینده ای الکلکی     
 مبتال، آنفوالنزا نگیرید.این اقدامات را انجام دهید تا از فرد  استفاده نمایید.

 

 شستن دست ها برای اجتناب از آلودگی چیست؟ه بهترین را 

   شستن دستدا اغلب کم  می کند تا میکروب ها به بکدن شکما نفکوک نکنکد. هنگکام شسکتن       
 دست ها:

 .از صابون و آب گرم استفاده کنید 
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 55  ثانیه بشویید. 03تا 

    نده های الکلی استفاده کنید. اگکر از شکوینده هکای الکلکی اسکتفاده      مواد شویب گرم در دسترس نبود، از اگر صابون و ا
  می کنید، دست های خود را آن قدر با پاک کننده های بدداشتی پاک کنید تا خش  شوند.

............................................................................................................................................................................................ 

کیل در او از عالئم هشدار دهنده  یاگر شما یا فردی که می شناسید بیمار شده و یک

  کنید. اضطراریمشاهده می شود، درخواست مراقبت های پزشکی 

 

 در کودکان:
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 در نوزادان:

قادر به خوردن نیستند، در هنگام گریه کردن اشکی از چشمان آندا جاری نمی شود و پوش  کمتری را نسبت به حالت 
 خیس می کنند.

 

 زرگساالن:درب

 

........................................................................................................ 

 آیا برای درمان آنفلوانزا دارویی وجود دارد؟ 

نزا را درمکان  لکوا بلی. داروهای تجویز شده به نام داروهای ضد ویروسی مکی تواننکد آنف  
ما سکری  تکر خکوب    این داروها می توانند باعث شوند تا شکنند. اگر شما بیمار هستید، 

نکزا بکدون نیکاز بکه     دهند. اکثر افراد مبتال بکه آنفلکو ا  نزا را کاهش شوید و شدت آنفلو ا
      مفرف این داروها خوب می شکوند. ولکی اگکر بکرای درمکان بکه کمک  نیکاز داریکد،          

 پزش  تان ممکن است برای شما داروی ضد ویروس تجویز کند.

 


