
آنچه باید در مورد بیماری انفلونزا  
 بدانیم



 :اًفلَاًزا 
 

ػبُٔ ایجبد وٙٙذٜ ثیٕبسی آ٘فّٛا٘ضا ٚیشٚسی است وٝ ثبػث ایجبد ثیٕبسی 
افشاد ػٕٛٔب دس فصُ ٞبی سشد  . حبد تٙفسی دس ا٘سبٖ ٚ حیٛا٘بت ٔی ٌشدد

 .سبَ ٔجتال ٔی وٙذ
إٞیت آ٘فّٛا٘ضا دس سشػت ا٘تطبس، وثشت ٚ تؼذاد ٔجتالیبٖ ٚ لبثّیت ایجبد  

 .  ٕٞٝ ٌیشی، دس ثؼضی ٌشٜٚ ٞب ٕٞشاٜ ثب ػٛاسض ٚ حتی ٔشي ٚ ٔیش است



 :اًَاع آًفلَاًزا
 
آ٘فّٛا٘ضا فصّی 
آ٘فّٛا٘ضا اپیذٔیه 



 فصلیآًفلَاًزا 
 

  ٚ سبَ سشد ٞبی فصُ دس صٔیٗ وشٜ ٔؼتذَ ٔٙبعك دس ثیٕبسی ایٗ
  ٔی اتفبق ثیطتش سبَ ثبسا٘ی ٞبی فصُ دس سیشی ٌشْ ٔٙبعك دس ٕٞچٙیٗ

 .ٌٛیٙذ ٔی فصّی آ٘فّٛا٘ضا آٖ ثٝ ػّت ٕٞیٗ ثٝ افتذ،
 
ضٛد ٔی ٔٙتمُ ا٘سبٖ ثٝ ا٘سبٖ اص. 
ٌشدد ٔی حبصُ ثٟجٛدی ٚ ٘ذاسد خبصی ػبسضٝ ٔؼٕٛال اثتال صٛست دس. 
ٗضٛد ٔی تٛصیٝ خبصی افشاد ثشای ٚ است دستشس دس آٖ ٚاوس. 



 :آًفلَاًزا پاًذهیک
 
       ٖظٟٛس ٌٛ٘ٝ ای جذیذ اص ٚیشٚس آ٘فّٛا٘ضا     ٘بضٙبختٝ ثشای سیستٓ ایٕٙی ثذ

 اثتالی تؼذاد صیبد ا٘سبٖ ٞب
ٌشدد جٟب٘ی ٌیشی ٕٞٝ ثٝ ٔٙجش تٛا٘ذ ٔی آٖ ثبالی ضیٛع. 

 
اسایٝ ا٘سب٘ی ٘یشٚی وبٞص دِیُ ثٝ وٙذ ٔی دسٌیش سا جبٔؼٝ ٔختّف الطبس 

 .ٌشدد اجتٕبع أٛس دس اختالَ ثبػث تٛا٘ذ ٔی خذٔبت، دٞٙذٜ
   
ٗدستشس دس تٛا٘ذ ٔی پب٘ذٔی اص پس ٔبٜ ضص حذالُ خغش، ثی ٚ ٔٛثش ٚاوس 

 .ٌیشد لشاس



 :عالین بالیٌی
 

( دسجٝ اصّی تشیٗ ػالٔت ثیٕبسی است 38ثیص اص )تت: سٝ ػالٔت اصّی
 سشفٝ -ٌّٛدسد –

 ثی اضتٟبیی، تٟٛع، استفشاؽ، اسٟبَ: ػالیٓ وٕىی
احسبس ضؼف ٚ   -ِشص -(ػضال٘ی-دسدٞبی استخٛا٘ی) احسبس وٛفتٍی

 خستٍی ٚ سشدسد
 احسبس ٌشفتٍی ثیٙی ٚ ػغسٝ -اثشیضش ثیٙی





 

 

 

 

 آًفلَاًزا فصلی



 :هْوتزیي راُ اًتقال بیواری ٍ چٌذ تَصیِ
  ُٔا٘سبٖ ٔجتال ثٝ آ٘فّٛا٘ضا دس ٞش ثبس ػغسٝ ٞضاساٖ رسٜ تٙفسی پش اص ػب

ثیٕبسی سا دس ٞٛا پخص ٔی وٙذ ٚ ثٝ ایٗ ػّت است وٝ استٙطبق لغشات  
 .تٙفسی آِٛدٜ ٟٕٔتشیٗ ساٜ ا٘تمبَ ثیٕبسی ٔحسٛة ٔی ضٛد

 
 ا٘تمبَ آٖ دس ٔحیظ ٞبی سشثستٝ ٚ ػٕٛٔی ٔب٘ٙذ ٔذاسسف سشثبصخب٘ٝ ٞب

 .یب دس ٞش ٔحیظ جٕؼی وٝ افشاد ثبٞٓ استجبط ٘ضدیه داس٘ذ ثیطتش است



 :راُ پیشگیزی
  ٍٞٙبْ سشفٝ ٚ ػغسٝ جّٛی ثیٙی ٚ دٞبٖ خٛد سا ثٍیشیذ تب اص ا٘تطبس

 .آِٛدٌی جٌّٛیشی ضٛد
 
دس صٛست اثتال اص حضٛس دس ٔشاوض تجٕؼی خٛد داسی وٙیذ. 

 
ٖضستطٛی دست ثب اة ٚ صبثٖٛ پس اص تٕبس ثب ثیٕبسا 



 

 

 

 

 اًفلَاًزای اپیذهی
 



 :اثزات هخزب اپیذهی
 
ٔشي ٚٔیش ثبال 

 
  ُوبٞص ٘یشٚی ا٘سب٘ی اسایٝ دٞٙذٜ خذٔبت ثٝ دِیُ اثتال یب ػذْ حضٛس دس ٔحُ خذٔت ثذِی

 تشس اص اثتال
 
 اختالَ دس أٛس اجتٕبع ٚ اسایٝ خذٔبت ثٟذاضتی ٚ ػٕٛٔی 

 
افضایص ضیٛع سبیش ثیٕبسی ٞبی ٚاٌیش دس صٛست وبٞص ٘یشٚی ا٘سب٘ی ثٟذاضتی ٚ دسٔب٘ی 

 
تٟذیذ أٙیت اجتٕبػی ٚ سیبسی 
 



 :اًفلَاًزا در چِ شزایطی اپیذهیک هی شَد
 
 ایجبد صیشٌشٜٚ جذیذی اص ٚیشٚسA ثب ٔٙطب حیٛا٘ی ٚ یب ا٘سب٘ی 
وست لبثّیت ثیٕبسی صایی دس ا٘سبٖ ٞب 
وست لبثّیت ا٘تطبس آسبٖ ثیٗ ا٘سبٖ ٞب 

 





 :تَجِ
 

  ٍ بپَشاًین کاغذی دستوال با را خَد بیٌی ٍ دّاى سزفِ، ٍ عطسِ ٌّگام
  ٍ دّاى سزفِ ٍ عطسِ ٌّگام کاغذی، دستوال ًذاشتي صَرت در ّوچٌیي

 .بپَشاًین خَد، آرًج داخلی قسوت با را، بیٌی



 بقای ویروس آنفلوانزا روی سطوح مختلف 
سبػت48-24 ٔٙفز ثذٖٚ ٚ سخت سغٛح 
  صً٘ ضذ استیُ, پالستیه •

 است ثبصیبثی لبثُ سبػت 24 اص ثیص ثشای
 است ا٘تمبَ لبثُ دستٟب ثٝ سبػت 24 تب 
  ٘سج ٚ پبسچٝ،وبغز•

 است ثبصیبثی لبثُ دلیم12ٝ-8 اص ثیص ثشای
 است ا٘تمبَ لبثُ دستٟب ثٝ دلیم15ٝ تب 
 
  ثبالی سغٛح دس فمظ ٞٓ آٖ دلیمٝ 15 اص وٕتش ٔذت ثشای دستٟب سٚی•

   .است حیبت لبثُ ،ٚیشٚس



 
 

  

 
در هَرد  تصَرات اشتباُ 

 آًفلَآًزا 



 ایٗ  أب ٚالؼیت ایٗ ثبٚس وٝ ٞٛای سشد سجت ثشٚص  آ٘فّٛآ٘ضا ٔی ضٛد، افسب٘ٝ است
ٌشچٝ سشٔبخٛسدٌی ٚ آ٘فّٛآ٘ضا دس فصُ صٔستبٖ ضیٛع ثیطتشی داسد أب :   است وٝ 
ٚیشٚس ٞب دس ٞٛای  . ٘بضی اص ٔحجٛس ضذٖ دس فضبٞبی ثستٝ استثیطتش ایٗ أش 

خطه،  ٌشْ ٚ ٔحیظ ٞبی ثستٝ وٝ ٞٛا ثٝ خٛثی دس آٖ جشیبٖ ٘ذاسد، ثیطتش پخص  
ثٝ ػالٜٚ سیستٓ ٞبی .  ٔی ضٛ٘ذ ٚ احتٕبَ تٕبس ٔستمیٓ ثب ٔیىشٚثٟب ثیطتش است
است، خطه ٔی ٚیشٚسٟب ٌشٔبیص ٔشوضی، ٔخبط سا وٝ دفبع عجیؼی ثذٖ دس ٔمبثُ 

 .  وٙذ
 
  سشٔبخٛسدٌی وٝ ثٛسیذٖ سجت ضیٛع ثبٚس اضتجبٜ  دیٍش دسثبسٜ آ٘فّٛآ٘ضا ایٗ است ٚ

سشایت آ٘فّٛآ٘ضا  اص عشیك تٕبس دست :   أب ٚالؼیت ایٗ است وٝ . آ٘فّٛآ٘ضا ٔی ضٛد
 .  دٞب٘ی است  –خیّی ثیطتش اص سشایت آٖ اص عشیك تٕبس 

  وٝ ٚسصش وشدٖ ثذٖ سا ضؼیف ٚ آٔبدٜ  آ٘فّٛآ٘ضا ٔی وٙذ ایٗ است دیٍش ثبٚس غّظ
اٌش تت ٘ذاضتٝ ثبضیذ، تٕشیٟٙبی سجه ٘ظیش پیبدٜ سٚی  :   أب ٚالؼیت ٔی ٌٛیذ وٝ 
 .  ٔٛجٛد دس ثذٖ ثب ٚیشٚس ٔمبثّٝ وٙٙذ پبدتٟٙبی آساْ، وٕه ٔی وٙذ وٝ 



 ٞٛای سشد سجت ثشٚص آ٘فّٛآ٘ضا ٔی ضٛد أب ٚالؼیت ایٗ است وٝ ٔؼشض   :
ٞش چٙذ چبییذٖ دس صٛستی وٝ احسبس ضؼف ٞٓ ٔی وٙیذ،  ٕٔىٗ  

ثذٖ ضٕب سا وٓ وٙذ أب فمظ دس صٛستی ٔجتال ثٝ ایٗ  –است ٔمبٚٔت 
دس  . ثیٕبسی ٔی ضٛیذ وٝ ثب ٚیشٚس آ٘فّٛآ٘ضا ی خٛوی تٕبس پیذا وٙیذ

حمیمت اٌش ثیٕبس ٞستیذ وٕی ٞٛای تبصٜ  ٔی تٛا٘ذ ضٕب سا سش حبَ  
 .  ثیبٚسد

  ثشخی ٘یض ثٝ اضتجبٜ ٔؼتمذ٘ذ ٔی تٛاٖ ثب آسپشیٗ یب استبٔیٙٛفٗ آ٘فّٛآ٘ضا
تت خفیف ػىس اِؼُٕ دفبع  :   سا دسٔبٖ وشد أب ٚالؼیت ایٗ است وٝ 

ثٝ ٌشدش پبدتٗ   ثٝ ػالٜٚ تت خفیف . ثذٖ ثشای ٔمبثّٝ ثب ٚیشٚسٟب است
  .ٞب دس سشاسش ثذٖ وٕه ٔی وٙذ 



 
 جوع بٌذی



آِٛدٌی ا٘سبٟ٘ب اص عشیك ا٘تمبَ ثیٕبسی اص  ا٘سبٟ٘ب چٍٛ٘ٝ آِٛدٜ ٔی ضٛ٘ذ؟    
ا٘تمبَ ثیٕبسی ٚاسد ٔشحّٝ حبضش خٛن ثٝ ا٘سبٖ صٛست ٔی ٌیشد ِٚی دس حبَ 

جذیذی ضذٜ ٚ اص ا٘سبٖ ثٝ ا٘سبٖ سخ ٔی دٞذ یؼٙی  دیٍش ٔسئّٝ ا٘تمبَ اص عشیك 
 . خٛن ثٝ ا٘سبٖ ثٝ تٟٙبیی ٔغشح ٘یست

 
ٚیشٚس آ٘فّٛا٘ضی ٔٛجٛد دس ثیٕبسی آ٘فّٛا٘ضا اص عشیك غزا ٔٙتمُ ٔی ضٛد؟  آیب 

سب٘تیٍشاد اص ثیٗ ٔی سٚد دسجٝ ٌٛضت حیٛا٘بت آِٛدٜ  اص عشیك پختٗ ٌٛضت دس 
دٔبی ثیٕبسی تٕبس ٔستمیٓ  160ٚ ٕٞب٘غٛس وٝ روش ضذ ساٜ اصّی ا٘تمبَ ایٗ 

اص عشیك لغشات تٙفسی ٘بضی اص سشفٝ ٚ ػغسٝ ٚ  یب غیش ٔستمیٓ )ا٘سبٖ ثب ا٘سبٖ
 .  ٔی ثبضذ( اص عشیك دست آِٛدٜ 

 
دس حبَ حبضش د٘یب دس ضشایظ ٚجٛد داسد؟   (جٟبٖ ٌیشی)خغش ایجبد پب٘ذٔی آیب 

سیستٓ ایٕٙی دس حسبسیت ػٛأُ ٔٛثش . لشاس ٌشفتٝ است ( پب٘ذٔی)جٟبٍ٘یشی 
ا٘سبٖ ، پب٘ذٔی ضذٖ ثیٕبسی ثٝ ضذت ثیٕبسیضایی ٚیشٚس   ٚاوٙص ایٕٙی 
 . ٔتمبعغ ٘بضی اص آ٘فّٛا٘ضای فصّی ٚ فبوتٛسٞبی ٔیضثبٖ ، ٘سجت ثٝ آٖ داسد



 آوفلىوسای فصلی و جدید چیست؟ فرق •
  95ودو وىع آوفلىآوسا از وظر عالئم و درمان فرقی ودارد ایه •

.    افراد مبتال  با درمان های معمىلی بهبىد می یابىد % 
افراد مبتال خیر آیا همه افراد مشکىك باید آزمایش شىود؟ 

 درمان معمىلی دریافت می کىىد 
افرادی که فقط چه افرادی باید آزمایش گرفته شىد؟ از •

دچار عالئم شدید می شىود و ایه افراد اغلب در 
 .  بستری می شىودبیمارستاوها 

در حال حاضر هیچ خیر آیا ایه بیماری واکسه دارد؟    •
 واکسىی در دسترش ومی باشد 

 واکسه آوفلىآوسای فصلی تاثیری روی ایه بیماری دارد؟ آیا •
خیر واکسه آوفلىآوسای فصلی از وىع جدید پیشگیری ومی 

 کىد 



 ا٘تمبَ ثیٕبسی چیست؟   ساٟٞبی 
 اص عشیك سشفٝ ، ػغسٝ ٚ صحجت وشدٖ  

 دست صدٖ ثٝ اضیبء آِٛدٜ ثٝ تشضحبت  ثب 
 دادٖ  ٚ دس آغٛش ٌشفتٗ یىذیٍش ،  اص عشیك دست ثٛسیذٖ 

 ایٗ ثیٕبسی داسٚی خبصی داسد؟  آیب 
  دسٔبٖ آ٘فّٛآ٘ضا ٘ٛعA  دسٔبٖ آ٘فّٛآ٘ضا فصّی فشلی ٘ذاسد فمظ دس  ثب

وٝ ٔججٛس ثٝ ثستشی ٔی ثبضٙذ اص داسٚ ٞبی ٔخصٛظ  ضذیذ ٔٛاسد 
 .استفبدٜ  خٛاٞٙذ وشد 

  
 دس ٔٛسد تت وبٞص تت اص چٝ داسٚیی ٔی تٛاٖ استفبدٜ وشد ؟   ثشای

ػٙٛاٖ   حتٕب اص داسٚی استبٔیٙٛفٗ استفبدٜ ضٛد ٚ اص آسپشیٗ ثٝ ٞیچ 
 .  استفبدٜ ٍ٘شدد



 باران گرفت و چترها هی سرفه کردنذ
 

 دیوارها از آنفوالنسا مرده بودنذ
 

 حتی اتوبوس های سبس بی حالوت حس میکنم
 

 سرمای سختی خورده بودنذ


