
:در کودکان درصورت )تنفس تند و سخت  و 1توجه

رنگ پوس  و لب و ناخن خاکستری متمایل به آبت   

یا استفراغ مداوم و شدید و کاهش هوشیاری  و شل  

عضالت و تب باال و تشنج  یا نوزادی که در حتیتن 

بیماری پوشکش کم  خیس شده اس   یا نتوزادی 

یا  111که در حین بیماری گریه نم  کند  سریعا به 

 نزدیکترین مرکز درمان  ارجاع داده شود 

:دربزرگساالن تنگ  نفس شدید و درد فشارنده 2وجهت

در ناحیه قفسه سینه  و سرگیجه شدید و ناگهان  و 

یتا  111استفراغ شدید و مداوم و گیجیسریعا بته 

 نزدیکترین مرکز درمان  ارجاع داده شود 

 

  

 

 

 

 

کمالوند روبروی کهریز مجتمع   -خرم آباد -آدرس: لرستان

مرکعز آمعویشعی  -پردیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 درمانی روانپزشکی مهر

 60000410650-58تلفن: 

 درمان بیماری

اغلب افرادی که عالئم بیماری در آنها خفیف هس  

خود به خود و بدون نیاز به درمان خاص  با رعای  

عادات غذای  مناسب، خواب و استراح  کاف  بهبود 

 م  یابند.

درمان تح  نظر پزشک با داروی ضد ویروس، در 

 بیماران دارای عالئم شدید بیماری توصیه م  شود.

واکسن آنفلوآنزا برای اشخاص در معرض تماس و پر 

خطر، در زمان مناسب )با مشورت پزشک( توصیه 

 شود. م 

 خطر بیماری در افراد

کسان  که بیماری مزمن ریوی، قلب ، کلیوی،  *

 کبدی و عصب  دارند.

کسان  که سیتم ایمن  آنها به عل  بیماری یا  *

 مصرف دارو ضعیف شده اس .

 کسان  که بیماری دیاب  دارند. *

 سال 51افراد باالی  *

 سال( 2سال )به ویژه زیر  1کودکان کمتر از  *

 کسان  که آسم دارند. *

 افراد خیل  چاق *

  خانم های باردار *
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 آمویشی درمانی روانپزشکی مهر

 بهداشت حرفه ای -واحد آمویش سالمت 

 آنفلوآنزا

 

 شناسنامه بروشور آموزش به پرسنل و بیماران 

 عنوان:آنفلوآنزا 

 تایید کننده: دکتر احد فاضل )روانپزشک(

 تهیه کننده: خدیجه فرض  ) کارشناس بهداش  حرفه ای (

1042041041بازنگری دوم:   1041041041تدوین:   



 نحوه سرایت بیماری

افراد ممکن اس  از طریق ترشحات تنفس، تماس با 

شخص آلوده و یا لمس کردن سطوح و اشیای  که 

قبالً توسط این افراد لمس شده اند و تماس دس  

آلوده با چشم، دهان و بین  به این بیماری مبتال 

 شوند.

 یادمان باشد:

مهمترین راه پیشگیری ای آنفلوآنزا شستشوی 

 دست ها با آب و صابون است.

 پیشگیری ای ابتال به بیماری

ساع  پس از  20روز پس از شروع عالئم یا تا  7تا  *

 رفع آخرین عالئم بیماری در منزل بمانید.

 از سایر افراد حداقل یک متر فاصله بگیرید. *

از دس  زدن به اشیاء و سطوح  که ممکن اس   *

 آلوده باشند، مخصوصاً در اماکن عموم  بپرهیزید.

آنفلوآنزا یک بیماری تنفس  ناش  از آلودگ  با 

ویروس آنفلوآنزا اس  این بیماری بسیار عفون  بوده 

و به سرع  م  تواند از فردی به فرد دیگر منتقل 

شود. تعدادی از گونه های ویروس  آن م  تواند 

سبب بیماری شدیدتر نسب  به سایر گونه های آن 

شود.گاه  نیز منجر به بروز عفونتهای باکتریای  از 

جمله عفون  گوش،عفون  سینوس ها یا برونشی  

 کردد

 عالئم بیماری

  درجه، که شروع آن به صورت  83تب باالی

 ناگهان  م  باشد

 .* سرفه و گلودر 

 سردرد *د 

 *  خستگ ، ب  حال  و ب  اشتهای 

 * بدن درد و کوفتگ  شدید 

  آبریزش بین 

 

 

 

 

  هنگام سرفه و عطسه دهان خود را با دستمال

 کاغذی بپوشانید.

  دستمال مصرف شده را بالفاصله پس از مصرف

 به طرز صحیح دور بیاندازید.

دس  های خود را به طور مرتب با آب و صابون  *

 بشویید. )مخصوصاً بعد از عطسه و سرفه(

هنگام احوال پرس  از دس  دادن، بوسیدن و در  *

 آغوش گرفتن خودداری کنید.

وسایل  را که مرتب در تماس با دس  ها هستند،  *

مثل گوش  تلفن، دستگیره درب و کنترل تلویزیون 

 را به طور مرتب ضدعفون  کنید.

  پنجره ها را باز بگذارید تا تهویه مناسب منزل

 برقرار شود.از سجاده شخص  استفاده کنید.

  خواب کاف  داشته باشید و سیستم ایمن  خود

 را تقوی  کنید 

  مصرف قند و استرس خود را کاهش دهید و

و میوه و سبزیجات را افزایش  Dمصرف ویتامین 

 دهید 
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