
١

 باسمه تعالي

؟ انزا چيستيماري آنفلوب

و گاه ريه ها را مبـتالولآنف ايـن بيمـاري از ويـروس. مـي كنـد انزا يك عفونت ويروسي حاد دستگاه تنفسي است كه بطور عمده بيني ،گلو ،برونشها

و خوك موجب بيمولآنف و برخي جانوران مانند پرندگان ،اسب انزا در افراد مختلف ممكـنولآنف. اري مي گرددانزا ناشي مي شود كه مي تواند در انسان

.است از ديگر بيماريهاي ويروسي دستگاه تنفس قابل تشخيص نباشد

؟ انزا چيستاهميت آنفلو

انزاي فصلي به علت تغييرات مداوم ويروس عامل بيماري همه ساله روي مي دهد ولي بسياري از مردم داراي ايمني نسـبي در برابـرولهمه گيري آنف

انزاي جديد اغلب مـردم نسـبت بـه آن ايمنـيولويروس آنفبا ظهور درحاليكه. كمك مي كند عفونتروس در گردش هستند كه به محدود كردن وي

و تداوم گردش ويروس مي تواند موجب موارد عفون و گسـترش سـريعولت بسيار بيشتري در مقايسه با آنفندارند انزاي فصلي در تمام گروههاي سني

و بروز پاندمي بيماري به و كـاهش بهـره) همه گيري جهاني(جمعيتهاي حساس در نقاط مختلف جهان و مدرسـه شود كه ميزان باالي غيبت از كار

ت  و و با ايجاد اختالل در ارائه خدمات به ويـژه تـامين و مراقبت طبي را به همراه دارد و افزايش يكباره شديد موارد نيازمند بستري وزيـع انـرژي وري

شد ،حمل و اقتصادي خواهد و نابساماني گسترده اجتماعي و ارتباطات همچنين ميزان مرگ ومير در همه گروههاي سني در پانـدمي افـزايش.و نقل

.مي يابد 

 انزا كدامند؟راههاي انتقال بيماري آنفلو

:راههاي اصلي انتقال بيماري عبارتند از

عط: راه مستقيم و گلوي فرد آلوده در هوا پراكنده مي شودقطرات ريز ترشحات تنفسي كه حين بـراي انتقـال ايـن. سه ،سرفه يا حرف زدن از بيني

.الزم است) متر5/1تا1حداكثر(قطرات تماس نزديك 

، دهان يا بيني: راه غير مستقيم و سپس تماس دست آلوده با چشم و اشياي آلوده به ويروس  تماس دست با سطوح

و رطوبت كم ساعتها زنده بماندانزا مي تواولويروس آنف و8تا2از جمله روي دستها. ند در شرايط سرد و روي سطوح صاف ماننـد پالسـتيك ساعت

.ساعت قابل انتقال است24سطوح فلزي تا 

 انزا چقدر است؟مدت سرايت بيماري آنفلو

ب7بيماري از يك روز قبل از بروز عالئم تا ، سـالمندان كودكـان بـه ويـژه كودكـان خردسـال.ه ديگران اسـت روز پس از شروع عالئم قابل انتقال

.مي توانند به مدت طوالنيتري مسري باشندوافرادمبتالبه نقص سيستم ايمني

و نشانه هاي آنف  انزا كدامند؟ولعالئم

.م عمومي پديد مي آيدروزه با شروع ناگهاني همراه با عالئ3تا1انزا بدون عارضه معموالً پس از يك دوره نهفتگي كوتاهولآنف

و عضالت چشم(تب ،سردرد ،درد عضالني: عالئم عمومي ، خستگي) اندامها ،عضالت پشت ، بي اشتهايي ،درد مفاصل  ،احساس كسالت
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و ترشح بيني: عالئم تنفسي ، خشونت صدا ،انسداد و ناراحتي گلو  سرفه خشك ،گلو درد ،خشكي

و گيجي بدون شكايات در كودكان بيماري مي تواند با تظاهرات و در افراد سالمند تنها با تب باال ،احساس سستي تهوع ،استفراغ ،التهاب گوش مياني

.تنفسي مشخص تظاهر كند

و عالئم عمـومي بـه. انزا متفاوت استولوردگي بدون تب تا عالئم شاخص آنفبه طور كلي طيف عالئم باليني از يك بيماري خفيف شبيه سرماخ تب

و گاه3 طور معمول و احساس كسالت ممكن است تا دو هفته طول بكشد8تا4روز ، با اينحال سرفه و به تدريج كاهش مي يابد .روز ادامه يافته

؟ نزا چيستعوارض بيماري آنفلوا

و غيرريوي به وجود مي آيدولبه دنبال آنف .انزا گاهي عوارض ريوي

، تشـديد بيماريهـاي ريـوي مـزمن ذات الريه ويروسي اوليه ،ذات الر: عوارض ريوي و ويروسـي يه باكتريايي ثانويه ،ذات الريه همزمـان باكتريـايي

 مانندآسم وبرونشيت

تب: عوارض غيرريوي ، عوارض و مانندتشنج التهاب عضالني  ...، عوارض سيستم عصبي مركزي

 درمان

ن) درصد موارد98(انزا بدون عارضهولاغلب بيماران مبتال به آنف به. ويژه بهبودي مي يابندياز به مراقبت طبي يا مداخله بدون در اين موارد توصيه بيمار

بر،استراحت در بستر و استفاده از داروهاي تب و انسـداد بينـي مناسـب ومسكنمصرف مقادير بيشتر مايعات و سرفه جهت تخفيف درد و ضد احتقان

.رين جداً خودداري شوديسال بايد از مصرف آسپ18در افراد زير. است

مؤمصرف دا و اشكال شديد بيماريولثر بر ويروس آنفروهاي اختصاصي .كاربرد داردباتجويزپزشك انزا تنها در افراد در معرض خطر

 در معرض خطر شناخته مي شوند؟ چه كساني به عنوان گروههاي

 سال5كودكان زير-1

)سال65افراد باالي(سالمندان-2

ض-3 و ناتوانبيماران  عيف

،(بيماران مبتال به بيماريهاي مزمن-4 و، ديابت، مانندتاالسمي ماژور قلبي ،كليوي ،كم خونيهاي ارثي ريوي بيماريهـاي نقائص متابوليك مادرزادي

)عصبي عضالني

 دريافت كننده كورتون وشيمي درماني افراد-5

با-6 و سوم حاملگي آنان . فصل شيوع آنفلوانزا همزمان است زنان بارداري كه سه ماهه دوم

و نوجوانان-7 تا6كودكان . ساله اي كه تحت درمان طوالني مدت با آسپرين هستند18ماهه

و اعضاي خانواده بيماران متعلق به گروههاي در معرض خطر-8  مراقبان

 كاركنان بهداشتي درماني به ويژه افراد در تماس مستقيم با بيمار-9
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. گروهها در اوايل فصل سرما واكسن آنفلوانزاي فصلي را دريافت كرده ودر صورت ابتال به آنفلوانزا به پزشك مراجعه نمايند الزم است اين

 انزا كدامند؟ولزمينه آنف عالئم هشدار دهنده در

: انزا بروز هريك از عالئم زير نيازمند مراجعه فوري به پزشك استولدر بزرگساالن مبتال به آنف

 درجه مداوم به مدت بيش ازسه روز5/38ي تب باال-

) وسطحي همراه باتقال تنفس تند( تنگي نفس يادشواري تنفس-

 احساس درديافشاردرناحيه سينه ياشكم-

 گيجي وكاهش سطح هوشياري-

 تهوع واستفراغ شديدومداوم-

: استانزا بروز هريك از عالئم زير نيازمند مراجعه فوري به پزشكولدر كودكان مبتال به آنف

و سطحي همراه با تقال(تنگي نفس يا دشواري تنفس- ) تنفس تند

 كبود شدن لبها-

 عدم توانايي نوشيدن آب به مقدار كافي-

و واكنش طبيعي به محيط اطراف-  خواب آلودگي غيرطبيعي يا عدم توجه

 بيقراري شديد-

و تشديد سرفه به دنبال بهبود اوليه عالئم-  عود عالئم همراه با تب

 اه با دانه هاي پوستيتب همر-

 توصيه هاي بهداشتي براي پيشگيري از ابتال

و صابون يا مايع دستشويي بشوييد• و وسايل(دستهاي خود را به طور مكرر با آب و تماس با بيماران يا اشياء به ويژه پس از سرفه يا عطسه

) آنان

و بيني خود را در حين عطسه يا سرفه با دستمال كاغذي بپوشان• و پس از استفاده آن را در سطل درب دار يا كيسه پالستيكي قـرار دهان يد

.دهيد

و بيني خود با دستهاي نشسته خودداري كنيد• ، دهان .از لمس چشم

و بغل كردن ديگران خودداري كنيد• ، روبوسي .از دست دادن

.ووسائل خودرادراختيارديگران قرارندهيد ازوسايل شخصي ديگران استفاده نكنيد•

ص• .متر را رعايت نماييد5/1تا1ورت تماس با افراد بيمار فاصله در

و پر ازدحام خودداري كرده يا مدت حضور خود را به حداقل برسانيد• .حتي المقدور از حضور در اماكن عمومي
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ا• و پس و حتي االمكان از ماسك استفاده نموده ز هر بار تماس دسـتها را آب در صورت مراقبت از افراد بيمار ياتماس نزديك با او در منزل

.و صابون بشوييد

تا• بر24يا( روز پس از شروع عالئم7در صورت ابتال به بيماري من) ساعت پس ازقطع تب بدون مصرف داروهاي تب اززدر و ل بمانيـد

و اماكن عمومي خودداري كنيد .) از ماسك استفاده كنيد در شرايط ضروري براي حضور دراماكن عمومي(حضور در محل كار يا مدرسه

و مايعات فراوان مصرف كنيد• . در صورت ابتال به بيماري در منزل استراحت نموده

و نوجوانان زير(براي تخفيف عالئم بيماري از مسكن هاي معمولي استفاده كنيد• و فراورده هاييسال مصرف قرص آسپ18در كودكان رين

خ)ممنوع استدارويي حاوي آن  .خودداري كنيد يا كورتون ودسرانه آنتي بيوتيكو از مصرف

، كنترل تلويزيون را روزانه با مـواد ضـدعفوني كننـده• و يخچال در صورت وجود فرد بيمار در منزل وسايلي مانند گوشي تلفن ،دستگيره در

. حاوي الكل يا وايتكس رقيق شده تميز نماييد

و90تـا70انزا دربزرگساالن سـالمولآنففصلي در پيشگيري از ابتال به انزايولسن آنفواك• گروههـاي در تجـويز آن در درصـد كـارايي دارد

و مير ناشي از بيماري جلوگيري كندولاند تا حد زيادي از ابتال به آنفمي تومعرض خطر و مرگ ، بستري شدن ، عوارض . انزاي فصلي


