
 

 :آنفلوانزا

همه گيري ها معموال در  يك بيماري حادتنفسی يروسی می باشد. اين بيماري در هر سنی می تواند افراد را مبتال سازد

بيماري در  در اين  ميزان حمله است فصلهاي سرد و بارانی سال اتفاق می افتد به همين خاطر نامش آنفلوانزا ي فصلی 

 و سرعت انتشاردر اين می باشد که اهميت آنفلوانزا  استبوده درصد 01درصد و در محيط هاي بسته تا 01تا01اجتماعات 

 .احتمال بروز عارضه و مرگ و مير در گروه هاي پرخطر بيشتر استشته و بااليی دار قابليت ايجاد همه گيري

 سه عالمت اصلی : 

 ترين عالمت بيماري است(درجه اصلی  83تب )بيش از-

 گلودرد-

 سرفه-

 بی اشتهايی ،تهوع،استفراغ،اسهال عالیم کمکی :

 خستگی و ضعف لرزاحساس عضالنی–احساس کوفتگی ،دردهاي استخوانی  -

 سردرد -

 عطسه و بينی گرفتگی احساس –آبريزش بينی -

روز خود بخود بهبود پيدا می 7تا0عاليم فوق بعد از بقيه و  سرفه در آنفلوانزا ،اغلب شديد و براي مدتی ادامه می يابد

 .ستا دردهمراه وگلو خشك سرفه با مبتال افراد تمام در تقريبا بيماري  .کنند

غالبا سبب ضعف و ناخوشی کامل در فرد می گردد اما  که روز پس از ورود ويروس به بدن تظاهر می يابد 4تا  0عالئم بيماري 

روز حال شخص بهبود می يابد. دوره عفونت زايی در کودکان  و خصوصا کودکان کم سن وسال ممکن است  7تا  0پس از 

 تلقی کرد. جدي طوالنی تر باشد.با اين وجود اين بيماري را بايد بويژه نزد سالخوردگان و افراد مبتال به ناراحتی هاي مزمن ،

ار شديدتر از اگر چه گاهی اوقات اکثر مردم يك سرماخوردگی شديد را با آنفلوانزا اشتباه می گيرند اما در واقع آنفلوانزا بسي

 شايع ترين عارضه ،ذات الريه می باشد. که  سرماخوردگی می باشد

 

 

 

 



 

 تفاوت آنفلوانزای فصلی با سرماخوردگی

 

انسانیآنفلوانزاي  سرماخوردگی  عالئم و نشانه ها 

 نحوه شروع عالئم ناگهانی )حاد( تدريجی

 تب شديد و شايع خفيف و ناشايع

 گلودرد شايع ناشايع

 سرفه شايع  کمتر

 )بيمار بيان ميکند که : سينه ام درد می کند(

 آبريزش بينی ،عطسه، احساس ناشايع شايع

 گرفتگی بينی

 

نفر ) اضافه بر مرگ  81111تا  01111که آنفلوانزاي شديدي سراسر انگلستان را فرا گرفته بود به مرگ بيش از  0131در زمستان 

 و مير معمولی ساليانه ( منجر شد که مرگ نيمی از آنان به دليل بيماريهاي ريوي بود. 

 دادند. سکته و ديابت جان خود را از دست  مابقی بر اثر بيماريهاي قلبی ،

 عوارض احتمالی در این موارد باالتر است

 برونشکتازي   بيماريهاي ريوي از قبيل آسم، برونشيت مزمن ، آمفيزم ، -

 بيماريهاي قلبی  -

 بيماريهاي کليوي  -

 ديابت-

 نقص سيستم ايمنی که ممکن است ناشی از بيماريهاي اوليه يا به علت درمان دارويی خاص باشد.  -



نزا در کودکان انفلوآکنند.  نزا، بيمار و بستري شده و حتی فوت میانفلوآاد زيادي از مردم دنيا به دليل ابتال به هر ساله تعد

هاي باردار بيشتر  شايعتر بوده و فرم شديد آن نيز در افرادي که مبتال به بيماريهاي مزمن يا ضعف ايمنی باشند و در خانم

 .شود ديده می

 هاي تازه ومکمل هاي تغذيه اي طبق نظر متخصص دربارداري،ميتواندتاحدزيادي  ده ازميوه وسبزيالبته تغذيه مناسب،استفا

 نقش پيشگيري داشته باشد.

 يرض خطر بيشترعدر م ینزا زنان باردار در سه ماهه دوم و سوم حاملگانفلوآ يها يگير بنظر ميرسد خصوصاً در موارد همه

 0131-0111سال  یمرگ قرار داشته باشند. در اپيدم یدر بيمارستان و حت يبسترنزا، انفلوآ يابتال به عوارض ريو يبرا

دريچه ميترال  يکه مبتال به بيمار یبرابر افزايش نشان داد. در زنان 4 يانگلستان ميزان مرگ زنان باردار نسبت به حالت عاد

 % همراه خواهد بود.01% تا 40مرگ و مير بين نزا صورت گيرد با خطر انفلوآکه زايمان در هنگام ابتال به  ی باشند درصورت

 .شود ینزا در زنان باردار توصيه مانفلوآمنظور کاهش خطرات فوق امروزه واکسيناسيون  به

اي همراه نبوده و نيازي به خاتمه حاملگی  نزا در حاملگی با عوارض جنينی قابل مشاهدهانفلوآخوشبختانه ابتال به 

  .زايمان زودرس، افزايش مرگ و مير نوزادان و مرگ قبل از تولد شودتواند باعث  ولی می،باشد نمی

 راه انتقال بیماری 

 متري0حتی تا فاصله  استنشاق قطرات تنفسی آلوده؛سرفه،عطسه

انتقال ازراه تماس:دست در اثرتماس بااجسام آلوده به ويروس آلوده ميشود که درصورت تماس باچشم،دهان يا بينی بيماري 

 بد.انتقال ميا

 وسايل آلوده به ويروس مانند لوازم التحريردانش آموزان،دستگيره دربها و...

احتمال انتقال عفونت از راه هايی مانند اشك يا بزاق هنوز نامشخص است اما تمام ترشحات تنفسی ومايعات بدن بيماران 

 آلوده بطور بالقوه آلوده کننده و بيماريزا تلقی ميشود.

 پیشگیری

 پزشك در صورت شديد بودن سه عالمت اصلی آنفلونزامراجعه به -

 استراحت در منزل با توصيه پزشك-

پوشاندن دهان و بينی با دستمال کاغذي به هنگام عطسه و سرفه وانداختن دستمال کاغذي مصرف شده در سطل زباله در -

 بسته

 داخلی آرنج خود ، بپوشانيم. با قسمت هنگام عطسه و سرفه دهان و بينی را در صورت نداشتن دستمال کاغذي-

 ثانيه81تا 01شستشوي مکرر دستها با آب و صابون به خصوصا بعد از سرفه و عطسه به مدت-



 خودداري از تماس دستهاي آلوده با چشمها ، بينی و دهان -

شوند،شامل درآغوش پرهيز از تماس نزديك)کمتر از يك متر( با افراد بيمار و کليه رفتارهايی که باعث تماس نزديك می -

 گرفتن ، روبوسی و دست دادن

 ازوسايل ولوازم التحريرشخصی  توصيه به دانش آموزان جهت استفاده-

دفع صحيح ماسك مورد استفاده قبل از خيس شدن با بخار دهان و بينی پاره شدن و کثيف شدن آن .البته بهترين نوع  -

 ميباشد.  N95ماسك

 عوارض بیماری آنفلوانزا:

 اي زمينه مزمن تشديدبيماري  

 فوقانی تنفسی دستگاه بيماري  

 تحتانی تنفسی دستگاه بيماري  

 قلبی عوارض  

  عصبی عوارض  

 عضالنی عوارض  

  ثانويه باکتريال پنومونی  

 درمان

 استراحت

 تغذيه خوب) نظر عمومی درمورد پرهيزغذايی صحيح نيست( 

 نوشيدن مايعات به مقدارزياد

مسکن مانند استامينوفن که در کاهش درد موثر است، می توان استفاده نمود. البته از مصرف بيش از حد آن نيز  از داروههاي

 بايد پرهيز نمود.

 تجويزداروهاي ضدويروسی در موارد خاص وتوصيه پزشك

 ماري را به تاخير بيندازد.استفاده خودسرانه ازداروها،بخصوص آنتی بيوتيکها نه تنها مفيد نبوده،بلکه ميتواند روند بهبود بي

 درمان عالمتی در صورتی که بيماري با عفونت هاي باکتريايی همراه باشد،طبق تشخيص پزشك صورت خواهدگرفت.



براي اينکه سيستم ايمنی بدن به بهترين نحو به وظيفه اش که مبارزه عليه ويروس هاي سرماخوردگی وآنفلوانزاست عمل 

يافت کند. ازجمله:ويتامين ث،ويتامين هاي گروه ب)همچون پانتونيك اسيد کند بايدموادمغذي حياتی رادر

،اسيدفوليك(وويتامين آ،منابع آهن،روي،پروتئين که سبب کاهش شدت وطول مدت بيماري وپيشگيري ازعفونتهاي 0،ب

 مکرر دستگاه تنفسی فوقانی می شوند.

زيجات تازه به ويژه مرکبات،سير،ماهی ودانه هاي ازجمله مواد غذايی تقويت کننده سيستم ايمنی در بدن:ميوه وسب

 است روغنی،شلغم،ترکيب آب ليموي تازه وعسل

ازآنجا که مدارس فرصتهاي بسياري براي انتقال ويروس آنفلوانزا فراهم می کند،الزم است اقدامات پيشگيرانه با شدت 

 بيشتري درمدارس اجرا شود.

نند مداد،تراش،خودکار وغيره دردهان بشدت خودداري نمايند.همچنين توصيه ميشود دانش آموزان ازبردن وسايلی ما

دستمال کاغذي هميشه به همراه داشته باشند.در صورت داشتن تب ياعالئم بيماري توسط معلمان ومديران شناسايی ودراتاق 

می شوددانش آموزان تا بهبودي شده تا والدين آنها براي اعزام اين افراد نزد پزشك اقدام نمايند.توصيه  هاي ايزوله نگهداري

 کامل درمنزل استراحت نمايند.

 در سرويسها و در هر زمان از فعاليت مدارس به وفور وجود داشته باشد ."مايع دستشويی حتما

 در آغاز فصل سرما سرويس و آماده بکار باشد ."ژ،...(حتما  وسايل گرمايشی )بخاري ،شوفا

 شيشه هاي کالسها سالم باشد .

دقيقه  0-01را به مدت  پنجره ها ط هر زنگ کالسی ،معلم پس از اينکه دانش آموزان پوشش گرمشان را پوشيده باشنددراواس

 انجام شود . تهويهباز نمايد تا 

 )مداد ،پاك کن ،...(يکديگر به هيچ وجه استفاده نکنند . لوازم التحريردانش آموزان از 

 واکسن آنفلوانزا

 نوع ويروس زنده ضعيف شده که در تخم مرغ رشد می کند تهيه می گردد.واکسن آنفلوانزا از يك 

 مقابل در را شخص تا کشد می طول هفته دو تزريق زمان از که دارند نياز واکسيناسيون به بار يك سالی تنها بزرگساالن 

 .نمايد حفاظت آنفلوانزا

 هفته دارند. 0تا  4در فواصل  دو بار تزريق،سال که براي اولين بار واکسينه می شوند نياز به  00کودکان زير  

 چون فصل ابتال بيشتر در اواخر پاييز می باشد  واکسيناسيون را در اوايل پاييز توصيه می کنند. 

 واکسن آنفلوانزا بی خطر می باشد. اما در افرادي که حساسيت به پروتئينهاي تخم مرغ دارند می تواند حساسيت ايجاد نمايد.

 نبايد اين واکسن را تزريق کند.   فردي که می داند به تخم مرغ آلرژي دارد، 



ساعت پس از تزريق شروع می شود و تا  00 گاهی اوقات محل تزرق دردناك می شود و گاهی عارضه شبيه آنفلوانزا خفيف ،

 ساعت به طول می انجامد. 43

ژه سالخوردگان مبتال به بيماري هاي ديگر و افرادي که بيماريهاي همراه به وي واکسن آنفلوانزا براي تمام افراد توصيه می شود ،

 ديگر دارند زيرا اينگونه افراد در صورت ابتال به آنفلوانزا بيشتر در معرض خطرات جدي هستند.

  

 آنفلوآنزااولویت های واکسیناسیون 

 خانم هاي باردار  -0

 افراد مبتال به بيماريهاي مزمن  -0

 لم کودکان سا -8

 ساله  00-41افراد سالم  -4

 ساله  01-04بالغين سالم - 0

 ساله  و بيشتر 00بالغين سالم -0

درصد کاهش می  01اگر شخصی از سالمتی مناسبی برخوردار باشدواکسيناسيون امکان ابتال به بيماري آنفلوانزا را تا حدود 

 دهد.

 شدت آنفلوانزا کمتر می شود. زريق صورت گيرد،در افراد ضعيف تر درجه حفاظت واکسن کمتر است ولی اگر ت 

اثرات مثبت واکسيناسيون تنها براي يك   با توجه به اينکه ويروس آنفلوانزا هر ساله شکل ژنتيکی خود را تغيير می دهد ،

 باقی می ماند . زمستان ( فصل )

 توصیه های بهداشتی 

تفاده از بخار مرطوب سرد و ساکشن پوار جهت تميز کردن اس سال  0بهترين روش درمان عالمتی براي کودکان کمتر از 

 ترشحات مخاطی است 

 01تا  00بهترين روش براي شستشوي دستها استفاده از آب گرم و صابون و يا مواد ضد عفونی کننده حاوي الکل به مدت 

 ثانيه است 

 بپرهيزيد  از دست زدن به اشيا و سطوحی که ممکن است آلوده باشد خصوصا در اماکن عمومی

 آیا میدانید:

 استرسهاي روحی سيستم ايمنی بدن را ضعيف نموده واحتمال ابتال به سرماخوردگی وآنفلوانزا راافزايش می دهد.


