


بیماری انف�لوانزا؟

بیماری است که عامل آن ویروسی میباشد•

 انفلوانزا داریمC و A، Bسه نوع ویروس •

 در انسان بیماریزا استB و Aنوع •

به دلیل تغییرات ساالنه اهمیت  A نوع •
دارد و همه گیری ایجاد میکند

 در حیوانات نیز بیماریزا می باشدAنوع •



معرفی بیماری
وسيع، • ، همه گیری  پاندمي )انفلوانزاي انسانی انفلوانزا ب6ه شكل جهان گير  ) ( :

اسپوراديك مشاهده  ، همه گیری، طغيان و تك گير  (كوچك، منطقه ای ( )

.می شود ميزان حمله در همه گیری هایی كه در اجتماعات بزرگ اتفاق می افتد 

 درصد است، در حالي كه در اجتماعات بسته مثل 20 تا 10معمواًل بين 
. درصد و بيشتر می رسد 50مدرسه های شبانه روزی و يا خانه سالمندان به 

همه گیری ها در مناطق معتدل معمواًل بيشتر در زمستان و در ن6واحي گرمسير 
.و اغلب در ماه های باراني سال اتفاق می افتد

:ان6فلوانزاي پرندگان انفلوانزا عالوه ب6ر انسان در گونه های مختلف پرندگان و •

.بسياري از پستانداران از جمله اسب، خوك و گربه سانان مشاهده می شود 

به دليل امكان پرواز در پرندگان و تنوع سوشهاي ويروس انفلوانزاي 
مشاهده شده در پرندگان و خطر انتقال آن به انسان و اثبات بروز پاندمي 
هاي قبلي با منشأ اين ویروس ها، انفلوان6زاي پرندگان داراي اهميت خاص 

.می باشد



اهمیت انفلوانزا؟

اهميت انفلوانزا در سرعت انتشار همه گیری ها، وسعت و تعداد •
مبتاليان و شدت عوارض آن، به خصوص ذات الریه ويروسي و 

.باكتريايي می باشد در همه گيری هاي بزرگ شكل شديد يا كشنده 

بيماري بيشتر نزد سالمندان و افرادي كه به دليل عوارض مزمن 
قلبي، ريوي، كليوي، بیماری های متابوليك، كم خوني و يا نارسايي 

.ايمني ناتوان شده اند مشاهده می شود برآورد ميزان كشندگي 

بيماري انفلوانزاي فصلي در جمعيت انساني بين نيم تا يك درصد 
محاسبه شده و ميزان كشندگي بيماري انفلوانزاي پرندگان در 

.% می باشد60جمعيت انساني حدود 



منشا ويروسهاي پاندمي

1- Reassortment

2- Mutation



Reassortment (in Pigs)

Migratory 

water birds 



Reassortment (in Human)

Migratory water 

birds 



یک • ظهور  دوم  روش  موتاس666يون  
.ویروس برای پاندمی می باشد 

در • تدریجی  تغییرات  روش  ای666ن  در 
ویروس در ط6ی عفونتهای متوالی در 
ایجاد  پستانداران  س666ایر  ی666ا  انس666ان 
می شود ک6ه منجر می گردد در ویروس 
ایجاد  پرندگان بطور موذیان6ه تغییراتی 
شود ت6ا تواناي6ی انتقال ب6ه انسانها را 

.داشته باشد



Mutation (in humans)Mutation (in humans)

Source: WHO/WPRO

Migratory 

water birds 



H5N1 
ب6666هدا6ش6تی   ن666ظ6ر  از  د6ل6ی6ل  دو  ب66666ه66 
ا6س66666666666ت ا6ه6می66666666666ت  :ب66666666666666ا 

را 1 ا6ن6سان  ب66666ه66  ا6ن6تقا666ل  ت666وا6ناي66ی   -
ا6س66666666666666666ت ک66رد6ه66  پ666یدا 

- ا6ي6ج6اد ب6666یمار6ی ش666دی6د ب6666ا م6رگ و 2
م6یر ب6666ا666ال 



عالئم انفلوانزا؟
انفلوانزا بيماري ويروسي حاد دستگاه تنفسي •

است كه با تب، سرفه، سردرد، گلودرد، درد 
عضالني، تعريق، آبريزش بيني و گاهی استفراغ 

.و اسهال تظاهر می کند در اين ميان تب و 

.سرفه به عنوان عالئم كليدي مطرح می باشند 

سرفه اغلب شديد و براي مدتي ادامه مي يابد؛ 
 روز 7 تا 2ولي ساير نشانه هاي بيماري بعد از 

.خودبه خود بهبود پيدا مي كند



مکانیسم انتقال ویروس  (روش های (

به افراد سالم

انسانی • انفلوانزای  ویروس  انتقال  راه  تری66ن  شای66ع 
فصلی بصورت فرد به فرد با واسطه قطرات تنفسی 

(بزرگ است یعنی سرفه یا عطسه فرد بیمار  (

انتقال از طری6ق قطرات تنفس6ی بزرگ نیازمند تماس •
نزدی6ک بیمار و فرد س6الم اس6ت  چون ای6ن قطرات به 
ص6ورت معل6ق درهوا باق6ی نم6ی مانن6د وعمومًا فاصله 

ای کمتر از یک متر را طی می کنند





مکانیسم انتقال ویروس به  (روش های (

ادامه افراد سالم  ) (

انتقال از طری6ق س6طوح آلوده ب6ه قطرات تنفسی •
سرایت  برای  دیگری  احتمال66ی  روش  نی66ز  آلوده 

است

احتمال انتقال عفون6ت از راه های6ی مانن6د اش6ک یا •
ترشحات  تمام  اما  اس66ت  نامشخ66ص  هنوز  بزاق 
بطور  آلوده  بیماران  بدن  مایعات  و  تنفسی 

بالقوه آلوده کننده و بیماریزا تلقی میشود



تعریف مورد مشکوک به بیماری 

انفلوانزای فصلی انفلوانزای فصلی 
عالئم بیماری 

ت6ب ، سردرد،  شاه عالمته6ا شام6ل –
سرفه ، گلودرد 

قابل – ص6د  در  واس6تفراغ  اس6هال   
توجهی از افراد آلوده

و – لرز  بدن درد،  بینی،  ی6ا گرفتگ6ی  آ6بریزش 
اهمیت  بعدی  درج66ه  در  خس66تگی  احس66اس 

هستند



گروه های پرخطر برای ابتال به 
این ویروس 

سال65سنین باالی –

 سال5کودکان زیر –

زنان حامله–

افراد دچار بیماری طب6ی مزم6ن در هرگروه سنی –
( مانند آسم، دیابت، بیماری قلبی وعروقی  : (

از – استفاده  مثاًل  ایمن666ی  نق666ص  دچار  )افراد 

(HIVداروهای کاهنده ایمنی یا عفونت 

...و –



اقدامات و موازین پیشگیری از 
انفلوانزا

نشان • فصلی  انفلوانزای  برروی  نشان مطالعات  فصلی  انفلوانزای  برروی  مطالعات 
میدهد که فرد مبتال از یک روز قبل از بروز میدهد که فرد مبتال از یک روز قبل از بروز 

ت6ا  ت6ا عالئ6م  بروز عالئ6م میتواند 77عالئ6م  از  بع6د  بروز عالئ6م میتواند  روز  از  بع6د   روز 
بیماری را به افراد دیگر انتقال دهدبیماری را به افراد دیگر انتقال دهد

دوره عفون6ت زای6ی در کودکان  و خصوصا دوره عفون6ت زای6ی در کودکان  و خصوصا •
است  ممک666ن  وس666ال  س666ن  ک666م  است کودکان  ممک666ن  وس666ال  س666ن  ک666م  کودکان 

طوالنی تر باشدطوالنی تر باشد



اقدامات و موازین پیشگیری از 
انفلوانزا

دچار • بیماران  به  توص66یه  اولی66ن 
تنفسی  بیماریهای  عالئ66666م 
خصوصًا عالئم مشابه انفلوانزا 

(Influenza-Like Illness)



اقدامات و موازین پیشگیری از سرایت 
انفلوانزا به دیگران

عالئم • ب6ه  ابتالء  ص6ورت  عالئم در  ب6ه  ابتالء  ص6ورت  در 
توصیه  انفلوانزا،  توصیه مشاب66ه  انفلوانزا،  مشاب66ه 
به استراحت بیمار در منزلبه استراحت بیمار در منزل

مدت استراحت در منزل؟مدت استراحت در منزل؟•
ت66ا  ت66ا    شروع 77   از  پس  روز  شروع   از  پس  روز   

  ساعت پس   ساعت پس 2424عالئم یا تا  عالئم یا تا  
از رفع آخرین عالئم بیماریاز رفع آخرین عالئم بیماری

از افراد • از افراد بیمار تاحد امکان  بیمار تاحد امکان 
ساکن منزل نیز دور بماند ساکن منزل نیز دور بماند 



اقدامات و موازین پیشگیری از 
انفلوانزا

افراد سالم •
از تماس 
نزدیک با 

افراد بیمار 
پرهیز نمایند



اقدامات و موازین پیشگیری از 
انفلوانزا

برای • بیمار  برای اگر  بیمار  اگر 
مراکز  ب66ه  مراکز مراجع66ه  ب66ه  مراجع66ه 
منزل  از  منزل درمانی  از  درمانی 

خارج میشود سعی خارج میشود سعی 
ماسک  از  ماسک کن6666د  از  کن6666د 

اس6تفاده نموده یا اس6تفاده نموده یا 
ب6ا دستمال کاغذی ب6ا دستمال کاغذی 
و  عطسه  حی66ن  و در  عطسه  حی66ن  در 
سرفه جلوی دهان سرفه جلوی دهان 
را  خود  بینی  را و  خود  بینی  و 

بپوشاندبپوشاند



اقدامات و موازین پیشگیری از 
انفلوانزا

دستهای خود را بطور •
وصابون  آ66ب  ب66ا  مکرر 

خصوصًا  )بشوین6666666د 

از  پس  و  بیماران 
(عطسه و سرفه

ضدعفونی • محلولهای 
نیز  الکل66ی  پای66ه  کننده 

در این زمینه موثرند



اقدامات و موازین پیشگیری از 
انفلوانزا

دست • از  س666الم  افراد 
یا  بین6ی  چش6م،  ب6ه  زدن 
دهان خود ت6ا ح6د ممکن 
اجتناب کنن6د زیرا راه غیر 
انتقال بیماری  مستقیم 

از این طریق می باشد



خالصه موازین بهداشت فردی 
(پیشگیری  (

و درمان بیمار در منزل
از • بایستی  نیس6ت  بیماری شدی6د  عالئ6م  ک6ه  انفلوانزای6ی  دربیماران 

طری6ق پیامهای بهداشت6ی ب6ه ماندن در منزل و رعای6ت آداب تنفسی 
:تشویق6 شوند شامل

حداقل – ی66ا  س66رفه  و  عطس66ه  هنگام  در  بین66ی  و  دهان  پوشاندن 
پوشاندن عطسه و سرفه با آستین پیراهن

رعایت بهداشت دستها–

( متر  1)رعایت فاصله تماس با دیگران  –

محدود کردن بیماران به عدم حضور در اماکن شلوغ با ماندن درمنزل•

درص6ورت ضرورت حضور در اماک6ن شلوغ، اجتناب از تماس نزدی6ک با •
افراد دیگ6ر



پیشگیری  (خالصه موازین بهداشت فردی   (

و درمان بیماردر منزل
برای ب6ه حداق6ل رس6اندن س6رایت بیماری، مراقب6ت از بیمار در محل •

زندگی، بایستی تا حد ممکن  تنها توسط یک نفر انج6ام گیرد

درصورت امکان هم بیماران و هم مراقبین آنها بایس6تی در طی •
بار مص6رف استفاده  ی6ک  از ماس6ک  بیماران،  زای6ی  دوره عفون6ت 

کنند

درص6ورتیکه امکانات ب6ه اندازه کاف6ی موجود نباش6د، استفاده از •
ماسک در منزل توسط بیمار نسبت به مراقبین وی ارجح است

ضرورت6ی ب6ه اس6تفاده از ماسک درتمام طول روز وجود ندارد و •
تماس کمتر  )فق6ط بیمار بایس6تی درحی6ن تماس نزدی6ک ب6ا دیگران 

( متر از آن استفاده کند1از 



پیشگیری  (خالصه موازین بهداشت فردی   (

و درمان بیماردر منزل
هنگام6ی ک6ه ماس6ک بوس6یله ترشحات تنفس6ی خی6س ش6د  بایس6تی به •

طریق صحیح دورانداخته شود
درص6ورت در دس6ترس نبودن ماس6ک ب6ه تعداد کاف6ی میتوان از دستمال •

ب6ه طور کام6ل جلو  پارچ6ه ای ک6ه  ی6ا ماس6کهای چندبار مص6رف  ضخی6م 
بینی و دهان را میپوشاند، استفاده کرد

ای6ن ماس6ک ه6ا نی6ز درص6ورت خی6س شدن بایس6تی تعوی6ض شده و ب6ا آب •
و صابون شسته شوند

اگ6ر تعداد کاف6ی ماس6ک در دس6ترس اس6ت، مراقبی6ن بیمار نی6ز بایستی •
وبینی  پوشاندن دهان  برای  آ6ن  از  بیماران  ب6ا  نزدی6ک  تماس  حی6ن  در 

استفاده کنند
با • از تماس  را پ6س  بایس6تی همواره دس6ت های خود  بیمار  مراقبی6ن 

بیماران بشویند



خالصه موازین بهداشت فردی  
(پیشگیری  (

و درمان بیمار در منزل
رعای6ت آداب تنفس6ی و شس6تشوی دس6تها بایستی •

توسط تمامی اعضای خانواده رعایت گردد 

تهویه • ت66ا  شود  بازگذاشت66ه  بایس66تی  ه66ا  پنجره 
چادر صحرایی برقرار شود (مناسب منزل  (

سطوح مختلف منزل بایستی بطور منظم توسط آب •
و صابون یا مواد ضدعفونی کننده پاکسازی شوند



افراد بالغی که اندیکاسیون ارجاع به مراکز  
؟درمان6ی دارند

تنگی نفس–
نشانه های دیسترس تنفسی–
درد یا احساس فشار در  قفسه سینه یا شکم–
(Dizziness)سرگیجه ناگهانی –

(Confusion)گیجی  –

استفراغ شدید یا مداوم–
در ابتدا عالئ6م انفلوانزا بهبود یاب6د ول6ی ناگهان تب –

 و سرفه شدید عود کند  
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