


  



:آنفلوانزا
اين بيماري  اين بيماري  . . يك بيماري ويروسي مي باشديك بيماري ويروسي مي باشد

در هر سني مي تواند افراد را مبتال سازددر هر سني مي تواند افراد را مبتال سازد
یک بیماری حادتنفسی به علت ویروسیک بیماری حادتنفسی به علت ویروس
شایع در فصول سرد سالشایع در فصول سرد سال
 میزان حمله بیماری در اجتماعات میزان حمله بیماری در اجتماعات

درصد و در محیط های بسته تا درصد و در محیط های بسته تا ۲۰۲۰تاتا۱۰۱۰
    درصددرصد۵۰۵۰

 همه گیری ها معموال در فصلهای سرد و همه گیری ها معموال در فصلهای سرد و
بارانی سال اتفاق می افتد            به بارانی سال اتفاق می افتد            به 

همین خاطر نامش آنفلوانزا ی فصلی استهمین خاطر نامش آنفلوانزا ی فصلی است



::اهمیت آنفلوانزا اهمیت آنفلوانزا 
قابلیت ایجاد همه گیریقابلیت ایجاد همه گیری  --کثرت مبتالیانکثرت مبتالیان  --سرعت انتشارسرعت انتشار
    
 احتمال بروز عارضه و مرگ و میر در گروه های پرخطر احتمال بروز عارضه و مرگ و میر در گروه های پرخطر

..بیشتر استبیشتر است



 سه عالمت اصلی سه عالمت اصلی  :  :
))درجه اصلی ترین عالمت بیماری استدرجه اصلی ترین عالمت بیماری است  ۳۸۳۸بیش ازبیش از((تب تب - - 
گلودردگلودرد- - 
سرفهسرفه- - 
 بی اشتهایی ،تهوع،استفراغ،اسهالبی اشتهایی ،تهوع،استفراغ،اسهال: : عالیم کمکی عالیم کمکی
عضالنی لرزاحساس عضالنی لرزاحساس – – احساس کوفتگی ،دردهای استخوانی احساس کوفتگی ،دردهای استخوانی   - - 

ضعف و خستگیضعف و خستگی
سردردسردرد  - - 
احساس گرفتگی بینی و عطسهاحساس گرفتگی بینی و عطسه––آبریزش بینی آبریزش بینی - - 



::نکتهنکته

 سرفه در آنفلوانزا ،اغلب شدید و برای مدتی ادامه می سرفه در آنفلوانزا ،اغلب شدید و برای مدتی ادامه می
..یابدیابد

 روز خود بخود بهبود پیدا می روز خود بخود بهبود پیدا می ۷۷تاتا۲۲بقیه عالیم فوق بعد از بقیه عالیم فوق بعد از
..کنندکنند



  بيماری تقريبا در تمام افراد مبتال با سرفه خشك وگلو دردهمراهست  .
 روز پس از ورود ويروس به بدن تظاهر مي يابد ۴تا  ۱عالئم بيماری.
 ۲آنفلوانزا غالبا سبب ضعف و ناخوشی كامل در فرد می گردد اما پس از 

  .روز حال شخص بهبود می يابد ۷تا 
 دوره عفونت زایی در کودکان  و خصوصا کودکان کم سن وسال ممکن

.است طوالنی تر باشد
 با اين وجود اين بيماری را بايد بويژه نزد سالخوردگان و افراد مبتال به

.جدی تلقی كرد ناراحتي های مزمن ،
 اگر چه گاهی اوقات اكثر مردم يك سرماخوردگی شديد را با آنفلوانزا

اشتباه می گيرند اما در واقع آنفلوانزا بسيار شديدتر از سرماخوردگی می 
.باشد



تفاوت آنفلوانزای فصلی با سرماخوردگیتفاوت آنفلوانزای فصلی با سرماخوردگی

سرماخوردگی آنفلوانزای انسانی عالئم و نشانه ها

تدریجی )حاد(ناگهانی  نحوه شروع عالئم

خفیف و ناشایع شدید و شایع تب

ناشایع شایع گلودرد

کمتر شایع  سرفه
سینه : بیمار بیان میکند که (

)ام درد می کند

شایع ناشایع آبریزش بینی ،عطسه، احساس
گرفتگی بینی



شايع ترين عارضه ،ذات الريه می باشدشايع ترين عارضه ،ذات الريه می باشد  .  .
سالخوردگان بيش از همه در معرض خطر اين عوارض هستندسالخوردگان بيش از همه در معرض خطر اين عوارض هستند . .
 كه آنفلوانزای شديدی سراسر انگلسـتان را  كه آنفلوانزای شديدی سراسر انگلسـتان را    ۱۹۸۹۱۹۸۹در زمستان در زمستان

اضافه بر اضافه بر ( ( نفر نفر   ۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰تا تا   ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰فرا گرفته بود به مرگ بيش از فرا گرفته بود به مرگ بيش از 
منجر شد كه مـرگ نيمـی از   منجر شد كه مـرگ نيمـی از   ) ) مرگ و مير معمولی ساليانه مرگ و مير معمولی ساليانه 

. . آنان به دليل بيماريهای ريوی بودآنان به دليل بيماريهای ريوی بود
 مابقی بر اثر بيماريهای قلبی ،  سكته و ديابت جان خود را از مابقی بر اثر بيماريهای قلبی ،  سكته و ديابت جان خود را از

..دست دادنددست دادند





بيماريهای ريوی از قبيل آسم، برونشيت مزمن ، آمفيزم ،  بيماريهای ريوی از قبيل آسم، برونشيت مزمن ، آمفيزم ،    - - 
برونشكتازی  برونشكتازی  

بيماريهای قلبی   بيماريهای قلبی   - - 
بيماريهای كليوی  بيماريهای كليوی  - - 
ديابتديابت- - 
نقص سيستم ايمنی كه ممكن است ناشی از بيماريهای اوليه نقص سيستم ايمنی كه ممكن است ناشی از بيماريهای اوليه   - - 

    ..يا به علت درمان دارويی خاص باشديا به علت درمان دارويی خاص باشد



راه انتقال بیماریراه انتقال بیماری  

 استنشاق قطرات تنفسی آلوده؛سرفه،عطسه استنشاق قطرات تنفسی آلوده؛سرفه،عطسه
متریمتری۲۲حتی تا فاصله حتی تا فاصله 

AEROSOLAEROSOL100100,,000 000 TO TO 11,,000000,,000 000 VIRIONS PER DROPLETVIRIONS PER DROPLET

دسـت در اثرتمـاس بااجسـام آلـوده بـه      دسـت در اثرتمـاس بااجسـام آلـوده بـه      ::انتقال ازراه تماسانتقال ازراه تماس
ویروس آلوده میشود که درصورت تماس باچشم،دهان یـا  ویروس آلوده میشود که درصورت تماس باچشم،دهان یـا  

..بینی بیماری انتقال میابدبینی بیماری انتقال میابد
       وسایل آلـوده بـه ویـروس ماننـد لـوازم التحریـردانش       وسایل آلـوده بـه ویـروس ماننـد لـوازم التحریـردانش

......آموزان،دستگیره دربها وآموزان،دستگیره دربها و



 احتمال انتقال عفونت از راه هایی مانند اشک یا بزاق هنوز احتمال انتقال عفونت از راه هایی مانند اشک یا بزاق هنوز
نامشخص است اما تمام ترشحات تنفسی ومایعات بدن نامشخص است اما تمام ترشحات تنفسی ومایعات بدن 

بیماران آلوده بطور بالقوه آلوده کننده و بیماریزا تلقی بیماران آلوده بطور بالقوه آلوده کننده و بیماریزا تلقی 
..میشودمیشود



مراجعه به پزشک در صورت شدید بودن سه عالمت اصلی مراجعه به پزشک در صورت شدید بودن سه عالمت اصلی - - 
آنفلونزاآنفلونزا

استراحت در منزل با توصیه پزشکاستراحت در منزل با توصیه پزشک- - 
پوشاندن دهان و بینی با دستمال کاغذی به هنگام عطسه و پوشاندن دهان و بینی با دستمال کاغذی به هنگام عطسه و - - 

سرفه وانداختن دستمال کاغذی سرفه وانداختن دستمال کاغذی 
مصرف شده در سطل زباله در بستهمصرف شده در سطل زباله در بسته



در صورت نداشتن دستمال کاغذیدر صورت نداشتن دستمال کاغذی- - 
هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی راهنگام عطسه و سرفه دهان و بینی را
..با قسمت داخلی آرنج خود ، بپوشانیمبا قسمت داخلی آرنج خود ، بپوشانیم

شستشوی مکرر دستها با آب و صابون به خصوصا بعد از شستشوی مکرر دستها با آب و صابون به خصوصا بعد از - - 
ثانیهثانیه۳۰۳۰تاتا  ۲۰۲۰سرفه و عطسه به مدتسرفه و عطسه به مدت



خودداری از تماس دستهای آلوده با چشمها ، بینی و دهان -
با افراد بیمار و ) کمتر از یک متر(پرهیز از تماس نزدیک- 

کلیه رفتارهایی که باعث تماس نزدیک می شوند،شامل 
درآغوش گرفتن ، روبوسی و دست دادن

توصیه به دانش آموزان جهت استفاده- 
ازوسایل ولوازم التحریرشخصی 



دفع صحیح ماسک مورد استفاده قبل از خیس شدن با بخار  - 
البته بهترین .دهان و بینی پاره شدن و کثیف شدن آن 

.میباشد  N95نوع ماسک



::عوارض بیماری آنفلوانزاعوارض بیماری آنفلوانزا
تشدیدبیماری مزمن زمینه ایتشدیدبیماری مزمن زمینه ای    
بیماری دستگاه تنفسی فوقانیبیماری دستگاه تنفسی فوقانی    
بیماری دستگاه تنفسی تحتانیبیماری دستگاه تنفسی تحتانی    
عوارض قلبیعوارض قلبی    
عوارض عصبی عوارض عصبی     
عوارض عضالنیعوارض عضالنی    
پنومونی باکتریال ثانویه پنومونی باکتریال ثانویه     



استراحتاستراحت
  نظر عمومی درمورد پرهيزغذایی صحيح نیستنظر عمومی درمورد پرهيزغذایی صحيح نیست( ( تغذيه خوبتغذيه خوب((
نوشیدن مایعات به مقدارزیادنوشیدن مایعات به مقدارزیاد
  از داروههای مسكن مانند استامينوفن كه در كاهش درد موثر  از داروههای مسكن مانند استامينوفن كه در كاهش درد موثر

البته از مصرف بيش از حد آن نيز  البته از مصرف بيش از حد آن نيز  . . است، می توان استفاده نموداست، می توان استفاده نمود
..بايد پرهيز نمودبايد پرهيز نمود

تجویزداروهای ضدویروسی در موارد خاص وتوصیه پزشکتجویزداروهای ضدویروسی در موارد خاص وتوصیه پزشک



 استفاده خودسرانه ازداروها،بخصوص آنتی بیوتیکها نه تنها استفاده خودسرانه ازداروها،بخصوص آنتی بیوتیکها نه تنها
مفید نبوده،بلکه میتواند روند بهبود بیماری را به تاخیر  مفید نبوده،بلکه میتواند روند بهبود بیماری را به تاخیر  

..بیندازدبیندازد
      درمان عالمتی در صورتی کـه بیمـاری بـا عفونـت هـای      درمان عالمتی در صورتی کـه بیمـاری بـا عفونـت هـای

باکتریایی همراه باشـد،طبق تشـخیص پزشـک صـورت     باکتریایی همراه باشـد،طبق تشـخیص پزشـک صـورت     
..خواهدگرفتخواهدگرفت



بیمارانی که بیماری در آنها به سرعت پیشرفت کرده است  -۱

بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه  -۲

بیماران مبتال به پنومونی که نیاز به بستری شدن دارند  -۳

قلبی که نیاز به بستری شـدن  –یا بیمارانی ریوی COPDبیماران مبتال به  -۴

داشته اند

بیماریهای قلبی مادرزادی پیچیده ای که نیاز به بستری شدن دارند -۵

نارسایی مزمن کلیوی که نیاز به بستری شدن دارند  -۶

مشکالت قلبی یا بیماریهای قلبی که قبال نیاز به بستری شدن در بیمارستان  -۷

داشته اند



بیماران تحت درمان با داروهای سرکوبگر ایمنی ، دریافت کنندگان - ۸
HIV/ AIDSپیوند عضو ،  

سایر بیماران مبتال به بیماریهای زمینه ای مزمنی که نشانه ای از وخامت  - ۹
بیماری را نشان می دهند 

بیمارانی که بیماری آنها به دالیل خانوادگی ، اجتماعی یا شخصی برای  - ۱۰
اطرافیان آنها مخاطره آمیز می باشد 



 اسلتامی ویرو زانامی ویر فقط برای بیمارانی تجویز می شود اسلتامی ویرو زانامی ویر فقط برای بیمارانی تجویز می شود
که در معرض خطر ابتال به عوارض ناشی از بیماری که در معرض خطر ابتال به عوارض ناشی از بیماری 

  نیازبه بسترینیازبه بستریودچارعالئم شدیدبیماری شده وودچارعالئم شدیدبیماری شده و) ) افرادپرخطرافرادپرخطر((هستندهستند
..دارنددارند

داروبایدزیر نظر متخصص تجویز شودداروبایدزیر نظر متخصص تجویز شود..



سالسال  ١١دوزاژ درمان و پروفیالکسی در بالغین و اطفال باالی دوزاژ درمان و پروفیالکسی در بالغین و اطفال باالی 



دوزاژ درمان در اطفال زیر یکسالدوزاژ درمان در اطفال زیر یکسال



دوزاژ پروفیالکسی در اطفال زیر یکسالدوزاژ پروفیالکسی در اطفال زیر یکسال



     برای اینکه سیستم ایمنی بدن بـه بهتـرین نحـو بـه
وظیفه اش که مبارزه علیه ویروس های سرماخوردگی 
وآنفلوانزاست عمل کند بایدموادمغذی حیاتی رادریافـت  

همچـون  (ویتامین ث،ویتامین های گروه ب:ازجمله. کند
وویتـامین آ،منـابع   )،اسـیدفولیک ۶پانتونیک اسید ،ب

آهن،روی،پروتئین که سبب کـاهش شـدت وطـول مـدت     
بیماری وپیشگیری ازعفونتهای مکرر دسـتگاه تنفسـی   

.فوقانی می شوند



    ازجمله مواد غذایی تقویت کننـده سیسـتم ایمنـی در    ازجمله مواد غذایی تقویت کننـده سیسـتم ایمنـی در
میوه وسبزیجات تازه بـه ویـژه مرکبات،سـیر،ماهی    میوه وسبزیجات تازه بـه ویـژه مرکبات،سـیر،ماهی    ::بدنبدن

ودانه های روغنی،شلغم،ترکیب آب لیموی تازه وعسلودانه های روغنی،شلغم،ترکیب آب لیموی تازه وعسل



 ازآنجا که مدارس فرصتهای بسیاری برای انتقال ویروس
آنفلوانزا فراهم می کند،الزم است اقدامات پیشگیرانه با 

.شدت بیشتری درمدارس اجرا شود

     توصیه میشود دانش آمـوزان ازبـردن وسـایلی ماننـد
مــداد،تراش،خودکار وغیــره دردهــان بشــدت خــودداری 

همچنین دستمال کاغذی همیشه به همراه داشته .نمایند
در صورت داشـتن تـب یـاعالئم بیمـاری توسـط      .باشند

معلمــان ومــدیران شناســایی ودراتــاق هــای ایزولــه 
نگهداری



شده تا والدین آنها برای اعزام این افراد نـزد پزشـک اقـدام    

توصیه می شوددانش آمـوزان تـا بهبـودی کامـل     .نمایند

.درمنزل استراحت نمایند

در سرويسها و در هر زمان از فعاليت "مايع دستشويي حتما

.مدارس به وفور وجود داشته باشد 

 در آغاز فصل سرما "حتما...)بخاري ،شوفا  ژ،(وسايل گرمايشي

.سرويس و آماده بكار باشد 



 شيشه هاي كالسها سالم باشد.

 دراواسط هر زنگ كالسي ،معلم پس از اينكه دانش آموزان
  ۵- ۱۰را به مدت  پنجره هاپوشش گرمشان را پوشیده باشند

.انجام شود  تهويهدقيقه باز نمايد تا 
 يكديگر به ...)مداد ،پاك کن ،( لوازم التحريردانش آموزان از

.هيچ وجه استفاده نكنند 



    
  واكسن آنفلوانزا از يك نوع ويروس زنده ضعيف شده كه در تخم مرغ  واكسن آنفلوانزا از يك نوع ويروس زنده ضعيف شده كه در تخم مرغ

..رشد مي كند تهيه مي گرددرشد مي كند تهيه مي گردد
    بزرگساالن تنها سالي يك بار به واكسيناسيون نياز دارند كه از زمان  بزرگساالن تنها سالي يك بار به واكسيناسيون نياز دارند كه از زمان

    حفاظتحفاظتمي كشد تا شخص را در مقابل آنفلوانزا مي كشد تا شخص را در مقابل آنفلوانزا   دو هفته طولدو هفته طولتزريق تزريق 
..نمايدنمايد

   سال كه براي اولين بار واكسينه مي شوند نياز به دو  سال كه براي اولين بار واكسينه مي شوند نياز به دو    ۱۲۱۲كودكان زير كودكان زير
..هفته دارندهفته دارند  ۶۶تا تا   ۴۴فواصل فواصل در در   بار تزريق،بار تزريق،

    چون فصل ابتال بيشتر در اواخر پاييز مي باشد  واكسيناسيون را در  چون فصل ابتال بيشتر در اواخر پاييز مي باشد  واكسيناسيون را در
..اوايل پاييز توصيه مي كننداوايل پاييز توصيه مي كنند



واكسن آنفلوانزا بي خطر مي باشدواكسن آنفلوانزا بي خطر مي باشد..
    اما در افرادي كه حساسيت به پروتئينهاي تخم مرغ دارند مي تواند  اما در افرادي كه حساسيت به پروتئينهاي تخم مرغ دارند مي تواند

..حساسيت ايجاد نمايدحساسيت ايجاد نمايد
   فردي كه مي داند به تخم مرغ آلرژي دارد،  نبايد اين واكسن را تزريق فردي كه مي داند به تخم مرغ آلرژي دارد،  نبايد اين واكسن را تزريق

. . كندكند
  گاهي اوقات محل تزرق دردناك مي شود و گاهي عارضه شبيه  گاهي اوقات محل تزرق دردناك مي شود و گاهي عارضه شبيه

    ساعتساعت  ۴۸۴۸تا تا پس از تزريق شروع مي شود و پس از تزريق شروع مي شود و   ساعتساعت  ۱۲۱۲  آنفلوانزا خفيف ،آنفلوانزا خفيف ،
..به طول مي انجامدبه طول مي انجامد



، به ويژه سالخوردگان به ويژه سالخوردگان   واكسن آنفلوانزا براي تمام افراد توصيه مي شود ،واكسن آنفلوانزا براي تمام افراد توصيه مي شود
مبتال به بيماري هاي ديگر و افرادي كه بيماريهاي همراه ديگر دارند زيرا  مبتال به بيماري هاي ديگر و افرادي كه بيماريهاي همراه ديگر دارند زيرا  

اينگونه افراد در صورت ابتال به آنفلوانزا بيشتر در معرض خطرات جدي  اينگونه افراد در صورت ابتال به آنفلوانزا بيشتر در معرض خطرات جدي  
..هستندهستند



  

کلیه کارشناسان بهداشتی خود راکلیه کارشناسان بهداشتی خود را  بعنوان اولویت اولبعنوان اولویت اولکلیه کشور ها الزم است کلیه کشور ها الزم است           

واکسینه کنند تا شالوده اساسی نظام بهداشتی آنان بتواند در مقابل امواج همه واکسینه کنند تا شالوده اساسی نظام بهداشتی آنان بتواند در مقابل امواج همه           

..گیری بیماری مقاومت کنندگیری بیماری مقاومت کنند

کافی نیست کافی نیست ولی از آنجا که محموله های اولیه واکسن تولیدی برای نیاز فعلی ولی از آنجا که محموله های اولیه واکسن تولیدی برای نیاز فعلی 

اجباراباید با اولویت بندی و به صورت مرحله به مرحله واکسیناسیون را به اجباراباید با اولویت بندی و به صورت مرحله به مرحله واکسیناسیون را به 

اجراگذاشت و به ترتیب اولویت تعیین شده ذیل،گروههای خاص را واکسینه اجراگذاشت و به ترتیب اولویت تعیین شده ذیل،گروههای خاص را واکسینه 

..کردکرد



خانم های باردار خانم های باردار   - - ۱۱

بیماریهای مزمن بیماریهای مزمن افراد مبتال به افراد مبتال به   - - ۲۲

کودکان سالم کودکان سالم   --۳۳

ساله ساله   ۱۵۱۵- - ۴۹۴۹افراد سالم افراد سالم   --۴۴

ساله ساله   ۵۰۵۰--۶۴۶۴بالغین سالم بالغین سالم - -   ۵۵

ساله  و بیشترساله  و بیشتر  ۶۵۶۵بالغین سالم بالغین سالم --۶۶



 اگر شخصي از سالمتي مناسبي برخوردار باشدواكسيناسيون اگر شخصي از سالمتي مناسبي برخوردار باشدواكسيناسيون
درصد كاهش درصد كاهش   ۶۰۶۰امكان ابتال به بيماري آنفلوانزا را تا حدود امكان ابتال به بيماري آنفلوانزا را تا حدود 

..مي دهدمي دهد
    در افراد ضعيف تر درجه حفاظت واكسن كمتر است ولي  در افراد ضعيف تر درجه حفاظت واكسن كمتر است ولي

..شدت آنفلوانزا كمتر مي شودشدت آنفلوانزا كمتر مي شود  اگر تزريق صورت گيرد،اگر تزريق صورت گيرد،

  با توجه به اينكه ويروس آنفلوانزا هر ساله شكل ژنتيكي خود  با توجه به اينكه ويروس آنفلوانزا هر ساله شكل ژنتيكي خود
را تغيير مي دهد ،  اثرات مثبت واكسيناسيون تنها براي يك  را تغيير مي دهد ،  اثرات مثبت واكسيناسيون تنها براي يك  

..باقي مي ماند باقي مي ماند   ))زمستان زمستان   ((فصل فصل 



    توصیه های بهداشتیتوصیه های بهداشتی

 سال سال   ۲۲کمتر از کمتر از برای کودکان برای کودکان   درمان عالمتیدرمان عالمتیبهترین روش بهترین روش

استفاده از بخار مرطوب سرد و ساکشن پوار  استفاده از بخار مرطوب سرد و ساکشن پوار  

جهت تمیز کردن ترشحات مخاطی است جهت تمیز کردن ترشحات مخاطی است 



توصیه هاي بهداشتی توصیه هاي بهداشتی 

 بهترین روش برای شستشوی دستها استفاده از آب گرم و

 ۱۵صابون و یا مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل به مدت 

ثانیه است  ۲۰تا 



توصیه هاي بهداشتی توصیه هاي بهداشتی 

  از دست زدن به اشیا و سطوحی که  از دست زدن به اشیا و سطوحی که

ممکن است آلوده باشد خصوصا ممکن است آلوده باشد خصوصا 

در اماکن عمومی بپرهیزید  در اماکن عمومی بپرهیزید  



::آیا میدانیدآیا میدانید

استرسهای روحی سیستم ایمنی بدن را ضعیف نموده  استرسهای روحی سیستم ایمنی بدن را ضعیف نموده  
..واحتمال ابتال به سرماخوردگی وآنفلوانزا راافزایش می دهدواحتمال ابتال به سرماخوردگی وآنفلوانزا راافزایش می دهد




