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درصورتیکه امکانات به اندازه کافی موجوود نوشوا ود   -7

استفاده از ماسک در منزل توسط بیمار نسشت به مراقشین وی 

 ارجح است.

ضرورتی به استفاده از ماسک درتمام طول روز وجوود  -9

ندارد و فقط بیمار بایستی درحین تماس نزدیک با دیورورا  

 متر( از آ  استفاده کند.  1)تماس کمتر از 

هنرامی که ماسک بوسیله تر حات تنفسی خیس  ود   -8

 بایستی به طریق صحیح در سطل زباله انداخته  ود.

درصورت در دسترس نشود  ماسک به تودوداد کوافوی  -11

میتوا  از دستمال ضخیم یا ماسکهای چندبار مصرف پارچوه 

ای که به طور کامل جلو بینی و دها  را میپو اند  استوفواده 

کرد  این ماسک ها نیز درصورت خیس  د  بایستی تدویض 

  ده و با آب و صابو   سته  وند.

اگر تدداد کافی ماسک در دسترس است  مراقشین بیموار  -11

نیز بایستی در حین تماس نزدیک با بیمارا  از آ  بورای 

 پو اند  دها  وبینی استفاده کنند. 

مراقشین بیمار بایستی همواره دست های خود را پس از  -11

 تماس با بیمارا  بشویند. 

رعایت آداب تنفسی و  ستشوی دستها بایستی توسط  -11

 تمامی اعضای خانواده رعایت گردد. 

پنجره ها بایستی بازگذا ته  ود تا تهویه مناسب منزل  -11

 برقرار  ود.

سطوح مختلف منزل بایستی بطور منظم توسط آب و  -11

 صابو  یا مواد ضدعفونی کننده پاکسازی  وند. 

آنفوالنزا در محیط خشک ر د و گسترش موی یوابود  -17

بنابرین مرطوب نره دا تن هوای منزل   حمام گرم و استفاده 

 از بخور گیاها  مانند اکالیپتوس تنفس را راحت تر می کند.  

های دستراه تنفسوی  تواند عفونت می ثدریافت کافی ویتامین   -81

عالوه بر لیمو  منابع غنوی   های دیرر را از بین بشرد. فوقانی و بیماری

بسیارند   امل پرتقال  گریپ فروت  سشزیجات برگوی  از ویتامین ث

ها و سشزیجات. اضافه کورد  آب  سشز رنگ نظیر فلفل و سایر میوه

تواند باعث کاهش خلط در زموا   لیمو تازه به چای داغ با عسل می

   ابتال به آنفوالنزا  ود. 

اند که سوپ مرغ به طور خاص برای  مطالدات متدددی نشا  داده -18

های تنفسی فوقانی مؤثر است. سوپ با موقودار  کاهش عالئم عفونت

ای عالی است و به  ما کوموک  سدیم پایین نیز دارای ارزش تغذیه

 کند آب بد  خود را طی دورا  تب حفظ کنید.  می

مصرف سیر  عسل   زنجشیل در طب سنتی برای درما  آنفوالنزا  -11

 توصیه  ده است. 

 عالئم هشدار دهنده  و خطرناک  بیماری چیست ؟  

تنری نفس   نشانه های دیسترس تنفسی  درد یوا احسواس 

 (Dizziness)فشار در  قفسه سینه یا  کم  سرگیجه ناگهانی 

استفراغ  دید یا مداوم  یا  (   (Confusionگیجی و منری  

وقتی که در ابتدا عالئم انفلوانزا بهشود یابد ولی ناگها  تب  و 

 سرفه  دید عود کند.   

در صورت بروز عالئم باال در اسرع وقت به مرکز درمانی مراجده 

 کنید. 

 دسترسي به سايت بيمارستان و استفاده از مطالب آموزشي: 
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 ،Aبيماری است که عامل آن ويروسي ميباشد سه نوع ويروس 

 B  C نفلوانزا داريم.  نوع آ A  وB  .در انسان بيماريزا است 

 آنفلوانزای انسانی: 

گميمری )وسميم ،  آنفلوانزا به شكل جهان گير )پاندمي(، همممه

ای(، طغيان و تك گير )اسپوراديك( مشماهمده  کوچك، منطقه

 شود. مي

همای  انفلوانزا عالوه بر انسان در گمونمهآنفلوانزای پرندگان: 

مختلف پرندگان و بسياری از پستانداران از جمله اسب، خوك و 

 شود.   گربه سانان مشاهده مي

 روش انتقال آنفوالنزا

شاي  ترين راه انتقال ويروس انفلوانمزای انسمانمي ی ملمي  -0

) يعني ،ب ورت یرد به یرد با واسطه قطرات تنفسي بزرگ است

انتقال از طريق قطرات تمنمفمسمي سریه يا عطسه یرد بيمار(،  

بزرگ نيازمند تماس نزديك بيمار و یرد سالم است،  چون ايمن 

قطرات به صورت معلق درهوا باقي نمي مانند وعموماً یاصله ای 

 کمتر از يك متر را طي مي کنند. 

انتقال از طريق سطوح آلوده به قطرات تنفسي آلموده نميمز  -8

 روش احتمالي ديگری برای سرايت است

احتمال انتقال عفونت از راه هايي مانند اشك يا بزاق همنموز  -5

نامشخص است اما تمام ترشحات تنفسي و مايعات بدن بيماران 

 آلوده بطور بالقوه آلوده کننده و بيماريزا تلقي ميشود.

 عالئم بیماری : 

 تب   سردرد  سرفه   گلودرد مهمترين عالمتها شامل  -0 

 در درصد قابل توجهي از ایراد آلوده واسهال واستفراغ   -8

در آبريزش يا گریتگي بيني، بدن درد، لرز و احساس خستگي   -5

 درجه بعدی اهميت هستند. 

 آنفوالنزا در چه افرادی خطرناک تر است ؟ اگر: 

 بارداريد  يا  در دوران شيردهي قرار داريد  -

سال است )حتي اگر سالم و ورزشكار  33تان بيشتر از  سن  -

 باشيد(

 سال 8سال بخ وص زير  3سن کمتر از   -

های مزمن  های قلبي، تنفسي )آسم(، بيماری مبتال به بيماری  -

مثل ديابت، اختالل مزمن عملكرد کليه، نقص سيستم ايمني و 

اند هستيد يا  های خاصي که سيستم ايمني را درگير کرده بيماری

کنيد يا مورد راديوتراپي قرار  داروهايي مثل کورتون م رف مي

 .گيريد مي

 لذا بايستي قبل از شروع ی ل سرما واکسن آنفوالنزا را تزريق کنيد.

 دوره ی بیماری :  

مطالعات برروی انفلوانزای ی لي نشان ميدهد که یرد ممبمتمال از 

روز بعد از بروز عالئم ممي تموانمد  3يك روز قبل از بروز عالئم تا 

 بيماری را به ایراد ديگر انتقال دهد.

دوره عفونت زايي در کودکان  و خ وصا کودکان کم سن وسمال 

ممكن است طوالني تر باشد.  اولين توصيه به بيماران دچار عالئم 

به بيماريهای تنفسي خ وصاً عالئم مشابه انفلوانزا،   یه  ص تو

 است بخ وص در کودکان. استراحت بیمار در منزل

 مدت استراحت در منزل چقدر است ؟ 

ساعت پس   82روز پس از شروع عالئم يا تا   3تا مدت استراحت 

از ری  آخرين عالئم بيماری است.  بيمار تاحد اممكمان از ایمراد 

ساکن منزل نيز دور بماند. ایراد سالم از تماس نزديك بما ایمراد 

 بيمار پرهيز نمايند. 

اگر بيمار برای مراجعه به مراکز درماني از منزل خارج ميشمود 

سعي کند از ماسك استفاده نموده يا با دستمال کماذمذی در 

 حين عطسه و سریه جلوی دهان و بيني خود را بپوشاند. 

 31تما  21دستهای خود را بطور مكرر با آب وصابون به مدت 

 ثانيه بشويند )خ وصاً پس از عطسه و سریه(

ضدعفوني دست با محلولهای ضدعفوني کننده با پايه المكملمي 

 نيز در اين زمينه موثرند. 

ایراد سالم از دست زدن به چشم، بيني يا دهان خود تما حمد 

ممكن اجتناب کنند، زيرا راه ذير مستقيم انتقال بيممماری از 

 اين طريق مي باشد. 

دربيماران آنفلوانزايي که عالئم بيماری شديد نيست،  بايستمي 

 به ماندن در منزل و رعايت آداب تنفسي تشويق شوند.

 چه نكاتي بايد رعايت شود:  

پو اند  دها  و بینی در هنرام عطسه و سورفوه بوا   -1

 دستمال یا حداقل پو اند  عطسه و سرفه با آستین پیراهن

 رعایت بهدا ت و  ستشوی مرتب دستها -1

 متر (  1رعایت فاصله تماس با دیررا  )  -3

محدود کرد  بیمارا  به عدم حضور در اماکن  لوغ بوا  -1

درصورت ضرورت حضور در اماکن  ولووغ   وماند  درمنزل 

 اجتناب از تماس نزدیک با افراد دیرر .

برای به حداقل رساند  سرایت بیماری  مراقشت از بیمار  -1

در محل زندگی  بایستی تا حد ممکن  تنها توسط یک نوفور 

 انجام گیرد.

درصورت امکا  هم بیمارا  و هم مراقشین آنها بایستی در  -1

طی دوره عفونت زایی بیمارا   از ماسک یک بوار مصورف 

 . استفاده کنند
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