
 آنفلوانزا بيماري

ويروس نوع سه بوسيله كه است تنفسي حاد ويروسي بيماري يك آنفلوانزا بيماري

قابليت انسان تنهادر آنفلوانزا#  ويروسC و B انواع# شود مي (  ايجادA ،B،C) آنفلوانزا

از بسياري در بيماري ايجاد# توانايي# انسان بر  عالوهA نوع ويروس ولي دارد را بيماري ايجاد#

در بار اولين آنفلوانزا# نوع اين كه آنجايي# .از دارد نيز را پستانداران و پرندگان جمله از حيوانات

انسان به انسان از اكنون هم و گرديد منتقل انسان به سپس و نمود بيماري ايجاد ها خوك

گرديده معروف خوكي منشا  باA نوع آنفلوانزاي به دليل اين به  باشد مي انتقال قابل

اين زيرا اند گرديده آلوده بيماري اين ويروس به جهان هاي كشور كليه حاضر حال در است

در بيماري اين نيزاز ايران كشور كه دارد را گيري همه و انتقال قابليت شدت به ويروس

به توجه . با اند شده مبتال بيماري اين به  نفر357  تعداد18/6/88 تاريخ تا و نبوده امان

حدود شود مي زده تخمين هستند حساس بسيار جديد ويروس اين برابر در ها انسان اينكه

در بستري به نياز % مبتاليان5 گردندو مبتال بيماري اين به كشور % جمعيت30-10

عالئم آن، انتقال راههاي ، بيماري اين با  افراد كليه دارد ضرورت لذا كنند پيدا را بيمارستان

آشنا باشد مي بسيارساده كه بيماري به ابتال از پيشگيري چگونگي با مهمتر همه از و آن

. شوند

:  بيماري انتقال راه
همچنين شود مي منتقل سالم افراد# به آلوده افراد سرفه و عطسه طريق از ازطريق# .،

. يابد انتقال ديگران به تواند مي آلوده شخص ترشحات به آلوده سطوح

(: A ) نوع آنفلوانزا بيماري عالئم
كه باشد مي فصلي آنفلوانزاي# با مشابه خوكي منشا  باA نوع  آنفلوانزا بيماري عالئم

اشتهايي بي و چشم و بيني آبريزش# – عضالني درد– خستگي – سردرد – لرز و تب شامل

.  باشد مي

به حتي است ممكن كه باشد مي باال و ناگهاني تب عالمت واضحترين بين اين در اما

( و پشت ناحيه و اندامها# )در عضالني درد – سردرد عالئم ديگر . از برسد  درجه41 الي40

سه از پس بيماري اينكه . عليرغم باشد مي خشك سرفه و گلودرد – پا ساق درد دركودكان

خصوص به زيادي عوارض بيماري اين به ابتال آنكه بدليل اما كند مي فروكش روز



به مبتاليان و  سال5 زير كودكان باردار، زنان ( ،  سال65 باالي )افراد درسالمندان

بروز محض به بايد كند مي ايجاد كليوي – ايمني سيستم نقص – ريوي – قلبي بيماريهاي

.  نمود مراجعه# پزشك به عالئم

محافظت آنفلوانزا بيماري برابر در را ديگران و خود توان مي چگونه

 ؟ كرد
.بپوشانيد عطسه و سرفه هنگام در مصرف يكبار دستمال با را خود  دهان و بيني -  جلوي

. بيندازيد دار درب زباله سطل در فورا مصرف از بعد را شده استفاده -  دستمال

. بشوييد صابون و باآب ا دستهار بار چندين -  روزانه

. كنيد عمل پزشكي دستورات به فورا داريد را آنفلوانزا# هاي نشانه -  اگر

متر يك  ميزان به حداقل ديگران با خودرا فاصله داريد را آنفلوانزا# بيماري هاي نشانه -  اگر

. كنيد حفظ

و كار هاي ،محل پرجمعيت هاي محل به رفتن  از داريد را آنفلوانزا# بيماري عالئم -  اگر

موادغذايي# مصرف ، كافي خواب ، استراحت و بمانيد خانه .كنيد در خودداري# مدرسه

. باشيد داشته فراوان مايعات نوشيدن و مناسب

خودداري# يكديگر با دادن ودست بوسيدن و گرفتن آغوش از بازديد و ديد هنگام -  در

. نمائيد

موارد اولين زيرا گردد مي تاكيد ايشان# كنندگان بازديد و زائرين به باالخص نكته اين رعايت

به و عاليات عتبات و عربستان در كه گرديد مشاهده زائرين در ايران در بيماري اين به ابتال

گرديده آلوده جهان مختلف كشورهاي از زيادي افراد تجمع بدليل بيماري اين ويروس

. بودند

. كنيد خودداري بيني و چشم،دهان با نشسته هاي دست تماس -  از

درماني بهداشتي مركز يا پزشك به بيماري عالئم بروز يا و آلوده افراد# با تماس صورت - در

: تكايا و مساجد در آنفلوانزا بيماري از پيشگيري  اصول. كنيد مراجعه

و بازنگري  كامل طور به نماز اقامه محلهاي و شبستانها و مساجد تهويه# هاي - سيستم

. شود اندازي راه و تعمير سريعا



حضور مكان اين در فريضه و مراسم# اداي منظور به كه كساني و نمازگزاران تجمع - درزمان

سيستمهاي يابند مي

باز مقابل نقطه دو در تجمع سالن درب دو حداقل و بوده روشن هواكشها و اي تهويه 

( هوا جريان برقراري )جهت شود داشته نگه

حاضرين ديد معرض ودر بوده موجود مساجد محل در كاغذي دستمال كافي ميزان - به

.باشد  داشته قرار

( سردرد و تب ، عطسه ، ) سرفه هستند خوردگي سرما شبيه عالئم داراي كه افرادي - به

و نموده رعايت را ديگران از  متري2 فاصله كاغذي دستمال از استفاده ضمن شود توصيه

. نمايند مراجعت# استراحت جهت منزل به ترجيحًا

يك حداقل يا و سجاده و ،جانماز مراسم# در شركت به مندان عالقه و نمازگزاران - كليه

مسئول داشته همراه به تسبيح و مهر و سجاده بعنوان تميز پارچه موارد كنترل .)باشند

( بود خواهند بسيجي خواهران و برادران و متوليان و مساجد خادمين  فوق

سطل داخل و آوري جمع مخصوص  پالستيكهاي در شده استفاده كاغذي هاي - دستمال

و زده گره بايستي زباله هاي كيسه ) درب گردد خارج محيط از و شده ريخته دار درب زباله

.(باشد شده بسته كاماًل

سطلهاي كننده تخليه فرد دراختيار دستكش و ماسك شامل فردي حفاظت - امكانات

.شود گذارده زباله

. باشد موجود وضوخانه و روشويي درمحلهاي كافي اندازه به مايع - صابون


