
آنفلوآنزا

گريپ يا استآنفلوآنزا سرما فصل ويروسي بيماري دستگاهشايعترين درگيـرتنفسيكه ورا شديداًكرده
است. زمانعالئمشروعزمانمدتمسري از شدنآنفلوآنزا .استساعت24-48بدنبهويروسوارد

ويروسآنفلوآنزا انتشار :روش

مويروس آنفلوانزا ميهاي منتشر عطسه و سرفه طريق از تنفسي قطرات در اين.شوندوجود موارد اغلب در
ويروس به كه آنچه با دست تماس طريق از و فرد به فرد از تماسانتشار سپس و است شده آلوده آنفلوانزا

مي منتقل فرد بيني و دهان با آلوده شود.دست

شروعبزرگساالن از قبل روز را ديگران است بيماريممكن بروز از پس روز تا از(عالئم بيماريايجادقبل
نمايندفرد)در .مبتال

آنفلوانزا بيماري شايع :عالئم

ازدماي(تب• بيشتر روز دو از بيش مدت به 38-39بدن
باشد گراد سانتي )درجه

ناگهاني• و شديد درد سر و درد بدن

بيني• گرفتگي و آبريزش

همراه• رنگسرفه سبز و زرد بدبوي و غليظ خلط با

از• بيش غذا48گلودرد بلع هنگام به ساعت

سرماخوردگي و آنفلوانزا :تفاوت

خفيف معموال سرماخوردگي كه تفاوت اين با دارند مشابهي عاليم آنفلوانزا و ممكنسرماخوردگي و است تر
باشد پايين تب با يا و تب بدون بطورن.است آنفلوانزا مياما شروع است.اگهاني همراه باال تب با و شود
مي طول بيشتري زمان مدت يابدهمچنين بهبود آنفلوانزا تا .كشد

آنفلوآنزاافراد معرضبيماري :در

همچنين شود. مي ديده شيرخوارگي دوران از غير به سنين تمام در آنفلوآنزا
مب بيماري اين به بيشتر ضعيف دفاعي سيستم علت به ميكودكان شوند.تال

مكانچ در است واگيردار بيماري اين امكانون عمومي هاي
بيماري باشد.آنفلوانزاانتقال مي زياد

بارداريبيماري آسم، ديابت، كليوي، ريوي، قلبي، چون هايي
افزايش را آنفلوآنزا به افراد شدن مبتال امكان كهنسالي و

دهند.مي

آنفوالنزا :درمان

بهطوربهآنفوالنزا عرضخوديخود صورتي7-10در در روز
بهبودرخايعارضههيچكه بروزيابد.ميندهد صورت در

پزشكعارضه تجويز طبق دارو مصرف به نياز است ممكن ،
باشد.

آنفوالنزا بيماري بهبود و عالئم كاهش براي زير اقدامات

است :موثر

تب• هنگام در بويژه منزل در درمانهترينب(استراحت
استراحتبراي )استآنفلوانزا

فرمصرف• رقيقامايعات سوپ و ميوه آب آب، مانند وان

روز• در بار چند ولرم نمك آب يا آب غرغره

الكل• و سيگار دخانيات، استمعال از خودداري

قطره• از براياستفاده نمك و آب حاوي بيني هاي
بينيگرفتگيتخفيف

وهوارطوبتافزايشبرايبخوردستگاهازاستفاده•
شدن تخليهريهترشحاترقيق ترراحتو

بخصوص• دستها مرتب فينپسشستشوي ياكردناز
دستپيش غذاييبهزدناز مواد يا غذا

از• دارنددردكهعضالتيرويرمگكمپرساستفاده



آنفوالنزارژيم در :غذايي

به-1 اشتها كمهنگاممعموالً فقطميآنفلوانزا ابتدا در شايد بهشود. سپسداشتهمايعاتاشتها باشيد،
مدتيپس نشاستهحاويكوچكغذاييهايوعدهبهاز برنجسوخارينان(ادويهبدونايمواد پوره، ،،

سيبشدهپختهغالت كنيد.پختهزميني، پيدا اشتها (

تب(بنوشيدآبليوان8حداقلروزانه-2 اگر نوشيدنخصوصاً باشد). مثلمايعاتباال ،ميوهآببيشتر
نوشيدنيچاي بههايو نيز گازدار كنند.ميكمكترشحاتشدنرقيقغير

ويتامين-3 حاوي غذايي مواد از است.Cاستفاده موثر بيماري مدت كاهشطول در

كرده-4 سرخ چرب، غذاهاي مصرف ادويهاز بپرهيزيد.و دار

برويد پزشك نزد حتما شد، پيدا زير عالئم :اگر

خوني مدفوع،استفراغ در ايد،خون ايستاده كه وقتي شدن شديد،گيجي،بيهوش شكمي كه،درد كودكي
شود مي بيدار و خوابد مي سختي باالي،به گراد38تب سانتي بدن،درجه آب دادن دست بيشتر،از ازتهوع

متوالي2 .روز

آنفلوانزا به ابتال از پيشگيري :جهت

كار- بهترين اما است. مشكل بسيار آنفوالنزا بيماري از دست،جلوگيري ليوانشستن داشتن و ،ها
است.شخقاشقوبشقاب صي

نمائيد- حفظ اطرافيان با را خود فاصله بيماري مدت اقامتودر منزل در بيماري زمان در المقدور حتي
باشيد. داشته

بگيريد- دستمال يك با را خود بيني و دهان جلوي سرفه و عطسه زمان هايودر دست مرتب طور به
بشوئيد. را خود

افزايشورزش- بدباعث وقدرت شويد.ن مي بدن دفاعي سيستم تقويت

ويتامينCويتامين- حاوي كه سبزيجاتي و ها ميوه ها: ويتامين مولتي Cو
كنيد.ميلهستند

حداقل:آب- بخوريد.8روزانه آب ليوان

كني- دوري روحي فشارهاي و استرس د.از
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