
  تعریف: 
نه آنفلوانزا بیماري ویروسی حاد دستگاه تنفس است که معموالً خود محدود شونده می باشد و نشا

روز خود به خود بهبودي می یابد ولی در موارد همه گیري، عوارض  7تا  2هاي بیماري بعد از 
  و مرگ و میر بیشتري دارد.

  عالئم: 

 درد ، سردرد ، دردهاي عضالنی ، خستگی و در عالئم آنفلوانزا شامل: تب ، لرز ، سرفه ، گلو
  .مواردي حالت تهوع ، استفراغ یا اسهال

   راه انتقال:
ویروس از طریق تماس مستقیم با فرد آلوده (از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن از فاصله 

  نزدیک) و تماس غیر مستقیم (از طریق دست و سطوح آلوده) منتشر می شود. 

  بیماري:  دوره کمون (نهفته)
ن دلیل روز هم باشد. به همی 7روز است که می تواند تا  3تا  1این مدت کوتاه بوده و معموالً بین 

   روز منتظر پیدایش بیماري باشند. 7افراد بایستی تا 

   دوره واگیري:
) دفع ویروس از یک روز قبل از شروع عالئم تا یک هفته بعد از آن ( در کودکان حتی تا ده روز

   خواهد داشت و احتمال سرایت بیماري وجود دارد. ادامه

  گروه هاي  پرخطر:
 عروقی، ریوي، کلیوي، -افراد داراي بیماري زمینه اي مزمن مانند بیماران مزمن قلبی

داراي سیستم ایمنی تضعیف شده مانند مبتالیان به ایدز و مصرف  انبیماردیابت و 
   ایمنیسیستم سرکوب کننده کنندگان داروهاي 

   سال 65سن باالي  و سال 5سن زیر  
  ) ساله) 18ماهه تا 6کودکان تحت درمان با آسپرین  



  رهاي باردا خانم 
 

  رعایت نکات زیر در پیشگیري از بیماري آنفلوانزا ضروري می باشد:
 با آب و صابون. شستشوي مکرر دست ها) 1

(پوشاندن جلوي دهان و بینی در هنگام عطسه و سرفه، استفاده  رعایت آداب بهداشتی تنفسی) 2
 از دستمال کاغذي، دفع بهداشتی دستمال هاي مصرف شده).

 طبی یا جراحی معمولی در هنگام بیماري و یا تماس با افراد بیمار. استفاده از ماسک) 3

  افراد بیمار با دیگران. به حداقل رساندن تماس) 4
  اماکن تجمعی و شلوغ در موقع بیماري) پرهیز از حضور در 5
  متر از فرد بیمار.  2تا  1 رعایت فاصله) 6
  یکدیگرعدم استفاده از وسایل شخصی ) 7
 ، روبوسی کردن و یا در آغوش گرفتن.عدم دست دادن) 8

 تغذیۀ مناسب و مقوي.) 9

  مراجعه به موقع به پزشک.) 10
  فاده شود.است مهر و جانماز شخصی) سعی شود در مساجد از 11
  حاضر شود. نباید در مدرسهدر صورتی که دانش آموز دچار بیماري شود، ) 12
از ورود به محیط  ) جهت اطمینان خاطر بیشتر، در صورت داشتن هریک از این عالئم زیر13

    شود : آموزشی  و محیط کار خودداري
 احساس گرما یا تب                      

 صورت بر افروخته           

  تعریق یا لرز  
توجه: عطسه، سرفه، آبریزش از بینی بدون یکی ازعالیم فوق مانع ورود به مکان آموزشی نمی 

  			شود.
  شود. به پزشک مراجعه در صورت تب باال، تنگی نفس، درد قفسه سینه و حال عمومی بد،)14
از  از قطع تب ساعت پس 24تا دانشجو، مدرسین و کارکنان در صورت ابتال به بیماري باید ) 15

  حضور در کالس درس خودداري نموده و به استراحت بپردازند.
 


