
 آنفوالنزا

 تیواری ایي. مٌذ هی درگیز را تٌفغی هجزاّای تاالیی ّای تخؼ مِ اعت ٍیزٍعی تیواری یل آًفَالًشا

 اؽتْا، دادى دعت اس خغتگی، درد، عز تذى، در درد ٍ مَفتگی تة، هاًٌذ ّایی ًؾاًِ ٍ دّذ هی رخ ًاگاُ تِ

 طَر تِ دارد؛ تفاٍت عزهاخَردگی تا اًفَالًشا. دّذ هی تزٍس را خؾل یا دردًاك گلَی ٍ خؾل ی عزفِ

 هذرعِ ٍ مار اس تزی تیؼ سهاى عزهاخَردگی تِ ًغثت اغلة تیوار ٍ اعت تز ؽذیذ آًفَالًشا ّای ًؾاًِ هؼوَل

 . هاًذ تاسهی

 اس تامتزیایی، ػفًَت تِ تیواری گاّی اها یاتٌذ، هی رّایی تیواری ایي اس جذی هؾنل تذٍى هزدم تز تیؼ

 ًگْذاری تا الثتِ،. اًجاهذ هی ،(تزًٍؾیت)تٌفغی هجزاّای ػفًَت یا ّا عیٌَط ػفًَت گَػ، ػفًَت جولِ

 ّای ػفًَت اعت هوني تیواراى تزخی در. مزد گیزی پیؼ ّا ػفًَت ایي اس تَاى هی خاًِ در تیوار اس هٌاعة

 تیوارعتاى در تایذ ٍ ّغتٌذ ػفًَتی چٌیي خطز در مِ تیواراًی. تیایذ ٍجَد تِ ًَهًَیا هاًٌذ عاستزی دردعز

 پشؽنی ّای ًاراحتی مِ مغاًی ٍ تز تیؼ یا عالِ ۶۵ تشرگغاالى عي، من ّای تچِ: اس اًذ ػثارت ؽًَذ، تغزی

 . دارًذ جذی

  آٍرد؟ هی ٍجَد تِ را آًفَالًشا چیشی چِ ●

 ای عاالًِ گیزی ّوِ ػاهل A ًَع هؼوَل طَر تِ. ؽًَذ هی آًفَالًشا تاػث ، A ٍ B آًفَالًشا، ٍیزٍط ًَع دٍ ـ

 تا مِ مٌٌذ هی تَلیذ را ّایی عَػ یا ّا سیزًَع ٍ مٌٌذ هی تغییز پیَعتِ ّا ٍیزٍط ایي. دّذ هی رخ مِ اعت

 تاػث مِ آًفَالًشا ٍیزٍط ّای عَػ. اًذ مزدُ حفظ را آى ّای ٍیضگی اس تزخی اها دارًذ تفاٍت اٍلی ٍیزٍط

 . تاؽذ داؽتِ تفاٍت دیگز عال تِ عالی اس اعت هوني ؽًَذ هی آًفَالًشا

  چیغت؟ آًفَالًشا ّای ًؾاًِ ●

. اعت ّوزاُ خغتگی ٍ درد عز تذى، در درد ٍ مَفتگی لزس، تا ّوزاُ عزدی احغاط عزفِ، تة، تا آًفَالًشا ـ

 یا دیگز ی ّفتِ یل تزای تیوار اعت هوني آى اس پظ ٍ دارًذ اداهِ رٍس ۴ تا ۳ هؼوَل طَر تِ ّا ًؾاًِ ایي

 مِ سهاًی یؼٌی ،(گیزی ؽنل)موَى ی دٍرُ. تاؽذ داؽتِ گلَدرد ٍ تیٌی ریشػ آب خؾل، ّای عزفِ تز، تیؼ

 . اعت رٍس ۴ تا ۱ دّذ، هی تزٍس را تیواری ّای ًؾاًِ مِ سهاًی تا گیزد هی قزار آًفَالًشا ٍیزٍط هؼزك در فزد

) دارد آًفَالًشا هاًٌذ ّایی ًؾاًِ مِ تزًذ هی مار تِ تیواری ًَع ّز تزای را آًفَالًشا ی ٍاصُ اغلة هزدم اگزچِ

 خَد ی ٍیضُ ّای ًؾاًِ تا هجشا ٍیزٍعی تیواری یل آًفَالًشا ،(هؼذُ ٍیزٍط یا هؼوَلی عزهاخَردگی هاًٌذ

 . دّذ هی رخ سهغتاى، طی ٍ پاییش پایاى عال، اس ای ٍیضُ ّای سهاى در هؼوَل طَر تِ ٍ اعت

  ؽَد؟ هی دادُ تؾخیـ چگًَِ آًفَالًشا ●



 اگز ٍیضُ تِ دٌّذ، هی تؾخیـ آى ّای ًؾاًِ رٍی اس را آًفَالًشا هؼوَل طَر تِ تْذاؽت هتخققاى ـ

 مزدُ تاییذ را تیواری ؽیَع هٌطقِ تْذاؽت هزمش ٍ ؽَد دیذُ جاهؼِ در تیواری اس سیادی هؾاتِ هَردّای

. ًیغت ًیاسی دارًذ، را آًفَالًشا ؽاخـ ّای ًؾاًِ مِ افزادی اس هزعَم ّای آسهَى تِ هؼوَل طَر تِ. تاؽذ

 . مٌٌذ هی ؽٌاعایی را آًفَالًشا ٍیزٍط گلَ، یا تیٌی هایغ یا خَى ی ًوًَِ آسهَى تا ًذرت، تِ

  ؽَد؟ هی درهاى چگًَِ آًفَالًشا ●

 تاٍجَد. ّغت ًیاس آًفَالًشا ّای ًؾاًِ تغنیي تزای مِ اعت چیشی ی ّوِ خاًِ در اعتزاحت ٍ هزاقثت ـ

 ٍیضُ تِ دارٍّا ایي. دارد ٍجَد ًیش ّا ًؾاًِ ؽذت ٍ تیواری سهاى هذت ماّؼ تزای ٍیزٍط ضذ دارٍّای ایي،

 ایي هقزف. ّغتٌذ هفیذ تاالعت، آًاى در تیواری پیاهذّای گزفتي ؽذت خطز مِ مغاًی ٍ هغي افزاد تزای

 ًیاس پشؽل دعتَر تِ دارٍّا ایي هقزف. مزد آغاس تایذ ّا ًؾاًِ ًخغتیي تزٍس اس پظ رٍس دٍ طی را دارٍّا

 . دارد

  چیغت؟ آًفَالًشا خاًگی درهاى ●

 اعتفادُ ایثَپزٍفي یا اعتاهیٌَفي اس تَاًیذ هی درد عز ٍ تة ماّؼ تزای. اعتزاحت ٍ اعتزاحت اعتزاحت، ـ

 ٍ فَرت در مزدُ تاد ّای تافت درد ٍ فؾار اس ٍ دٌّذ ماّؼ را تیٌی آتزیشػ تَاًٌذ هی ّا دماًجغتاًت. مٌیذ

 ًذارًذ، ًیاس پشؽل تجَیش تِ مِ ّایی عزفِ ضذ ٍ هایغ ًَؽیذى تا. تناٌّذ گَػ فواخ ی پزدُ پؾت

 تة ماّؼ تِ ًیش عزد، تغیار آب تا ًِ الثتِ پاؽَیِ، ٍ فَرت ٍ دعت ؽغتي. تناّیذ ّا عزفِ اس تَاًیذ هی

 . مٌذ هی مول

  مزد؟ گیزی پیؼ تَاى هی اسآًفَالًشا آیا ●

 تِ ٍامغي ایي. مٌیذ گیزی پیؼ تیواری ایي اس تَاًیذ هی آًفَالًشا ٍیزٍط ػلیِ عاالًِ ؽذى ٍامغیٌِ تا ؽوا ـ

 اس تز تاال مَدماى تِ را ٍامغي ایي. اعت آتاى ٍ هْز هاُ مار ایي تزای سهاى تْتزیي ٍ ؽَد هی تشریق ؽوا تذى

 سیز افزاد تزای ٍامغي ایي. مزد تشریق مٌذ، مول تیوار ایي اس گیزی پیؼ تِ خَاّذ هی مِ فزدی ّز ٍ هاُ ۶

 : ؽَد هی عفارػ

  هاِّ ۳۳ تا ۶مَدماى ی ّوِ( ۱

  عال ۵۵ اس تاالتز تشرگغاالى ی ّوِ( ۳

 ّای ًاراحتی قلثی، تیواری آعن، هاًٌذ دیگزی ّای ًاراحتی تِ مِ تز تیؼ ٍ عالِ ۳ مَدماى ٍ تشرگغاالى( ۳

  ّغتٌذ دچار ایوٌی دعتگاُ ّای تیواری یا تٌفغی

  ّغتٌذ تاردار آًفَالًشا فقل طی مِ سًاًی( ۴



 ۴۴ تا ۵ تشرگغاالى ٍ عالن مَدماى تزای ٍ اعت تیٌی ی افؾاًِ ًَػی مِ اعت آهذُ تاسار تِ ًیش دیگز ٍامغٌی

 . ؽَد ًوی دادُ دارًذ، ایوٌی دعتگاُ  تیواری مِ مغاًی ٍ تاردار سًاى تِ ٍامغي ایي. اعت هٌاعة عال

 

 

  تذاًین تز تیؼ ●

 حذٍد گیزی ّوِ ایي. دّذ هی رخ آًفَالًشا ٍیزٍط در ؽگزفی تغییزّای درپی آًفَالًشا ی گغتزدُ  گیزی ّوِ

 تا اًذ، ؽذُ هثتال آًفَالًشا تِ مِ افزادی دّذ، هی رخ ٍیزٍط در ؽگزفی تغییز ٍقتی. دّذ هی رخ عال ۱۵ ّز

 . ؽًَذ هی تیوار تزی تیؼ ؽذى

 دیگزاى، ی ػطغِ یا عزفِ اس مَچنی ّای قطزُ. ؽَد هی هٌتقل دیگز فزد تِ فزدی اس عزهاخَردگی ٍیزٍط

 دعت تا تواط یا تاؽذ ؽذُ آلَدُ تیوار فزد گلَی یا تیٌی هایغ تِ مِ َّلِ یا دعتوال هاًٌذ چیشّایی

 ؽذُ عفارػ سهغتاى، طی ٍیضُ تِ ّا، دعت ؽغتي رٍ، ایي اس. مٌذ تیوار را ؽوا تَاًذ هی هثتال، فزد ی آلَدُ

 . اعت

 اس پظ رٍس ۵ تا مٌذ تزٍس تیواری ّای ًؾاًِ مِ ایي اس پیؼ رٍس ۱ ؽًَذ، آلَدُ آًفَالًشا ٍیزٍط تِ مِ افزادی

 تیواری ایي تِ داًیذ ًوی ٌَّس مِ سهاًی ؽوا اعت هوني تٌاتزایي،. مٌٌذ آلَدُ را دیگزاى تَاًٌذ هی آى، تزٍس

 . دّیذ اًتقال دیگزاى تِ را آى ایذ، ؽذُ دچار

 مِ ایي احتوال. مٌذ هی مول تیواری اس گیزی پیؼ تِ ًیش دّاى ٍ ّا چؾن تیٌی، اس ّا دعت داؽتي ًگِ دٍر

 . اعت سیاد ؽَد، ٍارد ؽوا تذى تِ ّا راُ ایي اس ٍیزٍط

 پَؽؼ تِ عیگار دٍد.مٌذ هی مول آًفَالًشا اس پیؾگزی تِ ًنؾیذى عیگار هٌاعة، غذای هٌظن، ٍرسػ

 . مٌذ هی حغاط  ٍیزٍط تِ را ّا آى ٍ رعاًذ هی آعیة ّا ؽؼ ٍ تٌفغی هجزاّای

. تاؽذ داؽتِ اداهِ اعت هوني آى خغتگی الثتِ،. مٌذ هی فزٍمؼ رٍس ۷ تا ۵ طی هؼوَل طَر تِ آًفَالًشا

 هزاجؼِ پشؽل تِ درًگ تی تایذ فَرت ایي در مِ ؽَیذ دچار ًیش تامتزیایی ّای ػفًَت تِ اعت هوني گاّی

 . اعت تامتزیایی ػفًَت ّای ًؾاًِ اس ّا عیٌَط ٍ تٌفغی هجزاّای گَػ، ػفًَت. مٌیذ

 تزای ّا تیَتیل آًتی. مٌیذ درهاى را آى یا گیزی پیؼ تیواری ایي اس تَاًیذ ًوی تیَتیل آًتی هقزف تِ ؽوا

 ًظز تا ّوَارُ تایذ ّا تیَتیل آًتی الثتِ،. ًذارًذ اثزی ّا ٍیزٍط رٍی ٍ ّغتٌذ هٌاعة ّا تامتزی تا هثارسُ

 . ؽًَذ هقزف پشؽل

 یا درهاى تِ گیاّی دارٍّای یا رٍی ٍ عی ٍیتاهیي ّای قزؿ هاًٌذ هؼذًی، هَاد ّا، ٍیتاهیي فزاٍاى هقزف

 .تاؽین داؽتِ تزی تیؼ تَجِ عالن غذایی رصین تِ اعت تْتز ٍ مٌٌذ ًوی مول آًفَالًشا اس پیؾگیزی


