
 

 

 

 

 

 

 

 آنفلوانزای فصلی  بسته آموزشی پیشگیری و کنترل بیماری
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 مقدمه :

درنظر خمد  در راست ا  رستالت اع ر رستانی و هیابی ب شتی    البرز  یدانشتاا  لوم  زششت   یمعاونت بهداشت 

باتمجه  در دس رس  لمم  مرد  قرار دبد.  "هممزش س مت بماانی"دارد بمه مابه مطالب هممزشی را بالنمان  

و   تنفستی، مطر  شتدن ستمامت م عدد  درخلتمک واآستل هنفومانشا    با ماریب  مریشت  ، به شترور صلتس سترما

بیمار    و آن رلزیشتایر   "ایل ما     ست مت بماانی  هممزشممضتمر   ،  19  دیآمو بیمار    ریبمه ی  لیبمچن

از   یهممخت تا با خمدمراقب   میخماب  شانیبه شما لش  . در ایل بست ه هممزشی  استتتعییل شتد "  صلتویهنفومانشا

 . دینشمهن   میو وخ دیدچار لمارض شد بروز بیمار و در صمرت    دمنم  ریشایز   صلویهنفومانشااب   به 

  

 :آموزشیاهداف 

 ب مانند:  مطالعه م لان ظار می رود صراییران لشیش زس از زایان 

 را شر  دبند.    صلویبیمار  هنفومانشا  .1

 ویژیی با  بیمار  هنفومانشا صلوی را شر  دبند. .2

 در انسان را شر  دبند.    صلوی ل ئم بیمار  هنفومانشا .3

 را با بیمار  سرما خمردیی بیان آنند.    صلویتفاوت بیمار  هنفومانشا  .4

 را صهرست نمایند.     صلویاصراد معرض خطر و اصراد زر خطر از لحاظ بیمار  هنفومانشا  .5

 نحم  آن رل بیمار  )ممازیل بهداشت صرد  در لفمنت با  حاد تنفسی( را شر  دبند. .6

 ا نا  ببرند. واآسل هنفومانشا  صلوی را تمضیح دبند و اصراد در المیت واآسیناسیمن ر .7

 را شر  دبند.    صلویرا  با  ان قال، ل ئم و را  با  زیشایر  از بیمار  هنفومانشا .8

 .در بالغیل و آمدآان را بیان آنند  ل ئم شدید بیمار  .9

 را شر  دبند.  یی صلویممارد منع ملرف واآسل هنفومانشا .10

 را تمضیح دبند.  تنفسی  حاد  با بیمار در  س مت روان   .11

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی

 ((INFLUENA))آنفـلوانـزا   

یومدرد و  هبریشش بینی،  تعریق،  درد لضت نی،  ستردرد،  بیمار  ویروستی حاد دست اا  تنفستی استت آه باتب،    صلتوینشاانفومه

  سرصه تظابر می نماید.

 می باشد.  Dو  Cو B و Aتیپ    چهارمی باشد آه دارا    نشاانفومه ویروس لفمنتلامس 

( عبقه بند  می   Nو   Hبا  ستطحی )به نا  با    دارا  زیریمنه با  م فاوتی بمد  و بر استاس خلتمصتیات هن ی  ن :  Aتیپ

  .  تمسط ایل زیریمنه با ایجاد می شمد  ییر  با در سطح جهانشمند. بمه ییر  با و جهان

 یا یس رد  می باشد.با  منطقه ا   با میشان آم ر  مسئمل ایجاد بمه ییر :   B  تیپ

 در ایجاد ممارد تک ییر و بمه ییر  با  آمچک ممضعی نقش داش ه است. :  Cتیپ

 بطمر اولیه یاو را هلمد  می آند و مش ص نشد  است آه می تماند سبب هلمدیی یا بیمار  در انسان یردد. :  Dتیپ

نشا بدلیس تغییرات م رر جشئی یا استاستی در ستاخ مان ویروس استت. ن یجه ایل انفومهایجاد بمه ییر  با و جهان ییر  با    

ایمل نیست ند. بمه ییر  با تقریبا در    "ا ایمنی آمی داشت ه یا اصت بایی استت آه اصراد نستبت به هنهتغییرات زیدایش ویروس

صماصتتس یک تا ستته ستتال در جمامع م  و  بروز می نمایند. درعی قرن بیستت م ستته جهان ییر  بیمار  ر  داد  استتت آه با 

      ی بمرا  بمد  اند.یبسیار بام  ومیرمرگ

 

 های انتقال: راه

  2قطرات تنفستی در صضتا  اعراف بیمار )حدود    ، شت ص دیار سترایت می آند. با بر لطسته و سترصهایل بیمار  از شت ص بیمار به 

  دچار بیمار  می شتمد.نشدیک بیمار قرار یرص ه با تنفس بما  هلمد     هشت لتی آ و  م ر ( و نیش بر رو  اجستا  ز ش می شتمد

ر ش ص دست هلمد  خمد را به چشم، دبان یا بینی بمالد  به ویروس هلمد  می شمد، حال ای  ، در اثر تماس با اجسا  هلمد نیش  دست  

 در حقیقت ویروس را وارد بدن خمدش می آند و به بیمار  مب   می شمد.  

 

 دوره واگیری:

 .روز بعد از ایجاد ل ئم بیمار  قابس ان قال است7سالت قبس از ایجاد ل ئم تا حدود  24از  

 

 عالئم بیماری : 

 روز  ل ئم بیمار  ایجاد می شمد آه لبارتند از:  3 تا 1نهف ای  بعد از یک دور   



 درجه اصوی تریل ل مت بیمار  است( ، سرصه ، یومدرد    8/37)تب بیش از    تب :شامس سه ل مت اصوی 

  ،اس فراغ در تعداد قابس تمجهی از اصراد هلمد  اسهال و  سردرد 

   بعد  ابمیت بس ندهبریشش، بدن درد، لرز و احساس خس ای در درجه 

 

 

 

 

 در بالغیل : ل ئم شدید بیمار 

 ایر بمرا  حال لمممی بد باشد  روز( خلمصاً 3مدت  عممنی )بیش از  ه تب بام ب 

 تنای نفسDyspnea) ) 

 نشانه با  دیس رس تنفسی ( (Difficulty in breathing 

 درد یا احساس صشار در  قفسه سینه یا ش مChest pain )) 

   سرییجه نایهانی(Dizziness) 

  ( ییجیConfusion) 

  اس فراغ شدید یا مداو 

 سرصه شدید    بهبمد ل ئم هنفومانشا در اب دا ولی لمد نایهانی تب و 

 

 ل ئم شدید بیمار  در آمدآان:

 لد  نمشیدن مایعات به میشان آاصی 

  اس فراغ شدید یا مداو 

  یدار آردن باشد یا اساساً ن مان و  را بیدار نممد(باخ  ل سطح بمشیار  )آمدك به دشمار  قابس 

 لد  تمایس برا  باز  آردن یا لد  تعامس آمدك با اعراصیان 

 تحریک زذیر  شدید درحد  آه آمدك تمایوی به هغمش والدیل نداش ه باشد 



 تب وسرصه شدید   بهبمد ل ئم هنفومانشا در اب دا ولی لمد نایهانی 

 )نشانه با  دیس رس تنفسی )تنفس تند یا نفس دشمار 

   تغییر رنگ آبمد یا خاآس ر  زمست 

 

 افراد پرخطر :

 می باشند: زیرایل اصراد شامس ممارد    اصراد  بس ند آه اح مال  بروز لمارض بیمار  در هنان بیش ر است.

    سال(  60سالمندان )اصراد بام  

  سال   م لمصا زیردو سال  5آمدآان زیر 

   باردارزنان 

 ( مانند : دیابت ،صشتارخمن بام،بیماران مشمل ریم  ملس هستم، صیبروز  اصراد دچار بیمار  مشمل در بریرو  ستنی

ستیست یک و....، بیمار  با  ارثی م ابملیک، بیماریها  مشمل خمنی ملس ستی س ستس ، بیماریها  مشمل آویم ، 

 (دآبد  وللبی مابیچه ا ، چاقی شدی

  مل ً اس فاد  از داروبا  سرآمب آنند  ایمنی یا لفمنت سیس م اصراد دچار نقص( ایمنیHIV) 

 لوت خطر بروز سندر   ه ب ، مدت عممنیه  اصراد دریاصت آنند  هسپیریل بReye   م عاقب هنفومانشا 

 با و آارآنان هن آنیل هسایشاا سا 

 

 

 

 



 تشخیص:

درحال  از حوق یا بینی بیماران مشت مك جهت بررستی هزمایشتاابی به لمس هید. نممنه ییر   قطعی بیمار  بایدتشت یص جهت  

 مظنمن بس ر  در بیمارس ان می باشد.  مماردییر  از تمامی اصراد دارا  ل ئم انجا  نشد  و محدود به حاضر نممنه

 

 درمان:

ل ئم خفی  دارد با است راحت در منشل و است فاد  از  ملترف مایعات استت. بیمار  آه   درمان است راحت در منشل و  اصتسمهم ریل  

 بهبمد می یابد. ، داروبا  تجمیش شد  از سم  زششک

نشا آه جشو اصراد زرخطر می باشتند و اصراد دارا  ل ئم آه دارا  صر  شتدید بیمار  بمد  و اح یاب به  انفومهبیماران مظنمن به 

و  نفومانشا داروبا  استتو امیمیرهدرحال حاضتتر برا   ویروستتی قرار ییرند.بستت ر  دارند  باید تحت درمان با داروبا  ضتتد  

با  تابعه بمد  و در صتمرت لشو  برا   زانامیمیر وجمد داردآه دارو  استو امیمیر در اخ یار مراآش بهداشتت و آویه بیمارست ان

 درمان تجمیش می شمد.

 

 ولی در بعضی از مماقع با لمارضی بمرا  است آه ابم هن لبارتند از:ایل بیمار  معممم بدون بیچ لارضه ا  بهبمد می یابد 

 لمارض قوبی و لمارض سیس م للبی مرآش    لفمنت یمش میانی،  زنمممنی یا ذات الریه، خروسک، 

 

 

 دس اا  للبی مرآش ( برا  درمان تب در آمدآان نباید هسپیریل  )لارضه نادر آبد و  REYEدلیس خطر بروز سندرو   ه  ب  تمجه:

 سایر سالیسی ت با ممرد اس فاد  قرار ییرند.  یا

   

 پیشگیری:

 شامس سه اصس است:

 لادات بهداش ی خمب: -1

 .از روبمسی و دست دادن در بناا  احمال زرسی خمددار  نمائید •

 .بیاندازیدرا در سطس زباله درب دار    اس فاد  هن  از دس مال آاغذ  اس فاد  نممد  و  بعد  سرصه از  بناا  لطسه و •

 .بینی بادست با  هلمد  خمددار  آنید  با  و از دست زدن به چشم •

برا  ایل آار   با  خمد را با هب و صتتابمن یا مماد دارا  ال س بعد از هلمدیی یا چندیل بار در روز بشتتمئید.  دستتت •

 .ثانیه بشمئید  20دست را به هب و صابمن هغش ه نممد  وتمامی دست را به مدت



 .دقیقه( 10 تا  5دقیقه به مدت    20تا 15)بر   زندیی به صمرت مرتب درب وزنجر  با را باز باذاریددر محس آار و  •

 .م ر را با اصراد دارا  ل مت رلایت نمائید  دوصاصوه  •

   درصمرت بروز ل ئم به زششک مراجعه آنید،  •

 در منشل اس راحت آرد  و از حضمر در اماآل تجمعی خمددار  آنید. بناا  بیمار در   •

 .تمصیه می شمد اصراد بیمار و مراقبیل هنان از ماسک اس فاد  نمایند •

 ید.یسرویس با  بهداش ی و سایر سطم  را به صمرت م رر یند زدائی نما •

شتم، یندزدایی و خشتک شتمند. در صتمرت  لباس صرد بیمار باید به عمر جدایانه یا به بمرا  ستایر البسته لفمنی شتست  •

 لد  دس رسی به مماد یندزدا  مناسب به مدت نیم سالت درهب جمش قرار داد  شمند .

برا  بیمتاران بستت ر  در منشل نیش بتا رلتایتت اح یتاعتات مز  از قبیتس ناته دار  در اتتاد مجشا بتا حتداقتس تمتاس،    •

ب ظروف و وستائس، حما  و تمالت ممرد است فاد  بیمار و است فاد  از ماستک برا  بیمار، شتست شتم و یندزدایی مرت

  بمچنیل دصع مناسب زسماندبا ممرد تمجه قرار ییرد.

 

 

 سالت زس از بهبمد  آامس ) بر آدا  عممنی تر بمد( در منشل اس راحت آنید.  24روز زس از شرور ل ئم و یا تا   7تا    تمجه:

درجه است فاد  می شتمد و 70برا  یندزدائی ستطم   صوش  آه هستیب زذیر می باشتند)مانند وستایس وتجهیشات زششت ی( از ال س  

 د.برا  سایر سطم  از آور می تمان اس فاد  نمم

 

برا  وسایس هلمد  به ترشحات و   درصد اس فاد  نمائید. 5  برا  تهیه محومل دارا  آورمی تمانید از محومل سفید آنند     تمجه:

)یک حجم سفید آنند  به نه حجم هب تمیشاضاصه شمد( و برا    1:10با  بهداش ی از محومل  ملس سرویس  مماد دصعی انسانی،

 حجم هب تمیشاضاصه شمد(.   99)یک حجم سفید آنند  به   1:100سایر سطم  و وسایس از محومل

 

 

 

 



          واآسیناسیمن -2

با  زرخطر و ستایر اصراد جامعه در حال حاضتر واآستل هنفومانشا بمه ستاله تمستط آشتمربا  ستازند  تهیه وجهت است فاد  یرو 

در دست رس می باشتد. اما با تمجه به این ه میشان ایمنی ناشتی از تشریق واآستل درصتد آمی دارد به ریل را  زیشتایر  رلایت  

نشا  صلتوی ممثر می باشتد.  انفومهنشا  صلتوی ممجمد در بازار برا  زیشتایر  از اب    به  انفومهاصتمل بهداشت ی استت. واآستل  

زیر  ستال ،آمدآان 65آستل برا  زرستنس شتاغس در مراآش بهداشت ی درمانی و ستایر یرو  با  زرخطر)مانند اصراد بام  ایل وا

 18ریم  و قوبی ، آویم ،آبد ،للتبی ، اصراد با ستیست م ایمنی زاییل ،آمدآان زیر    ، اصراد دارا  بیمار  با  مشملستال5

نشا  انفومهردار آه سته مابه دو  و ستم  بارداریشتان مقارن با صلتس ، زنان باستال آه هستپریل ملترف می آنند، چاقی شتدید

 است(تمصیه می شمد.

 

 داروبا  ضدویروس: -3

ازداروبا  ضتد ویروستی می تمان برا  زیشتایر  در اصراد زرخطر در معرض تماس با بیمار و یا زرستنس بهداشت ی درمانی در  

 رد.  آاند، اس فاد   تماس با بیماران آه از وسایس حفاظت صرد  اس فاد  ن رد   

 

 1399سال   یانسان یعمل مصرف واکسن آنفلوانزاردستو

  واآستل  لیممجمد در تام   با تیهنفومانشا و محدود  آشتمر یلوم   هیآم  ماتیو تلتم یالموو لیب  با  هیبه تمصت  تیلنا با      

   با دست مرلمس نحم  ملترف در یرو  اص ه، یاخ لتاک  یانستان   واآستل هنفومانشا  هیستهم لیو بمچن ازیممرد ن   هنفومانشا

 یردد. یو اقدا  ال   م   جهت بهر  بردار  ریبه شر  ز  یصلو   واآسل هنفومانشا  اصتیدار مشممل در  تیاولم

 

 : ندینما  یم اصتیدر اانیرا  بطمرقرار داش ه و واآسل را  تی آه در درجه اول ابم یآسان: اول تی اولم

o   معاونت مح ر  درمان:   یبا بمابنا  مارس انیشاغس در ب  (و ان ظامات    ادار  ،یخدمات  ،یدرمان  ، یبهداش )زرسنس

 ی ت لل  ب ش آرونا، صمد  ،یلفمن  ،یصشارمنف  یتنفس  شولهی اتاد ا  ای یرو  با زرسنس شاغس در ب ش    لیا  در  تیاولم

 ،  ان ملم )  یمارس انی ب  ژ ی و   با   ب ش  ری و سا  مانی زا  شاا ، یاعفال، اور انس، هزما ، ی، داخو  ICU  ،CCUه، یر

 .باشدیم (  و...  یسمخ ا

o   منیناسییردند مشممل واآس  یم   ی مارس انیب    آه در صلس سرما وارد ب ش با  یزشش    یرو  با   انیدانشجم  هیآو 

  باشند. یم   نفومانشا ه

o ینم  یمجممله وزارت بهداشت درمان و هممزش زشش   ر یآه ز  یدول    بامارس انیدر ب  دارتیاولم    بایرو   هیآو 

 باشند.  ینفومانشا مه  منیناسیمشممل واآس  ش ین  یو خلمص  هیریخ  ، یردول یغ  با  مارس انیب  باشند، 



o س مت،    با  اا  یبهداشت، زا    تحت زمشش شامس خانه با   آشمر شاغس در واحدبا  یزرسنس نظا  بهداش   هیآو 

  شهرس ان و اس ان.   مراآش جامع خدمات س مت، س ادبا  ،یمانیزا   تیتسه

o تیصمر  ت یریسازمان اور انس و مد  یبا بمابنا  (  115 ی) مارس انیب شیاور انس ز   با اا یزرسنس شاغس در زا  هیآو  

  . یزشش    با

o یی(بما   ، ییایدر  ، ین یزم     مرز    با  انه یزا)    مرز  یمراقبت بهداش ( مراآش  )    با اا یزرسنس مس قر در زا  هیآو.  

o  نامه دس اا  مربمعه با در    یو معرص  ی: با بمابنایبا و ادارات دول   سازمان   ریشاغس در سا  یدرمان  یزرسنس بهداش

  ذآر شد .   ذآر شد  در بندبا   باتیاولم یرص ل  نظر

o  ندینمایم   تیمرتبط با زرندیان صعال    با  آه در قسمت ستیز  ط یو سازمان حفاظت مح  یزرسنس سازمان دامپشش 

  .(مربمعه   نامه سازمان با  ی معرص برابر)

o یو معرص  ی: با بمابنایدرمان   یارائه خدمات بهداش    شاغس در ب ش با   ی یو امن  یان ظام  ،ینظام     روبایزرسنس ن 

ذآر    با  تینظر یرص ل اولم)با در    مسوح   روبایبا آسب نظر س اد آس ن  مذآمر (   روبا یو درمان ن  بهداشت  ادار 

   .(یقبو  شد  در بند

o یلوم  زشش     بادانشاا    رص ار   ها یماری مراآش مشاور  ب  یبمابنا  با اچ ه  و  / ایدز   ماران  یب  . 

o یمیبدون ش  ا یبا    یمیبدخ)مب   به   مارانیبا ب  تی: اولمبس ند  ی منیا  س م یدچار ضع  س  یآه به بر لو   یمارانیب 

زمشش   تحتی(  ویسس، بممص   سیس  یما ور، هنم  ی تامسم  ،   شیالید  مند، یز  رندیانیی  ، ی مترازیراد  ای  یدرمان

  مربمعه.    بامعاونت درمان و انجمل  یبا با بمابنادانشاا 

o  و جانبازان.  لاریرانیزرخطر در جامعه ا   یرو  با  

o لیمعومل ، ی لض ن  یللب  لیمعومل ، ی حرآ   یجسم  لیسالمندان، معومل    زرسنس و سالمندان ساآل در مراآش ناهدار 

  سازمان و ادارات آس  ی: با بمابنایاج مال  د ید  بیسرزرست و زنان هس  یمشمل، آمدآان ب  ی روان  مارانیب  ، یذبن

  .یس یبهش

o نفومانشا بس ند وهاب   به   در معرض جد  شمند  یباردار م   ا یهنفومانشا باردار بس ند    مریمادران باردار آه در صلس ش 

 مان یبف ه زس از زا  2واآسل هنفومانشا را دارند. زنان تا   اصتیجهت در  تیاولم  ل ی. لذا بامتر  شمندیمحسمب م   زرخطر

 باشند.  ی م   هیتمص  ل یا مشممل  شین

تمانند  یزششک م  شیتجم و شمند و با درخماست خمد یآه جشو یرو  زرخطر محسمب م یآساندو :  تاولمی 

 . ندینما اصتیو داروخانه با واآسل را در  یب ش خلمص  قی از عر



o آبد  ،   میآو  ، یلروق  ی، قوب(منجموه هسم)   میر  با    ماری: شامس ب ا   نهیمشمل و زم     با    ماریب  اصراد دارا   ، 

-یم  ریز    بند با یروبها  لی در ا  تی. اولمکی، اخ  مت م ابمل( مسیمو  ابتی منجموه د)غدد    ک، یبماتملم   ک، ینمرولم 

 :باشد

 دو آه لارضه دار شد  اند  پی و ت کی پ یت ابتیاصراد مب   به د ✓

 . یلض ن  یللب   هایماریو ب ین ال عات یبه ضا  انیمب   ✓

 . هیسمء تغذ ایسمء جذب قابس تمجه    دارا مارانیب ✓

 اند. شد  یمنیآه تمسط دارو دچار نقص ا   یمارانیاز جموه ب یمنینقص و سرآمب ا    دارا مارانیب ✓

 .(عحال   نبمدن مادرزاد ایو    بدنبال عحال بردار)  صاقد عحالدر اصراد   ✓

o اصراد در  ل یا ن هیقرار دارند: با تمجه به ا  ل یریمدت با هسپ  ی سال آه تحت درمان عممن  18ما  تا  6 یاصراد در یرو  سن 

  واآسل هنفومانشا   اصتیهنفومانشا بس ند، مشممل در  روسی ) م عاقب لفمنت با و  Reye(      خطر اب   به سندر  ر  معرض

 .باشندیم   یصلو

o ماریمنهیب  یچاق  ا یمفرط   یاصراد مب   به چاق  (یشاخص تمد  بدن  "  BMI "  لیبالغ    برا  40از   ش ریب  ای    مساو) . 

o   قبس  بف ه  2حداقس    شمدیم   هیآشمربا را دارند جهت آابش خطر اب   به هنفومانشا تمص  ریآه قلد سفر به سا  لی مساصر  هیآو  

 .ندیهنفومانشا اقدا  نما  منیناسیاز سفر نسبت به انجا  واآس

 ممارد منع ملرف واآسل هنفومانشا  

o واآسل.    از اجشا کیبر  ا یبه واآسل و    ی( آس یهناص  رینظ)  دیشد  کیهلر   با  سابقه واآنش    اصراد دارا  

 ملرف     میر  یقوب    ایاح  یآاص  شاتیو تحت نظر زششک با تجه  شی و با تجم اطیبا اح   دیواآسل هنفومانشا با  ریز    با  در یرو 

 شمد: 

بروز   ، یتنفس  س رسیو اصت صشارخمن، د  ی لروق  ی قوب  راتییتغ د، یشد  ریبروز آه)به ت م مرغ    دیشد  تیحساس   اصراد دارا ➢

  واآنش با  بعنمانی  عب  یمداخ ت اور انس  ا ی  ل ینفریاز  اصتیدر  ازمندین   واآنشها   جادی ا  یو بطمر آو  ییمارش  میل 

و زس از    ند یواآسل نما  اصتیدر با نظر زششک اقدا  به   د یاصراد با  ل ی: ا(یردند  یم   یتعر  دیشد  تیحساس  ای  دیشد  کیهلر 

  .باشند  مرآش مجهش قرار داش ه کیسالت تحت نظر زششک در    م یواآسل بمدت ن  اصتیدر

  اصتیواآسل هنفومانشا در  تمانندی  م  ( یخف  ریصقط خارش و آه)   باشند  یبه ت م مرغ م    یخف   سابقه هلر     آه دارا   اصراد   ➢

به زشت   د  یخماب  ای در حالت نشس ه    قهیدق  15حداقس    مدته ب  واآسل   اصتیبعد از در  مارانیشمد ب  یم  هی. اما تمصندینما

 . رندیتحت نظر قرار ی

  .ی قبو    واآسل هنفومانشا  اصتیبف ه زس از در  6  یبار  در ع  ولیی   ماریسابقه ب    اصراد دارا   ➢

  بدون تب. ایبا    دیشد  ا یحاد م مسط      ماریب  اصراد دارا ➢



  اص د.  یم  قیبه تعم  یحال لممم    تا زمان بهبمد  منیناسیواآس ➢

باشند.   یهنفومانشا نم  واآسل  اصتیمجاز به در    ماری ب  میتا زمان رصع ل   19  - د یآمو   ماریمب   به ب ای مش مك    مارانیب ➢

  باشد.  ییرو  بمانند ممارد اشار  شد  م   ل یدر ا  هنفومانشا  منیناسیممارد ملرف و ممارد منع واآس  با  منی اسیاند

 شاتی تجه  ام انات و    باشند در مراآش دارا  یواآسل م   اصتیدر  ازمندیآه ن   و هلر   تیحساس   شمد اصراد دارا  یم   هیتمص  تمجه:

 . ندینما  منیناسیاقدا  به واآس ،   میر  یقوب   ا یاح  یآاص

 

 چرا زنان باردار بیشتر در معرض خطر عوارض آنفلوانزا هستند؟

زنان باردار بیش ر در معرض خطر لمارض ناشی از هنفممنشا در دوران باردار  قرار دارند زیرا سیس م ایمنی ضعی  تر  دارند .  

بناامی آه باردار بس ید بدن شما به عمر عبیعی سیس م ایمنی بدن شما را ضعی  می آند تا اعمینان حاصس شمد باردار  

 ممصقیت همیش است. 

را مس عد اب   به بیمار    زنان باردار و زنان تا دو بف ه زس از زایمانیمنی ، قوب و ریه با در دوران باردار  ،  تغییرات سیس م ا

شدید ناشی از هنفومانشا ، از جموه بیمار  منجر به بس ر  شدن در بیمارس ان می آند. هنفومانشا بمچنیل مم ل است برا  جنیل  

 در حال رشد یک زن باردار مضر باشد. 

 است آه مم ل است با نقص لمله للبی و سایر لماقب نامطومب برا  آمدك در حال رشد بمرا  باشد.  تبل مت شایع هنفومانشا  

 

ایر با ل ئم هنفومانشا مریض شدید صمرا با ارائه دبند  خدمات بهداش ی خمد تماس بایرید. درمان زود بناا  هنفومانشا در   تمجه:

 اقامت در بیمارس ان را آابش می دبد.زنان باردار، مدت 

 تماس بایرید:   115ایر باردار بس ید و بر یک از ایل ل ئم را دارید ، ب صاصوه   تمصیه:

 دشمار  در تنفس یا تنای نفس ✓

 درد یا صشار مداو  در قفسه سینه یا ش م  ✓

 سرییجه مداو  ، ییجی ، لد  تمانایی تحریک  ✓

 تشنج ✓

 ادرار ن ردن ✓

 درد شدید لض نی ✓

 ع  شدید یا لد  ثبات ض ✓

 تب یا سرصه آه بهبمد می یابد اما زس از هن برمی یردد یا بدتر می شمد ✓



 

هنفومانشا است،  تشریق واآسل  به هنفومانشا،  اب    از  را  جومییر   از شرور صلس    تشریق  اید  هل  زمان   به ریل  زاییش قبس  در 

مدك در عی چند ما  اول زس از تملد محاصظت می آند. مادر در  هنفممنشا است. تشریق واآسل هنفومانشا بم از شما و بم از آ

 دوران باردار  هن ی باد  را به آمدك در حال رشد من قس می آند. 

 

نظر از بر زمان درباردار ( را آویه زنانی آه باردار بس ند یا در دوران زس از زایمان می باشند، باید واآسل هنفومانشا )صرف تمجه:

 آنند.تشریق  

 اصراد ل مت دار ح ماً ماسک به صمرت بشنند و دس مرات مز  بهداش ی و صاصوه یذار  اج مالی را رلایت آنند.  تمجه:

 

 شیر مادر بهترین تقویت کننده

بدیهی است آه آمدآان شیرمادر خمار از غذا  ایمل تر  اس فاد  می آنند آه حاو  می روب با  آم ر  است، اما دلیس لمد  

آابش بروز انمار لفمنت با از جموه هنفومانشا در آمدآان تغذیه شد  با شیر مادر، تأثیر ملب ی است آه شیرمادر بر سیس م ایمنی 

-دارد. مآ مصریل ممجمد در شیرمادر از عرد م  وفی سیس م ایمنی آمدك را تقمیت می آند. به ل و  آمدك معمممً با می روب 

هن با تماس داش ه و صاآ مربا  دصالی هن در شیر مادر ترشح شد  است. روشل است آه ایر مادر   بایی مماجه است آه مادر با

مماد غذایی تقمیت آنند  سیس م ایمنی را در ر یم خمد بانجاند، تأثیر شیر مادر در تقمیت سیس م ایمنی آمدك بیش ر خمابد  

ا، به ریل غذا برا  او شیر مادر است. بمچنیل در صمرتی آه مادر شد. تمجه داش ه باشید آه در صمرت اب    شیرخمار به هنفومانش

به هنفومانشا مب   شد، شیردبی باید ادامه زیدا آند تا بم مماد مغذ  ممرد نیاز به آمدك برسد و بم صاآ مربا  ایمنی ترشح شد  

 در شیر مادر از آمدك در مقابس ویروس هنفومانشا محاصظت آنند.

 

 :ستغذیه و دستگاه تنف 

با  بدن و دصع د  اآسید آربل ضرور  است. تغذیه مناسب باصت لمو رد مناسب دس اا  تنفس برا  تامیل اآسیژن ممرد نیاز

رسانی  با  تنفسی از ساخ اربا  لض نی، للبی، ایمنی مربمط به دس اا  تنفس و خمنل و  بر تامیل رشد و ت امس مطومب اندا 

 آند.مطومب به هن زش یبانی می  

تغذیه نامناسب در آنار سایر لمامس محیطی بمچمن هلمدیی بما، سیاار آشیدن و صعالیت صیشی ی ناآاصی از لمامس خطر بروز 

با و آن رل تنفسی تغذیه اثر مع مسی بر ساخ مان و لمو رد ریه، قدرت تحمس ریهشمد. سمءبا  تنفسی محسمب میبیمار 

شمد. زاییل بمدن و هبل بالث آابش بممیومبیل ودر ن یجه آابش ظرصیت ان قال اآسیژن می  دارد. به لنمان ملال آمبمد زروتئیل

تغذیه بمچنیل ممجب اصشایش خطر دبد. سمءمیشان آوسیم، منیشیم، صسفر و ز اسیم خمن لمو رد لض ت تنفسی را آابش می



 یل محس شایع بروز لفمنت در بدن محسمب می جایی آه دس اا  تنفس سمم شمد. از هنبا  تنفسی در اصراد مس عد میلفمنت

 تماند آشند  باشد. تغذیه در صرد مب   میبا در صمرت وجمد سمءشمد، ایل لفمنت

با  تنفسی آمک با، سبشیجات و غذابا  دریایی به آابش خطر بروز بیمار یک ر یم غذایی م عادل حاو  مقادیر آاصی از میم 

تماند به حفظ با  زیر میه تاثیر تغذیه بر س مت دس اا  تنفس بمچنان ادامه دارد، تمصیهمی آند. ایرچه مطالعات در زمین

 س مت دس اا  تنفس آمک آند:

 به دست هوردن و حفظ وزن مناسب ✓

 انجا  صعالیت صیشی ی منظم  ✓

 غذابا  دریایی با، سبشیجات ونیش اس فاد  از یک ر یم غذایی م عادل و م نمر حاو  مقادیر صراوان از میم  ✓

 دریاصت مایعات آاصی  ✓

 آابش دریاصت نمک  ✓

 شامس: مابی تل، مابی سالممن، یردو و روغل بذر آ ان   3- ملرف منابع غذا  حاو  اسیدبا  چرب اماا ✓

 Dاز منابع غذایی و نیش م مس وی امیل   Dاعمینان از دریاصت آاصی وی امیل   ✓

با  روغنی، حبمبات و سبشیجات سبش تیر  با و مغشبا، دانهسملرف منابع غذایی حاو  مقادیر آاصی منیشیم شامس هجی ✓

 بریی

با  هزاد محاصظت  با می تماند از باصت ریه در برابر هسیب با  ناشی از رادی الملرف مماد غذایی غنی از هن ی اآسیدانت    تمجه:

 شامس:   آه  آند

 ممجمد در مرآبات )زرتقال، لیمم، یریپ صروت(، آیم ، بروآوی و صوفس سبش  Cوی امیل   ➢

 با  رنای و اسفناب ب اآاروتل ممجمد در زردهلم، انبه، بمیج، صوفس ➢

   یند ، بادا  و بادا  زمینی در غ ت، جمانه  Eوی امیل   ➢

   یمجه صرنای و بندوانه لی مزل در یمجه صرنای، محلممت صرهور  شد  ➢

 سونیم  در غذابا  دریایی و غ ت ➢

 

 :های تنفسی بیماری  سالمت روان و 

بمدیار ارتباط دارند. صرد  آه مب   به بیمار  روانی جد  است در معرض خطر بیش ر    اس مت روانی و جسمی به عمر اساسی ب

با  جسمی قرار می ییرد. برل س، در صرد  آه بیمار  جسمی مشمل دارد، اصسردیی و اضطراب دو برابر از انمار م  و  بیمار 

آیفیت زندیی صرد را تحت تاثیر قرار دبند و در عممنی  د  نتمانبا  روانی و جسمی میآند. بیمار می  بروزبیش ر از صرد لاد   



تر  شمند. شناخت و درك ارتباط بیل ذبل و جسم می تماند صرد را وادار آند تا از انمار بیمار  با  مدت بالث بروز لمارض جد 

  .جسمی، زیشایر  آرد  و بعد از تش یص بر بیمار  به دنبال درمان هن باشد

با  بیمار  روانی انی صرصاً به معنا  نداش ل ل مت بیمار  نیست؛ بو ه صرد سالم ل و  بر نداش ل نشانهتمان یفت س مت رومی

ساخ ل  با را بپذیرد، خمد را با محیط سازیار آند و در راس ا  ش مصاباید ب ماند ارتباعات سالمی را با دیاران برقرار آند، واقعیت

 .مد را به عمر منطقی تحقق ب شداس عدادبا  صطر  خمد ب مشد و ابداف خ

روان و جسم صرد تحت تأثیر صرایندبا  صیشیملم ی ی، لاعفی و بمچنیل لمامس اج مالی مانند درهمد و مس ل قرار می ییرند. 

 .ایل سه لامس می تمانند اح مال اب   صرد را به بیمار  روانی یا جسمی اصشایش دبند

از جموه سیس م تنفسی آه ارتباط نشدی ی با س مت روان    ، ثیر می یذاردابیملم ی ی بدن تبیمار  با  روانی تقریبا بر بر سیس م  

با می   بس ند آه سیاار مهم ریل لامس اب   به ایل بیمار   ریم با     بیمار   از مهم ریل بیماربا  تنفسی در ایل زمینه دارد.

اص ادیی و   مشمل بمدن ییرند.قرار میریم   با   هسم دریرو  بیمار   بایی ملس برونشیت مشمل، وباشد. بیمار  از آار  بیمار ، 

تمانند منشا اخ  مت روانی بسیار  در ایل بیماران باشند. شیمر اخ  مت  مشابه می  مماردوابس ای به دارو و اآسیژن و سایر

با باشند   ایل بیمار   لمامس تشدید آنندتمانند ی ی از  با  روانی میعی  وسیعی دارد و هسیب ریم زشش ی در بیماران  روان

با و مدت زمان نیاز به بس ر  در بیمارس ان را اصشایش دبند. اصسردیی و   با  تشدید، عمل مدت و شدت ایل دور   و تعداد دور 

مند، الب ه به  تمانند به لنمان یک لامس مس قس ممثر در مرگ و میر ایل بیماران در نظر یرص ه شاخ  مت اضطرابی بم چنیل می

و اصسردیی مم ل است تش یص اخ  مت خوقی )اصسردیی( در ایل بیماران آمی   بیمار  ریم زمشانی برخی ل ئم بیل  دلیس بم
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