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 : راهنماي کشوري بیماري آنفوالنزامنبع

 روش هاي ساده جهت پیشگیري ازآنفلوانزا 
شستشوي دست ها بخصوص بعد از عطسه یا سرفه کـردن یـا         •

 دست زدن به بینی و دهان
 پوشاندن دهان در زمان سرفه یا عطسه •
استفاده از دستمال کاغذي و معدوم کردن صحیح آن بعد از هـر   •

 استفاده
 استفاده از درمان طبی مناسب با نظر پزشک معالج  •
 استراحت در منزل و پرهیز از تماس با دیگران در هنگام بیماري •



 آنفلوانزا چیست؟
آنفلوانزا بیماري ویروسی شایعی است که معموال در فصـول سـرد      

 سال (پاییز و زمستان) بروز می کند. 
در پرندگـان،      Aعامل این بیماري ویروس است که ویروس نوع  

 در انسان بیماري زا است.  Cو  Bخوك و اسب و نوع 
 

 عالیم بیماري
 درجه سانتی گراد 38/5تب باالي  •
 سرفه    •
 تنگی نفس  •
 درد عضالنی •
 لرز •
 سردرد •
 بی اشتهایی  •

 بیمار ممکن است تهوع و استفراغ هم داشته باشد 
 بیشترین عالیم در سیستم تنفسی است.

فاز تب دار بیماري چند روز طول می کشد اما سرفه ممکن است تا 
 هفته ها ادامه یابد.

 

 

 راه سرایت
بیشترین راه انتقال بیماري آنفلوانزا از قطرات تنفسی است که در هنگام سـرفـه و     

 عطسه و صحبت کردن به فرد دیگر منتقل می شود.
همچنین قطرات تنفسی فاصله زیادي را طی نمـی کـنـد و روي سـطـوح              

 مختلف چون تلفن و یا میز کار یا صفحه کلید کامپیوتر و... باقی می ماند.
نکته مهم دیگر دست زدن به دهان و بینی هنگام عطسه یا سرفه است کـه   

 باعث آلودگی دست ها می شود.       
پس در همه گیري هاي بیماري آنفلوانزا  بایـد از دسـت دادن و روبـوسـی           

 کردن همچنین در آغوش گرفتن دیگران خودداري نمود.
اگر پس از شروع عالیم حال عمومی فرد مبتال  بدتر شد حتـمـا بـایـد بـه           

 پزشک مراجعه نمایند.
 مواد غذایی راه انتقال ویروس آنفلوانزا  نیست.

 

 دوره عفونت زایی و شدت بیماري
 بیماري آنفلوانزا فصلی و واگیردار است. •
ساعت قبل تا یک هفته پس از شروع عـالیـم      24معموال فرد مبتال از  •

 آلوده کننده است.
 دوره نهفتگی بیماري یک تا چهار روز است. •
افراد مبتال به ضعف سیستم ایمنی نسبت به سایرین بیشتر در مـعـرض    •

 خطر ابتال هستند. 
 انتقال در بیماري آنفلوانزا نیازمند تماس نزدیک  است. •

 پیشگیري
 استفاده از ماسک هنگام حضوردراماکن عمومی •
 استفاده از دستمال کاغذي حین عطسه یا سرفه •
استراحت در منزل به ویژه در مـورد کـودکـان، عـدم حضـور            •

 کودك بیمار در مدرسه یا مهد کودك
رعایت فاصله با فرد مبتال که حداقل فاصله  یک متـر  و یـا           •

 متر می باشد. 1/8
 شست و شوي مکرر دست ها با آب و صابون  •
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از راه هاي موثر در پیشگیري از بیماري آنفلوانزا تـزریـق واکسـن           
باشد کـه بـایـد بـا نـظـر پـزشـک               آنفلوانزا در ابتداي فصل پاییز می 

 متخصص انجام گردد.                                                   


