
 

  باید بدانید آنفلوانزا در باره آنچه

 :آًفلَاًساآشٌایی با بیواری 

 اًَاع هتؼسزی ظیط گًَِ  ٍسِ گًَِ ّا زاضای   ایي ٍیطٍسهی تاضس. آًفلَاًعاّای  ى ٍیطٍسآیک تیواضی تٌفسی حاز ٍاگیط هی تاضس کِ ػاهل  آًفلَاًعاتیواضی 

 ّای سطز سال ٍ اٍج آى زض ظهستاى است. زض تواهی طَل سال ضخ هی زّس اها هؼوَال تیطتطیي ظهاى فؼالیت آى زض هاُ آًفلَاًعا هی تاضٌس.تیواضی

 ؟چیست آًفلَاًساعالین بیواری 

 ًطاى هی زٌّس: ضٍظ8تا 3هست ِ ضا حسالل ت آًْاتطَض هؼوَل تؼسازی اظ ػالین ظیط یا ّوِ  آًفلَاًعاافطاز هثتال تِ تیواضی 

 تة ٍ لطظ -

 آب ضیعش اظ تیٌی یا گطفتگی تیٌی گلَ، ًاضاحتی سطفِ، -

 سطزضز، ذستگی زضزهفاغل، زضز ػضالًی، -

 )الثتِ زض کَزکاى ضایؼتط اظ تعضگساالى هی تاضس(تیواضاى  تؼسازی اظ زض استفطاؽ ٍ اسْال تَْع، -

ػالین تسیاض ذفیف تاضس)ترػَظ زض افطازی کِ لثال ٍاکسیٌِ  تؼضی اظ ػالین هوکي است تیص اظ یک ّفتِ طَل تکطس ٍ ّوچٌیي هوکي است زض تؼضی اظ افطاز
 .( همساضی ایوٌی کسة کطزُ تاضٌس آًفلَاًعاضسُ اًس یا تؼلت اتتالی لثلی  تِ تیواضی 

 در صَرت برٍز ٍ بدتر شدى عالین زیر باید سریعا به پسشک هراجعه ًوَد:

 کَتاُ ضسى تٌفس )سرتی تٌفس( یا تٌفس سطیغ -
 سیٌِلفسِ زضز  -
 گیجی یا سطگیجِ ًاگْاًی  -
 استفطاؽ هساٍم -

 ؟چگًَه هٌتشر هی شَد آًفلَاًسابیواری 

 تطَض ػوسُ اظ ططیك َّا )شضات ضیع تٌفسی آلَزُ( تَسط سطفِ ٍ ػطسِ کطزى فطز تیواض  هٌتمل هی ضًَس. آًفلَاًعاّای  ٍیطٍس -
 ّوچٌیي اظ ططیك تواس سطَح آلَزُ تِ ٍیطٍس هٌتمل هی گطزز. آًفلَاًعا -
 آلَزُ ٍ یا تیواض تِ سایطیي هٌتمل گطزز)حتی زض ظهاًی کِ فطز آلَزُ تسٍى ػالهت تاضس(هی تَاًس تَسط فطز  آًفلَاًعا -
 ضٍظ تؼس اظ ضطٍع ػالین آلَزُ کٌٌسُ تاضٌس. 5-7فطاز تیواض هی تَاًٌس اظ یک ضٍظ لثل اظ ضطٍع ػالین تا ا -
 ضٍظ( آلَزُ کٌٌسُ تاضٌس. 2-12 تَاًٌس توست تیطتطی )گاّا هی آًفلَاًعاکَزکاى ٍ افطاز زاضای ضؼف سیستن ایوٌی هثتال تِ  -

 ؟قرار دارًد آًفلَاًساچه کساًی در هعرض خطر بیواری 

 زض افطاز ظیط ذطط ًاضی اظ ػَاضؼ تیواضی ضا افعایص هی زّس: آًفلَاًعااتتال تِ تیواضی  -
 سال 55افطاز  سالوٌس ٍ تاالی  -
 ظًاى تاضزاض -
 ًمع سیستن ایوٌی(-ػػثی-کثسی-کلیَی-ضیَی-ضی ظهیٌِ ای هعهي)للثیافطاز زاضای تیوا -

 افطاز تیص اظ حس چاق -
 کَزکاًی کِ توست طَالًی تحت زضهاى تا آسپیطیي لطاض زاضًس -

 افطازی کِ زاضٍی ضؼیف کٌٌسُ ایوٌی یا کَضتیکَاستطٍئیس هػطف هی کٌٌس  -

 ؟پیشگیری کرد آًفلَاًسا چگًَه هی تَاى از اًتقال ٍ اًتشاربیواری

 طاض زاضًس اظ جولِ اضائِ کٌٌسگاىزضیافت ٍاکسي زض گطٍّْای زض هؼطؼ ذطط ٍ پطذطط)گطٍّْای پطذطط کساًی ّستٌس کِ زض هؼطؼ اتتالی تیطتط تِ تیواضی ل -

 هی تاضس آًفلَاًعاّای پیطگیطی اظ تیواضی  یکی اظ تْتطیي ضٍشذسهات تْساضتی زضهاًی تِ تیواضاى( -
 تا زستوال یا آضًج زست  تیٌی زض ٌّگام ػطسِ ٍ سطفِ کطزىپَضاًسى زّاى ٍ  -
زستکاضی تیٌی تسًثال آتطیعش یا گطفتگی تیٌی، تواس تا  ٍثاًیِ (ترػَظ تؼس اظ سطفِ ٍ ػطسِ کطزى  33)حسالل توست  زست ّاٍ غحیح ضستطَی هساٍم  -

 سطَح آلَزُ
 استطاحت ٍ هاًسى زض هٌعل تا ظهاًی کِ تْثَزی حاغل گطزز -
 َض زض اهاکي ٍ تجوؼات تا تْثَزی کاهلػسم حض -
 پطّیع اظ زست زازى ، ضٍتَسی ٍ زض آغَش گطفتي زیگطاى تا تْثَزی کاهل -
 ٍ تیواض آًفلَاًعاضػایت فاغلِ هٌاسة)حسالل یک هتطٍ ًین( اظ افطاز زاضای ػالین  -



 

 ؟درهاى دارد آًفلَاًساآیا بیواری 

تجَیع آًتی تیَتیک تا ًظط پعضک ٍ زض  ى تاثیطی ًساضًس.آیک تیواضی ٍیطٍسی هی تاضس ٍ لصا زاضٍّای ضسهیکطٍتی)آًتی تیَتیک ّا( تط ضٍی  آًفلَاًعاتیواضی  -
 آًتی تیَتیک ًساضز  هیکطٍتی اضافِ ًوی ضَز ًٍیاظ تِ آًفلَاًعا%اظ هَاضز 83زض (هی تاضس.آًفلَاًعاهَاضز ذاظ ) اظجولِ ّوطاُ ضسى یک تیواضی هیکطٍتی تا تیواضی 

 هؼوَال تا استطاحت زض هٌعل، ًَضیسى هایؼات تِ هیعاى کافی،زضیافت زاضٍّای ضس زضز ّای ػضالًی تْثَز هی یاتٌس. آًفلَاًعاػالین تیواضی  -
تجَیع هی ؼطؼ ذطط ٍ پطذطط هؼوَال تطای افطاز زض هظیط ًظط پعضک ٍ زض هَاضز ذاظ  آًفلَاًعازاضٍّای ضس ٍیطٍسی ذاغی جْت کاّص ضست ٍ هست تیواضی  -

 زضهاًی هَضز استفازُ لطاض گیطًس. ذَز گطزز ٍ تِ ّیچ ػٌَاى ًثایس تؼٌَاى

 ؟ٍ سرهاخَردگی چیست آًفلَاًساتفاٍت 

سطهاذَضزگی)ػوَها تیواضی سطهاذَضزگی یک تیواضی ٍیطٍسی هی تاضس کِ ػوَها زستگاُ تٌفسی فَلاًی ضا زضگیط هی ًوایس ٍ تَسیلِ ٍیطٍسْای ذاًَازُ  -
 سطهاذَضزگی زض تواهی طَل سال ضخ هی زّس اها هؼوَال زض یْاض ٍ پاییع ضایغ هی تاضس. ّا ( ایجاز هی ضَز. ضیٌٍَیطٍس

زگی ظاّط ضٍظ تؼس اظ تواس اٍلیِ تا ٍیطٍسْای سطهاذَض 1-3ضٍظ تؼس اظ آلَزگی اٍلیِ تِ ٍیطٍس ضخ هی زّس.اٍج ػالین تیواضی  1-5سطهاذَضزگی تطَض هؼوَل  -
 ضٍظ تْثَز هی یاتس. 7-23هی ضَز ٍ زض طی

 است. آًفلَاًعاالساهات زضهاًی ًگْساضًسُ ٍ هطاتِ تیواضی  ًتی تیَتیکی ًساضز.آیک تیواضی ٍیطٍسی هی تاضس ٍ لصا زضهاى  آًفلَاًعاایي تیواضی ّواًٌس  -

 تیواضی سطهاذَضزگی ٍاکسي ًساضز. -

 اظ ّوسیگط هطکل هی تاضس  قتسیاض ضثیِ ٍافتطا آًفلَاًعاػالئن تالیٌی سطهاذَضزگی ٍ -

 ٍ سرهاخَردگی: آًفلَاًساهای ٍیرٍسی از جوله  بیواریپیشگیری از هَثر در اقداهات 

 ضغین غسایی هٌاسة -
 استطاحت ٍ ذَاب کافی -
 ٍضظش ٍ فؼالیت تسًی هٌاسة ٍ کافی -
 کاّص ٍ زٍضی اظ استطس -

 :آًفلَاًسادر پیشگیری از بیواری  آًفلَاًسا يًقش ٍاکس

 تَغیِ هی ضَز. آًفلَاًعاتِ هٌظَض کاّص ٍ کَتاُ ضسى ػَاضؼ ًاضی اظ تیواضی زض گطٍّْای پطذطط ٍ زض هؼطؼ تواس تا تیواضاى  آًفلَاًعاٍاکسي زضیافت 

 ػوسُ تطیي گطٍّْای اٍلَیت زاض گیطًسُ ٍاکسي ػثاضتٌس اظ :

 ظًاى تاضزاض -
 سالوٌساى -
 ػػثی(-کثسی-کلیَی-ضیَی-هعهي)للثیافطاز زاضای تیواضی ظهیٌِ ای  -
 افطاز تیص اظ حس چاق -
 افطاز زاضای کوثَز یا ًمع سیستن ایوٌی -

 پطسٌل پعضکی ترػَظ زضترص ّای تا تیواضاى ضؼف ایوٌی  -

ّفتِ  1حسالل  آًفلَاًعاپس اظ زضیافت ٍاکسي .پاییع(هی تاضس اظ آذط تاتستاى تا ًیوِزض اٍایل ضطٍع هاّْای سطز سال ) آًفلَاًعاتْتطیي ظهاى زضیافت ٍاکسي 
ػَاضؼ  ًوی ضَز اها تاػث کَتاُ ضسى هست ٍ آًفلَاًعاهاًغ تیواض ضسى تِ تیواضی  آًفلَاًعاطَل هی کطس تا پاسد ایوٌی زض تسى ایجاز ضَز. زضیافت ٍاکسي 

 سایط ٍیطٍسْای ایجاز کٌٌسُ ػفًَت تٌفسی اثط ًساضز هی گطززٍ آًفلَاًعاتیواضی 

 :باشد یمریز یها موارد منع مصرف واکسن آنفلوانسا شامل گروه

 ٍاکسي یاظ اجعا کیّط ای( تِ ٍاکسي ٍ یالکسیآًاف طی)ًظ سیضس کیآلطغ یّا ساتمِ ٍاکٌص یزاضا افطاز -
ی گَاضضری ٍ تطرَض کلر    ػالیرن تٌفسری، ترطٍظ    ػطٍلری ٍ افرت فطراضذَى، زیسرتطس     للثری  هطؽ)ترطٍظ کْیطضرسیس، تيییرطات   تِ ترن سیضس تیحساس یزاضا افطاز -

 طثی( یا هساذالت اٍضغاًسی ًفطیي اپی ًیاظهٌسزضیافت ّای ایجازٍاکٌص

 گردد: سیپسشک تجو وصالحدیدمنافع و مضرات  یبررس با و اطیبا احت دیواکسن آنفلوانسا با ریز یها گروهدر

 یٍاکسي آًفلَاًعا لثل افتیّفتِ پس اظ زض 5 یتاضُ زض ط ليیگی واضیساتمِ ت یزاضا افطاز -
 افتاز. كیکاهل تِ تؼَ یٍاکسي تا تْثَز عیتجَ سیحاز هتَسط یاضسیس تا یا تسٍى تة، تا یواضیت یافطاز زاضا زض -
 ضسٍیطٍسی )تِ هٌظَض زضهاى یاپیطگیطی( هٌؼی ًساضز. غیطفؼال آًفلَاًعا ّوعهاى تا تجَیعزاضٍّای ٍاکسيتجَیع -

 .بیواریهای خاص بر اساس ًظر پسشک هعالج اًجام  شَدافراد دارای  ٍاکسیٌاسیَى تَجه :

 


