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 ویروس  آنفوالنزا چگونه منتقل می شود ؟

های آنفوالنزا موجود درقطرات تنفسی ازطریق  ویروس

شوند در اغلب موارد  این  سرفه و عطسه منتشر می

انتشار از فرد به فرد و معموالً از طریق تماس دست با 

آنچه به ویروس آنفوالنزا  آلوده  شده است و سپس 

دست آلوده با  دهان  و بینی  به فرد منتقل   تماس

 .شود می

 چگونه از انتقال بیماری جلوگیری کنیم ؟ 

 :رعایت اصول بهداشت فردی شامل 

پوشاندن دهان و بایانای باا         -6

ترجیحاا دساتاماال       )  دستمال 

در هنگام عاطاساه و      (   کاغذی 

 . سرفه 

دفع بهداشتی دستمال هاای    -2

استفاده شده در ظروف زباله درب 

 .دار 

 :عالئم و نشانه ها 

 :تواند خفیف یا شدید باشد عالئم بیماری می

 تب و لرز ، سردرد ، دردهای عضالنی از جمله کمردرد،

(که ممکن است با خلط همراه باشاد ) خستگی ، سرفه 
،گلودرد ، خشونت صدا ، استفارا،، خاارب بادن ،          

 .کوفتگی از عالیم شایع بیماری هستند

این عالئم معموالً دو روز پس از مواجهه با ویروس بروز 
مانند با این  کنند و معموالً کمتر از یک هفته باقی می می

حال سرفه کردن ممکن است بیش از دو هفته مشاهده 
 .شود 

آنفلوآنزا در تمام سنین به غیر از دوران شیرخوارگی  
 . شود دیده می

حالت تهوع و استفرا، ممکن است در کودکان مشاهده 
 . شود اما در بزرگساالن متداول نیستند

شیوع ناگهانی انواع مختلف آنفلوآنزا تقریباً هر زمستان 
 .دهد و شدت آنها متفاوت است  رخ می

 : واکسیناسیون 

برای پیشگیری از ابتال به آنفوالنزا به خصوص در افرادی 
که درصورت ابتال به آنفوالنزا درمعرض خطر بروزعوارض 

 . آن قرار دارندتوصیه می شود 

های پایانی  تزریق واکسن برای بزرگساالن باید در هفته
 .شهریور صورت میگیرد 

هاای     آنفوالنزا یک بیماری ویروسی است که باخاش  

این بیمااری  .  کند باالیی مجراهای تنفسی را درگیر می

دهد آنفوالنزا با سرماخوردگی تافااوت    به ناگاه رخ می

تر است و  های آنفوالنزا شدید طور معمول نشانه دارد؛ به

بیمار اغلب نسبت به سرماخوردگی زمان بیشتاری از    

 . ماند کار و مدرسه بازمی

بیشتر مردم بدون مشکل جدی از این بیماری رهایای  

یابند، اما گاهی بیماری به عفونت باکتاریاایای، از       می

ها یاا عافاونات        جمله عفونت گوب، عفونت سینوس

الباتاه، باا      .  انجامد ، می( برونشیت) مجراهای تنفسی 

تاوان از ایان        نگهداری مناسب از بیمار در خانه می

 . ها پیشگیری کرد عفونت

گروه های پر خطر  مانند کودکاان زیار دو ساال،           

ساله یا بیشتر ، زنان باردار ، افراد مبتال  15بزرگساالن 

به بیماری های قلبی ، افراد دارای مشکل سیاساتام    

ممکن است در صورت ابتال با صاالحادیاد    ...  ایمنی و 

پزشک معالج نیاز به بستری در بیمارستاان داشاتاه      

 .باشند


