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 مقدمه

ها و گروهی از حیوانات منجر به بیماری  توانند در انسان ها هستند که می ها، گروهی از ویروس کروناویروس   

کنند و برخی دیگر  ایجاد میهای خفیفی مانند سرماخوردگی  ها تنها بیماری شوند. برخی از کرونا ویروس

 .شوند ، باعث عفونت تنفسی در بیماران می91 -مانند کرونا ویروس جدید یا همان کووید

 ویروس این و بوده  انتقال کروناویروس جدید از طریق تماس مستقیم با فرد آلوده و از طریق قطرات تنفسی

 .از طریق عطسه و سرفه و از طریق تنفس و پخش ذرات در هوا قابل انتقال است تنفسی قطرات شکل به

ها مشخص شده است که انتقال این ویروس از طریق تماس مستقیم با فردی که دارای عالئم  طبق بررسی

 .پذیر است ابتال به آن است و از طریق قطرات تنفسی و دست دادن، امکان

شود. اغلب با تب، سرفه و سایر  کند که منجر به نشر ویروس می یجاد میعمدتا هم عالئم بالینی خفیفی ا 

شود. در  های تنفسی دیده می عالئم تنفسی است و آبریزش بینی و عطسه در کرونا کمتر از سایر ویروس

 .شود موارد شدید کرونا، تنگی نفس دیده می

که در اغلب موارد به شکل یک باید توجه کرد که عالئم عمده کروناویروس جدید به این صورت است 

 .شود و در مواردی منجر به بیماری شدید تنفسی خواهد شد بیماری تنفسی خفیف شبه آنفلوآنزا ظاهر می

 .شود نفس تنگی و سرفه تب، نظیر تواند منجر به ایجاد عالئمی این ویروس همچنین می

 

 ویروس کرونا چیست؟

ه در هنگام تصویربرداری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نام ویروس کرونا از شکل آن گرفته شده چرا ک

درصد قرابت  7۱حدود  nCoV-۹۱91 این ویروس شبیه به یک تاج خورشیدی است.کرونا ویروس جدید با نام

گیرد. این بیماری جدید یک بیماری قابل انتقال از  قرار می Sarbecovirus ژنتیکی با سارس دارد و در زیرگونه

 .شود انسان محسوب میحیوان به 

بسیاری از اقدامات تشخیصی و کنترل عفونتی توصیه شده برای این بیماری در حال حاضر مشابه با 

 .است MERS دستورالعمل کوروناویروس

ها را  ویروس کرونا خانواده بزرگی از ویروس (CDC) طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا

ها  ها و خفاش بروز بیماری در انسان و برخی دیگر حیوانات از جمله شترها، گربه دهند که موجب تشکیل می

 .شود می



توانند گسترش پیدا کنند و موجب بروز بیماری در انسان و  های کرونای حیوانی می در برخی موارد ویروس

نت تنفسی های سارس و مرس )سندروم عفو ها شوند که مورد آن را برای ویروس شیوع بیماری در کشور

رسد که تراژدی سارس و مرس در حال تکرار شدن برای کرونا ویروس  خاورمیانه( داشتیم و حاال به نظر می

 .است nCoV-۹۱91با نام  ۹۱91

حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اظهار کرد: در سال 

سارس در چین شناسایی شد و موارد مثبت آن در زمان کوتاهی از نوع خطرناک ویروس کرونا به نام  ۹۱۱۳

 .کشور دنیا گزارش و در نهایت طی مدت چند ماه به سرعت کنترل شد ۹7

نوع دوم خطرناک کرونا ویروس که  ( عرفانی ادامه داد: در ایران شماری از موارد ابتال به کرونا ویروس مرس

های حاشیه جنوبی خلیج فارس بیشترین تعداد آن گزارش حدود هفت سال پیش شناسایی شد و در کشور

شده است( ثبت شده اما تاکنون استقرار و طغیان بیماری را نداشته ایم و به موقع از انتقال بیماری به 

 .دیگران جلوگیری شده است

  

 است؟  آمدهویروس کرونا از کجا 

استان هوبای کشور چین گزارش شد و  (Wuhan) میالدی، در شهر ووهان ۹۱91ویروس کرونا در دسامبر 

ژانویه، نیویورک تایمز اعالم کرد که ویروس کرونای جدید کرونا در چین  8برای نخستین بار در تاریخ 

 .نفر در ووهان چین به این بیماری مبتال شده باشند 51رسد  نظر می شناسایی شده است و به

اس مشاهدات این گونه به نظر می رسید که برخی از در ابتدا بر اس میلیون نفر جمعیت دارد و  99ووهان 

بیماران تاریخچه حضور یا کار در بازار عمده فروش ماهی و غذاهای دریایی را دارند اما پس از گذشت چند 

روز منشاء های دیگری مثل مار و گرگ هم معرفی شدند. به هر حال بازار دریایی در ووهان 

 .ت محیط و گندزدایی در آنجا به طور کامل به انجام رسیدتعطیل شد و اقدامات سالم  بالفاصله

چند روز بعد پس از رد تشخیص آنفلوانزا فصلی، آنفلوانزا پرندگان، آدنوویروس، کوروناویروس سارس، 

اولین مورد فوت  ۹۱۹۱ژانویه  99کوروناویروس مرس و سایر عوامل بیماریزای دیگر هم تشخیص داده و در 

 .ر چین ثبت شدناشی از این ویروس د

 فوتی های ویروس کرونا

بنابر گزارش ها بیشتر فوتی ها بر اثر ویروس کرونا افراد مسن و سالخورده بودند که بیماری های مزمن 

زمینه ای مانند دیابت یا فشار خون باال داشتند چرا ه سیستم ایمنی این افراد در برابر بیماری آسیب پذیرتر 

 خود جان که چینی  ۹4پذیرتر شوند و حداقل  به عوارض بیماری آسیب نسبتها  است،که موجب شده بود آن



 خانمی شده، فوت فرد ترین جوان  را از دست دادند، از استان هوبئی بودند که ووهان در مرکز آن قرار دارد و

 .بودند ساله 81 مرد دو ها، فوتی پیرترین و ساله 48

د تایلند، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ، استرالیا، بریتانیا، ژاپن، گزارش موارد مثبت نیز از کشورهای دیگر مانن

 .عربستان، ماکائو، کره جنوبی، مکزیک، آمریکا و فرانسه اعالم شده است

 

  ۹۱۰۲و درمان ویروس کرونا   پیشگیری

ح وجود ندارد و لذا داشتن ظن بالینی باال و پرسش از شر nCoV در حال حاضر واکسن و درمان مناسب برای

حال سفر و تماس از بیماران تب دار و بیماران دارای عالئم تنفسی نقش بسیار مهمی در برنامه پیشگیری و 

 .کنترل این بیماری دارد

پزشک ارتش چین وارد کانون شیوع ویروس کرونا در این کشور  45۱به گزارش خبرگزاری فرانسه از پکن، 

 .شدند تا بتوانند به درمان بیماران کمک کنند

های حمایتی  درمان اصلی مراقبت .جدید تأیید نشده است  از ویروس کرونای  هیج دارویی برای بیماری ناشی

قدر کافی اکسیژن دریافت کند و درصورت لزوم استفاده از دستگاه ونتیالتور برای   برای بیمار است و بیمار به

تم ایمنی آنها فعال است، باید استراحت و که سیس  ها انجام می شود و بیماران درحالی فرستادن هوا به ریه

 .مایعات زیادی مصرف کنند

توان خطر ابتال به ویروس کرونا را کاهش داد، کافی است دستان خود را  با چند نکته بهداشتی ساده می

مرتب با صابون بشویید، دهان و بینی خود را هنگام عطسه یا سرفه بپوشانید، گوشت و تخم مرغ را کامال 

دهند، خودداری کنید و از تماس محافظت  از تماس با افرادی که عالئمی شبیه آنفوالنزا نشان می بپزید،

 .نشده با حیوانات وحشی و اهلی خودداری کنید

 کرونا چقدر خطرناک است؟

سازمان جهانی بهداشت تاکنون ویروس کرونا را یک وضعیت اضطراری بین المللی قلمداد نکرده و فعال در  

 .بحرانی اعالم شده است چین وضعیت

مقامات بهداشتی سرتاسر جهان نگران شیوع این ویروس هستند اما ارزیابی دقیق میزان کشنده بودن 

ویروس جدید دشوار است و مشخص نیست مقامات چینی چقدر در بیان آمارها شفاف و صادقه بوده اند، اما 

 .روند شیوع بیماری سرعت باالیی دارد



 چیست؟عالئم ویروس کرونا 

رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به عالئم ویروس 

اظهار کرد: دوره کمون بیماری حدود هفت روز است و تب، سرفه، گلو درد، درد عضالنی، آب  ۹۱91کرونا 

در مواردی تهوع و اسهال بروز شوند و  ریزش پبینی، سر درد و بدن درد از عالئم این بیماری محسوب می

 .کند می

 ۹۱۰۲روش تشخیص ویروس کرونا 

در کشور  ۹۱91گفت: کیت تشخیص ویروس کرونا  ۹۱91عرفانی با اشاره به روش تشخیص ویروس کرونا 

آلمان تولید شده است و ما نیز پس از شیوع ویروس در چین و گسترش ان برای تهیه کیت اقدام کرده ایم و 

 .آمادگی دارد ۹۱91جع سالمت برای شناسایی ویروس کرونا آزمایشگاه مر

 های پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا راه

 .ها با آب و صابون کنید به طور مداوم و در هر زمان ممکن اقدام به شست و شوی کامل دست

 .و روبوسی کردن با افراد دارای عالئم تنفسی )سرفه، عطسه و ... خودداری کنید دست دادناز 

 .دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال و یا قسمت باالی آستین بپوشانید

 .ل یک و نیم متری را با افراد بیمار رعایت کنیدفاصله حداق

 .از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید

 .های مصرف شده در محیط خودداری کنید از رها کردن دستمال کاغذی

 .از مصرف مواد غذایی نیم پز پرهیز کنید

 .به هیچ عنوان با حیوانات وحشی و اهلی تماس نداشته باشید

 برای محافظت از خود به ماسک نیاز داریم؟آیا 

را رعایت  بهداشت تنفسیشود؛ باید حتما بهداشت دست و  استفاده از ماسک به تنهایی باعث محافظت نمی

کنید. زمانی که عالیم تنفسی )سرفه یا عطسه( دارید، هنگام مراقبت یا پرستاری از افراد مبتال به ویروس 

اید، باید از ماسک استفاده کنید. آیا آنتی بیوتیک برای درمان  کرونا و زمانی که خودتان به کرونا دچار شده

ها هیچ تاثیری ندارند و از  ها روی ویروس یماری موثر است؟ در جواب باید بگوییم خیر! چرا که آنتی بیوتیکب

 .روی آن اثری ندارد آنتی بیوتیکآنجایی که کرونا یک ویروس است پس 

 

https://www.yjc.ir/fa/news/4991957/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/4722391/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/5643949/%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9


 ماری وجود دارد؟آیا دارویی برای پیشگیری یا درمان این بی

خواهید  ها یافت نشده است. اما اگر می تاکنون واکسن یا داروی ضد ویروس برای درمان این دسته از ویروس

خودتان را از بیماری محافظت کنید باید به اصول بهداشت تنفسی، بهداشت دست و عدم تماس نزدیک با 

 .فرد بیمار پایبند باشید

 و عروقی بیماران قلبیتالی نکات بهداشتی جهت پیشگیری از اب

 .هفته در منزل مطمئن باشید ۹های خود به مدت حداقل  از داشتن دارو

 .های خود را بدون مشورت پزشک به خصوص در صورت ابتال به آنفلوانزا یا عفونت تنفسی قطع نکنید دارو

باشید و در صورت هرگونه تغییرات در تنفس خود، آن را به پزشک معالج اطالع  از تغییرات تنفسی خود آگاه

 .دهید

ها با آب و صابون مایع، رعایت آداب تنفسی( استفاده از دستمال  موازین بهداشتی از قبیل شستن دست

 .کاغذی هنگام عطسه و سرفه )را جهت پیشگیری از عفونت رعایت نمایید

 .روری و حضور در اماکن شلوغ را محدود کنیدهای غیر ض تا حد امکان سفر

 نکات بهداشتی جهت پیشگیری از ابتالی بیماران دیابتی

ها با آب و صابون مایع و رعایت آداب تنفسی( استفاده از دستمال  موازین بهداشتی از قبیل شستن دست

 .کاغذی به هنگام عطسه و سرفه )را رعایت کنید

رص یا انسولین )را در طول مدت بیماری ادامه دهید. در صورتی که های مربوط به دیابت خود( ق دارو

های مورد نیاز  ها را مصرف کنید به پزشک معالج اطالع دهید، چرا که ممکن است میزان دارو توانید آن نمی

 شما در طول مدت بیماری

 .تغییر کند

 .قند خون خود را به طور مرتب چک کرده و یادداشت کنید

توانید رژیم معمولی  رف کنید و رژیم غذایی معمولی خود را ادامه دهید. در صورتی که نمیمایعات بیشتر مص

 .های نرم و مایعات که همان مقدار کربوهیدرات دارند استفاده کنید خود را ادامه دهید از غذا

 .از دست دادن وزن به طور ناخواسته است افزایش قند خون هر روز خودتان را وزن کنید، زیرا یکی از عالئم

 .درجه حرارت خود را هر روز صبح و عصر چک کنید چرا که تب یکی از عالئم عفونت است

 بیماران دیابتی هنگام مشاهده عالئمی شبیه به کرونا چه زمانی به پزشک مراجعه کنند؟

https://www.yjc.ir/fa/news/7119030/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/5407806/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF


 .توانید غذا بخورید نحوی که به طور عادی نمی احساس ناخوشی زیاد به

 .اسهال و استفراغ شدید داشته باشید

 .کیلو یا بیشتر داشته باشید ۹کاهش وزن 

 .درجه سانتی گراد باشد ۳8دمای بدن شما بیش از 

 .باشد md m ۳۱۱ /g /g L یا بیش از md m 6۱/g /g L قند خون شما کمتر از

 .تنفس مشکل داشته باشید

 .س خواب آلودگی یا گیجی کنیداحسا

 .در صورتی که عالئم قند خون باال مانند خشکی دهان، بوی تنفس اسیدی یا عدم تعادل داشته باشید

 های بهداشتی به افراد مبتال به آسم و خانواده جهت پیشگیری از ابتال توصیه

از دستمال کاغذی هنگام عطسه ها با آب و صابون مایع، استفاده  کلیه موازین بهداشتی از قبیل شستن دست

 .های آلوده و ... را رعایت نمایید ها بادست و سرفه، دست نزدن به دهان، بینی و چشم

در صورت داشتن عالیم آنفلوانزا به پزشک معالج مراجعه کرده و دستورات دارویی الزم را برای کنترل آسم و 

 درمان آنفلوانزا دریافت کنید

ع دارو، مقدار دارو، زمان مصرف، چگونگی کنترل آسم در مواقع شدید در حمله برنامه کنترل آسم شامل نو

 .آسمی و ... را از پزشک معالج گرفته و نزد خود داشته باشید

او را از پزشک معالج گرفته و مطمئن شوید کودکتان  کنترل آسمدر صورتی که فرزندتان آسم دارد، برنامه 

 .توانایی اجرای آن را به نحو صحیح به خصوص هنگام حمالت آسمی داشته باشد

یستی از برنامه کنترل آسم و نحوه اجرای آن تمام افرادی که به نحوی در مراقبت از کودکتان نقش دارند با

 .اطالع داشته باشند

 های بهداشتی به مراقبین افراد ناتوان جهت پیشگیری از ابتال توصیه

ها با آب و صابون مایع، استفاده از دستمال کاغذی هنگام  دست از قبیل شستن مرتب بهداشتی  نکات تمامی

 .عطسه و سرفه و ... را رعایت نموده و فرد ناتوان را نیز در این راستا کمک نمایند

روزانه فرد ناتوان را از نظر عالیم ابتال به آنفلوانزا ارزیابی کرده و در صورت داشتن عالیم، جهت مراجعه به 

 .نمایند پزشک وی را همراهی

https://www.yjc.ir/fa/news/5907503/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6981286/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF


 .های فرد ناتوان را ادامه دهند مگر اینکه پزشک معالج توصیه دیگری داشته باشد در طول مدت ابتال دارو

 .ها ساالنه واکسن آنفلوانزای فصلی را دریافت نمایند شود افراد ناتوان و مراقبین آن توصیه می

ها زیاد است شامل موارد زیر  در بین آن گروهی از افراد ناتوان که احتمال ابتال به آنفلوانزا و عوارض آن،

 .شود می

 .افرادی که محدودیت حرکتی دارند و قادر به مراقبت از خود نیستند

های پیشگیری کننده مثل شستن دستها،  افرادی که مشکالت یادگیری فراوان دارند و توانایی انجام رفتار

 .ه و سرفه و ... )را ندارندرعایت آداب تنفسی( استفاده از دستمال کاغذی به هنگام عطس

 .کسانی که قادر به تشخیص عالیم بیماری در خود نیستند

 .افرادی که قادر به ارزیابی خود از نظر بیماری و سالمت نخواهند بود

 های بهداشتی جهت پیشگیری از ابتال در مساجد و تکایا توصیه

چادر، عبا، جانماز و سجاده شخصی استفاده تمامی نمازگزاران و عالقمندان به شرکت در مراسم بایستی از 

نمایند یا حداقل یک پارچه تمیز به جای سجاده با خود به همراه داشته باشند و از این وسایل به طور 

 مشترک استفاده نکنند

ها با آب و صابون، مایع، استفاده از دستمال کاغذی هنگام  احتیاطات روزانه از قبیل شستن مرتب دست

 .و ... را رعایت کنندعطسه و سرفه 

 .هنگام سالم و احوالپرسی از دست دادن خودداری نمایند

های زباله دردار مجهز به  ها را در سطل از انداختن دستمال کاغذی در محوطه مسجد خودداری کرده و آن

 .کیسه زباله بیندازند

 .ف استفاده نمایندجهت پذیرایی از شرکت کنندگان در مساجد و مجالس از لیوان و ظروف یکبار مصر

ها را  دقیقه پنجره 5دقیقه حداقل به مدت  ۹۱در زمان تجمع برای نماز جماعت به منظور ادای فریضه هر 

 .جهت تهویه هوا باز نگه دارند

 های بهداشتی برای اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی توصیه

 .فسی به تعداد کافی در محل نصب شودهای تن های آموزشی پیشگیری از انتقال بیماری تابلو



های تنفسی به تعداد کافی در محل  ها برای پیشگیری ازانتقال بیماری نصب دستورالعمل شستن دست

 .های بهداشتی انجام شود سرویس

 وجود مواد شوینده، گندزدا، امکانات و تجهیزات نظافت به مقدار کافی و الزم در محل

 های بهداشتی یه مناسب در سرویساستفاده از هواکش و سیستم تهو

های دیگر از  های بهداشتی از وسایل مکان جداسازی سطل، دستمال ها، وسایل نظافت و گندزدایی سرویس

 ... جمله آبخوری و

های  های استفاده شده و همچنین وسایل یک بار مصرف نظافت در کیسه جمع آوری دستمال کاغذی

ها در آخر نوبت کاری توسط مسئول نظافت همان  ی و دفع آنهای دردار پدال پالستیکی محکم و سطل

 شیفت

 استفاده از چادر نماز، مهر و سجاده شخصی در نمازخانه

های بهداشتی وجود سیستم لوله کشی صابون مایع و یا حداقل  شستشو، نظافت وگندزدایی مستمر سرویس

 های بهداشتی ظرف همراه با مایع دستشویی در محل سرویس

 ها برای پیشگیری از انتقال ویروس به پرسنل آشپزخانه و سایر پرسنل حوه شستن دستآموزش ن

های  سرو نمک، فلفل، سماق و آب خوردن در بوفه، آبدارخانه یا آشپزخانه و سالن پذیرایی در بسته بندی

 ها یکبار مصرف و یا در غیر این صورت گندزدایی مناسب ظروف حاوی آن

 

ای به بیماری شبه آنفلوانزا مبتال شدید انجام موارد زیر را  مسائل بهداشتی و تغذیهاگر با وجود رعایت همه 

 !جدی بگیرید

 .های گیاهی بیشترمصرف نمایید باید از مایعات گرم مانند چای، سوپ رقیق، دم کرده

بهتر است در تهیه سوپ از جوجه و ماهی و انواع سبزیجات خرد شده مثل هویج، کرفس، پیاز، قارچ، 

 .استفاده کنید لیموترش

 .وعده مصرف نمایید 6یا  5در صورت بی اشتهایی، بهتر است مواد غذایی را در 

 چگونه از خود و دیگران در مقابل ویروس کرونا محافظت کنیم؟

ل از مصرف غذا، قبل، درحین و بعد از تهیه غذا، بعد از بعد از سرفه یا عظسه، هنگام مراقبت از بیمار، قب

ها به وضوح آلوده هستند، بعد از تماس با حیوانات یا مدفوع و  استفاده از سرویس بهداشتی، هنگامی دست

https://www.yjc.ir/fa/news/6690958/%DB%B1%DB%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/6690958/%DB%B1%DB%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C


ها بهتر است دستان خود را بشویید. در صورتی که دستان شما به وضوح آلوده نیست به  های آن سایر پسماند

 .تمیز کنید دستمال الکلیها را با آب، صابون، مایع یا  طور مداوم آن

 

 )های حاد تنفسی )کرونا و آنفلوانزا گام کلیدی برای پیشگیری از بیماری ۳

 

 .خودداری کنید عالئم تنفسیاز روبوسی، دست دادن و در آغوش گرفتن افراد دارای گام اول: 

 .دهان و بینی خود را هنگام سرفه یا عطسه با دستمال و قسمت باالی آستین بپوشانیدگام دوم: 

 .ها با آب و صابون را جدی بگیرید شستشوی صحیح و مکرر دستم: گام سو

 

 افتد؟ " چه اتفاقی در بدن می۰۲-پس از ابتال به "کووید

هزار نفر در چین و  76و آلوده شدن بیش از  91-بیمار مبتال به کووید ۹۹۱۱با تایید مرگ بیش از 

از جهانیان خواسته تا  (WHO) ی بهداشتکشورهای دیگر به کروناویروسِ عامل این بیماری، سازمان جهان

  .پیش از خارج شدن وضعیت از کنترل با این ویروس کشنده مبارزه کنند

 11 که آن وجود با است، شده داده آن از ناشی بیماری به 91-کووید نام پیشرفت سریع این ویروس که

 .است کرده ایجاد جهان در را زیادی های نگرانی اند، بوده چینی شهروندان تاکنون آن به مبتالیان درصد

هایی را  ها و هشدارهای مربوط به آن، دانشمندان و محققان در سراسر جهان تالش با گسترش این نگرانی

 .اند برای آگاهی بیشتر از این ویروس جدید و چگونگی تأثیر آن بر بدن انسان انجام داده

 :خوانید می رادهند  در بدن فرد رخ میس جدید در ادامه مراحلی را که در صورت ابتال به کروناویرو

 :سطوح مختلِف شدتِ بیماری -۱

توانند در انسان  هایی است که می متعلق به خانواده ویروس "۹۱91nCov"کروناویروس جدید با نام اولیه 

 و (SARS) حاد تنفسی سندرم مانند تنفسی شدیدتر های بیماری هایی مانند سرماخوردگی عادی یا بیماری

 .را ایجاد کنند (MERS) سندرم تنفسی خاورمیانه

 این. است شده منتقل انسان یک به ناشناخته هنوز حیوانی منبع یک از شود کروناویروس جدید تصور می

 منتشر آن به مبتال افراد ی عطسه و سرفه از ناشی قطرات جمله از تنفسی ذرات طریق از عمدتا ویروس

 .شود می

https://www.yjc.ir/fa/news/5304774/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84
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کشد تا فرد بعد از آلوده شدن عالئم خود را نشان دهد. با  تا شش روز طول می به طور متوسط حدود پنج

 اضطراری برنامه رئیس کرکوو، ون ماریا دکتر گفته به دهند. این حال، برخی از بیماران عالئمی را نشان نمی

 .ایجاد کندتواند طیف وسیعی از عالئم را  شود و می ، این ویروس در دستگاه تنفسی تکثیر میWHO بهداشت

 از برخی شامل که به گفته این پزشک در برخی موارد که بیماری خفیف است عالئمی مانند سرماخوردگی

 این همه است الریه ذات مانند که شدیدتر موارد در و یابد می بروز تب بینی، آبریزش درد، گلو تنفسی، عالئم

  .ضای بدن و مرگ فرد شوداع از یکی عملکرد نقص به منجر تواند می که طوری به و بوده شدیدتر موارد

هزار مبتالی مورد بررسی  97با این حال در بیشتر موارد ابتال تاکنون عالئم خفیف مانده است. از حدود 

 به ها آن از درصد ۳ تنها و شدید موارد این از درصد 95 خفیف، موارد از درصد 8۹ سازمان جهانی بهداشت

 .اند شده بندی طبقه بحرانی صورت

 الریه تب، سرفه، ذات -۲

 در فوریه 7 تاریخ در که ووهان در جدید کروناویروس به مبتال بیمار 9۳8 روی گرفته صورت مطالعه یک

ترین عالئم این بیماری تب، کوفتگی و  منتشر شد، نشان داد که شایع (JAMA) آمریکا پزشکی انجمن مجله

عضالنی و مشکل در تنفس را گزارش کردند، در حالی  چنین درد سرفه خشک است. یک سوم از بیماران هم

 .درصد عالئم غیرعادی از جمله اسهال و حالت تهوع نیز داشتند 9۱که حدود 

 در ژانویه سالگی قرار داشتند بین تاریخ اول تا بیست و هشتم 1۹تا  ۹۹بیمارانی که در محدوده سنی 

سال  56تا  41توسط بیماران بین م سن پزشکان، تهگف به. شدند بستری ووهان دانشگاه ژونژنان بیمارستان

 .بوده و موارد در کودکان نادر بوده است

 .اند الریه شده رسید، همه بیماران دچار عالئمی مانند ذات در حالی که بیشتر موارد خفیف به نظر می

های  بخش مراقبتحدود یک سوم از بیماران نیز متعاقباََََ دچار مشکالت شدید تنفسی شدند که به درمان در 

تر و افراد دارای مشکالت دیگر  ویژه نیاز پیدا کردند. بیشتر این بیماران در شرایط وخیم را افراد سالخورده

 .اند مانند دیابت و فشار خون باال تشکیل داده

 این دهد. درصدی را نشان می 4.۳بیمار مورد مطالعه شش نفر جان باختند که میزان مرگ و میر  9۳8از 

درصد از کل افراد آلوده به  ۹اعالم شده برای سایر مناطق چین است. تاکنون کمتر از  میزان از باالتر رقم

 .اند اما این نسبت ممکن است تغییر کند ویروس جان خود را از دست داده

منتشر شد، موضوعی را که  "لََنست"ژانویه در مجله پزشکی  ۹4ای که در تاریخ  در همین حال، مطالعه

 ایمنی واکنش یک "سیتوکین طوفان"نامیده شد در بیمارانی با حال وخیم نشان داد.  "سیتوکین طوفان"



 بدن دیگر اعضای توانند می که کند می تولید هایی پروتئین و ایمنی های سلول بدن آن، در که است شدید

 .کنند نابود را فرد

-میر در بیماران جوان مبتال به کووید تواند علت مرگ و گویند که این وضعیت می برخی از کارشناسان می

 خود زندگی 5۱ و 4۱ ،۳۱ های دهه در افراد برخی دهد می نشان چین به مربوط آمارهای را توجیه کند. 91

 جان بیماری این اثر در نیز نه یا اند بوده قبلی پزشکی مشکالت دیگر دارای قبل از نیست مشخص که

 .اند باخته

 پیشرفت بیماریجدول زمانی مربوط به  -۳

 .شوند به طور متوسط طی پنج روز از شروع عالئم، افراد دچار تنگی نفس می

  .شود پس از حدود هشت روز مشکالت تنفسی شدید در افراد مبتال مشاهده می

 این با. است نداده ارائه مبتال افراد در میر و مرگ وقوع زمان برای مشخصی زمانی جدول این مطالعه

ژانویه در ژورنال ویروس شناسی پزشکی منتشر شده است، بیان  ۹1 تاریخ در که قبلی مطالعه یک حال

 .اند کرده به طور متوسط افراد در روز چهاردهم در اثر این بیماری جان خود را از دست داده

ر چنین گزارشی از چگونگی تأثی ژانویه منتشر شد، هم ۳9ای که در تاریخ  مجله پزشکی نیوانگلند، در مطالعه

 .عفونت کروناویروس بر بدن را ارائه داده است

ای را که اولین مورد عفونت در ایاالت متحده آمریکا بوده، بررسی  ساله ۳5های پزشکی مرد  این مطالعه داده

 .کرد. اولین عالمت بروز یافته از این بیماری سرفه خشک و به دنبال آن تب بوده است

بیماری، تهوع و استفراغ و به دنبال آن اسهال و ناراحتی شکمی را در  این مرد مبتال در آمریکا در روز سوم

 .الریه شده بود و در تنفس مشکل داشت روز ششم گزارش داد. در روز نهم، او دچار ذات

چنان آبریزش بینی داشته  تا روز دوازدهم، وضعیت او بهبود یافته بود و تبش فروکش کرد. با این حال او هم

ه جز سرفه خفیف، هیچ عالمت دیگری نداشته است. این مرد تا زمان ب چهاردهم روز در نهایت در و است.

 .چنان در بیمارستان بستری بوده است انتشار این مطالعه هم

 

 

 



 :د یش درباره کرونا که بهتر است بداننکته امیدبخ ۵
در اکثر موارد، افراد  . داشتن دارویی برای درمان کرونا، بدان معنا نیست که مبتالیان خوب نمی شوندن    

مبتنی بر سیستم دفاعی بدن شان خوب می شوند و حتی ممکن است ندانند که آنچه بدان مبتال شده بودند 

 .آنفلوآنزا گرفته بودند کرونا بوده است و تصور کنند که

 چند نکته مهم را که می تواند به ما در مواجهه با این بیماری کمک کند و امیدبخش باشد، مرور می کنیم: 

درصد  ۳آمارهای جهانی چند هفته اخیر نشان می دهد که تنها  .کشد نمی را مبتالیان الزاما کرونا -9 

زمینه ای دیگر داشته اند. پس نباید بیش از حد نگران  مبتالیان فوت می کنند که اکثرشان بیماری های

 .شویم و دیگران را مشوش کنیم

با قاطعیت می توان گفت که کرونا، در کشنده بودن در حد آنفلوانزاست؛ سرعت شیوع آن می تواند باال باشد 

 .ولی قدرت کشندگی است پایین است

است. بنابراین، مراقبت کنیم ولی یادمان باشد که حتی سرماخوردگی شدید هم گاه کشنده 

 .وحشت نه

نداشتن دارویی برای درمان کرونا، بدان معنا نیست که مبتالیان خوب نمی شوند. در اکثر موارد، افراد  - ۹ 

مبتنی بر سیستم دفاعی بدن شان خوب می شوند و حتی ممکن است ندانند که آنچه بدان مبتال شده بودند 

 .کنند که آنفلوآنزا گرفته بودندکرونا بوده است و تصور 

راه های کاهش احتمال ابتال، بسیار ساده است: شستن و ضدعفونی کردن مداوم دست ها، نزدن دست  -۳ 

سیستم ایمنی بدن با میوه و سبزی و دارو، حتی المقدور دوری از  های آلوده به چشم و دهان و بینی، تقویت

 . ... ازدحام و

ریم و مثال در خصوص کیت تشخیص کرونا نیازمند خارج هستیم و کرونا نیز هر چند کمبودهایی دا -4 

داروی خاصی ندارد ولی منصفانه باید گفت که شبکه بهداشت ایران در زمره گسترده ترین و کارآمدترین 

 .های جهان است. اگر مردم نیز رعایت کنند می توان امیدوار بود کرونا در ایران از کنترل خارج نشود

برای اولین بار میزان بهبودیافتگان از کرونا از مبتالیان جدید در دنیا پیشی گرفته و شیب ابتال مالیم تر  - 5 

شده است. سازمان بهداشت جهانی هم اعالم کرده که نیازی به افزایش سطح هشدار نیست. این ها خبرهای 

 .امیدوار کننده ای است

ما در تصادفات رانندگی کشته می شوند و تعداد بیشتری نیز بر  هزار نفر از ۹۱بعد از تحریر: ساالنه بیش از 

اثر سکته های قلبی و مغزی از دنیا می روند. نکته اینجاست که اکثر این مرگ های زودرس، قابل پیش 

نفر بر اثر کرونا جان داده اند،  ۹گیری اند ولی متاسفانه به آنها عادت کرده ایم. در همین چند روز اخیر که 

 .برابرش را در جاده ها از دست داده ایمدهها 

http://iraneconomist.com/fa/news/342303/۵-نکته-امیدبخش-درباره-کرونا-که-مردم-بهتر-است-بدانند


 های واگیردار برای مقابله با بیماری  نحوه صحیح استفاده از ماسک

های واگیردار تنفسی بویژه آنفلوآنزا و کروناویروس که جلوگیری از انتقال آن یکی از  با بروز بیماری    

ه است، اما آیا تمام مردم نسبت به نحوه بازار خرید و فروش ماسک رونق گرفت  های فعلی مردم است، دغدغه

  .صحیح استفاده از ماسک آگاهی کافی دارند؟

 از پیش نیز رعایت این نکته که گام دومانتخاب ماسک متناسب با اندازه صورت شما است. در  گام اول 

 .است ضروری بسیار بشویید خوبی به را خود های دست ماسک از استفاده

کش   چانه خود قرار داده و بعد از فیکس کردن موقعیت ماسک روی صورت، سپس ماسک را روی دهان و

باال و کش پشت سر و کش پایین را زیر گوش قرار دهید به صورتی که سیم فلزی نازک لبه فوقانی ماسک را 

به آرامی روی بینی فشار دهید تا به صورت شما بچسبد. در صورتی که هوا از اطراف ماسک به بیرون نشت 

 .ها آن را برطرف کنید و در حین دم و بازدم چرخه تنفس را چک کنید ند با فیکس کردن کشک می

از دست زدن به ماسک استفاده شده بدون دستکش خودداری کنید و ماسک   بنابر اعالم وزارت بهداشت،

   .یاندازیدمصرف شده را در جیب و کیف خود قرار ندهید و ماسک را درون نایلون قرار داده در سطل زباله ب

 انفلوانزا

 مقدمه

ی  قرن  گرفته شده است .در ط“تأثیر ستارگان ”کلمه آنفلوانزا از زبان ایتالیایی در قرن پانزدهم به معنای 

و 914۳بیستم  سه  پاندمی  بزرگ  و  یک  شبه  پاندمی  روی  داده  است .اولین  مورد  پاندمی  در سال  

میلیون  در کل دنیا روی داد و پس از 9۹تا۱۹بنام  آنفلوانزای  اسپانیایی  با  میزان  مرگی  در  حدود  9141

 (H۹ N۳Aشروع شد .پاندمی سوم با زیر گونه )9157در سال (  H۹ N۹Aآن آنفلوانزای آسیایی ناشی از نوع )

در ( H9 N9Aاتفاق افتاد و آنفلوانزای روسی ناشی از نوع )916۳و معروف به آنفلوانزای هنگکنگی در سال 

بروز کرد .طی پاندمی آسیایی و هنگکنگی تمام گروههای سنی درگیر بودهاند .میزان باالی مرگ 4177سال 

سال، اتفاق  افتاد .افزایش  مرگ  و  میر، همچنین  در کسانی 65التر  از  و میر بخصوص در گروه  سنی  با

که  بیماری زمینهای طبی مثل بیماریهای قلبی ریوی داشتهاند، مشاهده شده است.وقتی پاندمی واقعی 

گیری است، ممکن است قبل از هجوم نهایی ویروس جدید،  موجهای  متعددی   ویروس در حال شکل

ماهه  وجود  داشته  باشد .این موضوع  داللت  بر  این  دارد  که  1تا  6یک  دوره  زمانی  ازطغیانها  با  

های  پیشگیری  شامل  تهیه  واکسنها  و  داروهای  ضد ویروسی، جهت این موجهای ثانویه نسبت به  برنامه

ها  یبرای پاندمیموجهای اولیه میتواند به نسبت بیشتری کاربرد داشته باشد، هر چند که در برنامهریز

المللی مد نظر  بایستی احتمال گسترش بسیار وسیع از کانون اولیه فعالیت به علت افزایش مسافرتهای بین



در  هر  پاندمی  ممکن  است  تهاجم  به  سطوح  مختلفی  از  گروههای  سنی  جامعه  صورت  پذیرد  .باشد

ب  ،دلیل  نامعلوم مجدداً در 9177سال  A(H9N9.خوش  خیمترین  پاندمی  وقتی  بود  که  نوع  ویروس  )

تا ۹۱،بالغین )سنین  914۳ظاهر شد و اکثر کودکان و نوزادان را تحت تأثیر قرار داد .در سال 9117سال 

تمام سنین را متأثر ساخته 916۳و 9157به طور وسیعی تحت تأثیر قرار گرفتند .پاندمی سالهای  سال (۹5

و افراد سایر گروههای سنی مبتالء به بیماری سال 65در گروه سنی باالی و با میزان وسیعی از مرگ و میر 

تا  ۳۱۱۱که میزان بروز  آنفلوانزا  کم  بوده  آنفلوانزا  باعث   ای همراه بوده است .حتی در زمانی زمینه

اپیدمی بالغ 5در 9115تا 917۱مورد  مرگ  در  سال  در  انگلیس  گردیده است .در فاصله سالهای  4۱۱۱

درصد  این  مرگها  در  افراد  مسن  بوده  است .تقریباً  1۹مورد مرگ روی داده است و  بیش  از۹۱۱۱۱ر ب

مورد  بستری مرتبط با بیماری آنفلوانزا در امریکا صورت میپذیرد.بهرحال،   نگرانی   فعلی   99۱۱۱۱سالیانه  

که   ظهور مسافرتهای هوایی ممکن است  های   آینده،   شامل   این   حقیقت   است   در   مورد   پاندمی

قابلیت  ایجاد  زیر  Aگسترش گونه جدید ویروس را تسریع نماید.در  بین  انواع  ویروسهای  آنفلوانزا،  نوع  

گروههای  جدید  را  دارد  و  این  نوع ویروس  عالوه  بر  انسان توانایی  ایجاد  بیماری  در  برخی  حیوانات  

ویروس آنفلوانزا تنها در انسان قابلیت ایجاد بیماری را Cو Bان  و  اسبها را نیز دارد .انواع از  جمله  پرندگ

دارند .پاندمیهای جدید از ویروسهای موجود در پرندگان آبی )به طور عمده اردکها (ناشی شده است.به نظر 

یی آن در ایجاد بیماری در ریشه در تواناAرسد قابلیت ایجاد یک زیر گروه جدید ویروس آنفلوانزای نوع  می

حیوانات دارد و ترکیبات ژنتیک جدید در حیوانات میزبان منجر به ایجاد زیر گروههای  جدید  ویروس  با  

های انسانی توانایی مقابله با  که  سیستم  ایمنی جمعیت گردد  و  از  آنجایی های  خاص  خود  می ویژگی

تواند  ر زیادی گسترش یافته و در مدت زمان کوتاهی میاین ویروس جدید را ندارند عفونت با سرعت بسیا

 .گیری جهانی گردد منجر به همه

  اپیدمیولوژي

 ذات خصوص به آن، عوارض و شدت مبتالیان و تعداد وسعت گیریها، همه انتشار سرعت در آنفلوانزا اهمیت

 نزد بیشتر بیماری یا کشنده شدید شکل بزرگ گیرهای همه در. باشد می باکتریایی و ویروسی الریه

بیماریهای متابولیک، کم خونی و یا  کلیوی، ریوی، قلبی، مزمن عوارض دلیل به که افرادی و لمندانسا

آنفلوانزا به شکل جهانگیر، همهگیریهای وسیع، کوچک، . نارسایی ایمنی ناتوان شدهاند مشاهده میشود

 و9157، 9198 گیریهای بیماری در سال سال گذشته جهان9۱۱ در. گردد گیر شایع می ای و تک منطقه

 گیریهایی که در اجتماعات بزرگ اتفاق میافتد معموالً بین حمله در همه میزان. اتفاق افتاده است916۳

 روزی و یا خانه سالمندان به در حالی که در اجتماعات بسته مثل مدرسههای شبانه درصد است۹۱ تا9۱

 در بیشتر گرمسیر نواحی رد و زمستان در بیشتر معتدل مناطق در گیریها همه. میرسد بیشتر درصد و۹5

 است ممکن و نبوده ثابت همواره گیریها همه بروز فصلی روند این ولی افتد می اتفاق سال بارانی ماههای



 بین ویروس نوترکیبی . افتد با فصل اتفاق ارتباط بدون هر مکانی در بیماری گیر یا همه و گیر موارد تک

 شده داده گزارش بوقلمون و اردک اهلی، و وحشی پرندگان انسان، و خوکA ویروس مختلف سروتیپهای

به وجود آورده بودند را  916۳ و9157، 9198 سال سالهای گیریهای جهان که آنفلوانزایی ویروسهای. است

 .اند آنفلوانزای پرندگان بوده دارای ژنهای بسیار نزدیک به ژن ویروس

 چیست؟ آنفلوآنزا

ایجاد می  Orthomyxoviridae از خانواده ویروس آران ای آنفلوانزا بیماری واگیردار است که توسط نوعی    

 در ویروس. کند می درگیر را تحتانی و فوقانی تنفسی دستگاه که است ویروسی بیماری یک آنفلوآنزا شود

 اطرافیان ابتال و ویروس انتشار باعث کردن عطسه و سرفه دلیل همین به. دارد وجود ها ریه و بینی ترشحات

 .شود می بیماری به

 این که باشد می بینی آبریزش و سرفه و گلو درد و عضالنی درد و لرز و تب صورت به بیماری عمومی عالیم

 مدت و عضالنی درد و لرز و تب عموما البته. شود می دیده نیز آنفلوآنزا غیر ویروسی بیماریهای در عالیم

. این بیماری در موارد حاد به خصوص در خردساالن ممکن است  .باشد می بیشتر آنفلوآنزا بیماری

 ۳ بیماری وجود دارد. در حالت معمولی دوره A B C به نامهای گونه ویروس آنفلوآنزاشود. سه  سینه پهلو باعث

 .شود و عطسه کردن منتشر می آنفلوآنزا بیماری واگیرداری است که با سرفه .روز است 4تا 

 

 افرادی و باردار زنان و(  سال 65 باالی)  مسن افراد و کودکان در ولی شود می دیده سنین تمام در بیماری

 ایمنی سیستم ضعف و دیابت خونی، کم کلیوی، ریوی، قلبی، بیماری مثل ای زمینه بیماریهای دچار که

 الریه ذات و ای حمله بصورت بیماران از گروه این در تواند می آنفلوآنزا.است تر خطرناک بیماری هستند،

 عده و شوند می مبتال آنفلوآنزا بیماری به نفر میلیونها ساله هر.دهد نشان را خود شدید اسهال و( پنومونی)

این  ..میرند می بیماری این بدلیل نیز نفر هزاران و کنند می پیدا بیمارستان در شدن بستری به نیاز کثیری

می شود  دستگاه تنفسی اثر می گذارند. این بیماری باعث عفونت حاد پستانداران و پرندگان نوع ویروس ها در

زمانی که حالت  این بیماری. شدید نمایان می شود ضعف و بی حالیو  تب ماهیچه، درد ناگهانی، سردردکه با 

ویروس ایجاد شود، به صورتی است که  خصوصیات کند، که تغییرات جزئی در گیری )اپیدمی( پیدا می همه

 .پذیر شوند بیشتر افراد نسبت به آن آسیب

  

شود، و در این حالت  می افتد که تغییرات عمده در ویروس ایجاد )پاندمی( زمانی اتفاق میجهانی  گیری همه

 .های بسیاری را سبب شود تواند مرگ بیماری می

http://tandorosti.akaup.com/health/bimari-behdasht/pneumonia.html
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 .گیری بیشتر است احتمال همه A وجود دارد. در آنفلوآنزای C و A،Bنوع ویروس آنفلوآنزا،  ۳

  

 :شود که شامل ویروس در شخص ظاهر می روز بعد از عفونت با ۳تا 9عالئم آنفلوآنزا در 

 تب و لرز و عرق کردن  

  گلو درد  

  ضعف 

  سردرد و درد عمومی عضالت و مفاصل بدن )ساق پا و کمر( 

 دار شود های بدون خلط که بعد ممکن است شدت بیشتری پیدا کند و خلط سرفه 

 

 های سرماخوردگی با آنفلونزا تفاوت

 را آن ای جداگانه ویروس که ای است شدید نیست. آنفلوآنزای بیماری جداگانه سرماخوردگی آنفلوآنزا یک    

 .آورد به وجود می

 یک تا است ممکن آنفلوآنزا  کشد، در حالی که عالئم های سرماخوردگی معموال یک تا دو روز طول می نشانه

 .بکشد طول هفته

 شود کند و در مقابل سرماخوردگی معموال تب خفیفی را سبب می آنفلوآنزا تب باال ایجاد می.  

 دهد، اما در سرما خوردگی چنین عالئمی وجود  می رح دردهای عضالنی و حمالت لرز در آنفلوآنزا

  .ندارد

  معموال با احساس خشکی  شود، در حالیکه شروع آنفلوآنزا سرما خوردگی سبب آب ریزش بینی می

 .در بینی و گلو همراه است

 عوارض وخیم آنفلوانزا 

  

 :از جمله عوارض آنفلوآنزا اینها هستند

الریه   برد. عالئم ذات افتد که باکتری به ریه هجوم می زمانی اتفاق می این عارضه :الریه ثانوی باکتریایی ذات

 .نه و تب باالنفس،خلط سینه زرد و سبز، درد قفسه سی تنگ شامل

 .الریه اولیه ناشی از آنفلوآنزا نیست گرچه این عارضه ممکن است باعث مرگ شود، به مرگباری ذات

بیماری خطرناکی است و تقریبا همیشه باعث مرگ شود، عالئم آن شامل  :الریه ناشی از خود آنفلوآنزا ذات

 .سختی تنفس و کبودی پوست )سیانوز( است

http://www.hamshahrionline.ir/details/24865


 .بیفتد اتفاق است ممکن آنفلوآنزا از بهبودی ی دوره در است  کنمم :التهاب مغز یا قلب

  .ارد کشنده استمو درصد 4۱ تا 9۱  انجامد و در این نشانگان به التهاب مغز و تخریب کبد می :سندروم رای

یا داروهای حاوی آسپیرین مصرف کنند، چرا که آسپیرین خطر  و آسپیرین سال هرگز نباید 96کودکان زیر 

 .دهد بروز سندروم رای راافزایش می

   
  

 افراد در معرض خطر عوارض

کند.  ضعف دستگاه ایمنی بروز می ای دیگر یا های زمینه عوارض آنفلوآنزا بیشتر در میان افراد دچار بیماری

 .ای را افزایش دهد عوارض وخیم ناشی از بیماری زمینه تواند احتمال مرگ یا بروز آنفلوآنزا می

  
 درمان آنفلوآنزا

 درمان

روز در صورتی که هیچ عارضه ای رخ ندهد. اگر عارضه ای رخ دهد،  7-9۱بهبود خود به خودی در عرض 

هفته به درازا انجامد. عفونت های  ۳-6معموالً ضروری است ، و بهبود ممکن است  آنتی بیوتیکدرمان با 

از عوارض احتمالی بیماری است. این عفونت ها ممکن است  ذات الریهت یا باکتریایی از جمله برونشی

 .سال خطرناک باشند 65خصوصاً در افرادی که بیماری مزمن دارند یا افراد باالی 

 .فیف گرفتگی بینی ، غالباً با آب گرم یا سرد، چای غلیظ یا آب نمک قرقره کنیدبرای تخ

برای افزایش رطوبت هوا از یک دستگاه بخور خنک استفاده نمایید. رطوبت کمک می کند تا ترشحات ریه 

ستگاه رقیق و بنابراین راحت تر تخلیه شوند. درون دستگاه بخور خنک دارو نگذارید، زیرا کمکی نمی کند. د

 .را روزانه تمیز کنید

برای جلوگیری از سرایت بیماری به دیگران ، دستان خود را مرتباً بشویید، خصوصاً پس از فین کردن یا 

 پیش از دست زدن به غذا یا مواد غذایی 

 .روی عضالتی که دچار درد هستند کمپرس گرم یا صفحه گرم کننده بگذارید

، افشانه ها )اسپری های  ضد سرفهوهایی مثل استامینوفن ، شربت های برای ناراحتی خفیف می توان از دار

 .اده نمود( بینی یا ضد احتقان ها )رفع کننده گرفتگی بینی ( استف

خصوصاً در )آسپیرین نخورید، زیرا در بعضی از تحقیقات مشخص شده است که بین مصرف آسپیرین 

کودکان ( به هنگام بروز یک بیماری ویروسی و به وجود آمدن نشانگان رای ارتباط وجود دارد. نشانگان رای 

http://www.hamshahrionline.ir/details/20898
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 . التهاب مغز( است)یک نوع آنسفالیت 

ویروسی در موارد شدید یا برای کسانی که در معرض بیشترین خطر بروز می توان از یک دسته داروهای ضد 

 .عوارض هستند استفاده نمود

بهترین درمان برای آنفلوانزا استراحت است . اگر وضعیت سالمت عمومی شما خوب باشد، استراحت کمک 

 .می کند تا بدنتان با ویروس به خوبی مبارزه کند

 واکسن آنفلوآنزا چیست؟

 ت وجود دارد: واکسن آنفلوآنزابه دو صور

 .واکسن غیر فعال از ویروس کشته شده، که بصورت تزریقی می باشد .9

 .واکسن ضعیف شده از ویروس زنده، که بصورت اسپری داخل بینی می باشد .۹

زمینه واکسن آنفلوآنزادر پیشگیری از ابتال به آنفلوآنزا در افراد مسن و کودکان و کسانی که دارای بیماریهای  

ای؛ قلبی، ریوی، کلیوی، کم خونی و ضعف سیستم ایمنی هستند، و زنان باردار بسیار کمک کننده می 

 .باشد. به همین دلیل در این گروه توصیه به تزریق واکسن نوع غیر فعال می شود

نیت بوجود با تزریق واکسن، بدلیل تولید آنتی بادی بر علیه ویروس آنفلوآنزا در بدن، بعد از دو هفته مصو

 .آمده و تا یکسال نیز دوام دارد. به همین دلیل توصیه به تزریق واکسن در ابتدای پاییز هر سال می شود

از آنجا که واکسن آنفلوآنزا هر ساله بر اساس ویروسهای آنفلوآنزایی که در فصل سرد سال قبل باعث بیماری 

 .ی موثر نمی باشندشده اند، تهیه می شوند در پیشگیری از دیگر امراض ویروس

  

  چه کسانی واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند؟

تمامی کودکان باالتر از شش ماه و کسانی که بیماری زمینه ای دارند و پرسنل مراقبتهای بهداشتی و افراد 

ماه در تماس نزدیک هستند و زنان باردار در اولویت  6سال( و کسانی که با کودکان زیر  65مسن )باالتر از 

یق واکسن آنفلوآنزا هستند. در صورت در دسترس بودن واکسن آنفلوآنزا توصیه به تزریق آن برای همه تزر

 .افراد اجتماع می شود

  

    چه کسانی نباید واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند؟

کسانی که در تزریق قبلی واکسن آنفلوآنزا حساسیت شدید داشته اند و کسانی که حساسیت شدید به تخم 

دارند و کسانی که هنگام تزریق واکسن آنفلوآنزا ، شدیدا بیمار می باشند و یا دچار هر بیماری ویروسی مرغ 



فعال هستند، به پزشک خود اطالع داده و از تزریق واکسن خودداری کنند. کودکان زیر شش ماه ترجیحا 

 (.واکسن آنفلوآنزا تزریق نکنند. )هر چند مضر نمی باشد

  

 ق واکسن آنفلوآنزا چه هنگامی است؟بهترین زمان تزری

واکسن آنفلوآنزا باید قبل از فصل شیوع آنفلوآنزا که از مهر تا فروردین هر سال می باشد تزریق شود. ولی اگر 

در این زمان موفق به تزریق واکسن نشده اید، هر چه سریعتر و قبل از ابتال به بیماری در خود و یا اطرافیان 

 .دواکسن را تزریق نمایی

 

تزریق یک دوز واکسن وتکرار آن حداقل چهار هفته بعد، در کسانی که تاکنون واکسن آنفلوآنزا تزریق نکرده 

اند تو صیه می شود. در صورت تزریق ساالنه واکسن، تزریق یک دوز کافی است. در بعضی از افراد و بعضی از 

واکسن در هر سال داشته باشند که باید با  ۹سال شاید برای حفاظت بیشتر نیاز به تزریق  1کودکان زیر 

مشورت پزشک معالج انجام شود. تزریق همزمان واکسن آنفلوآنزا با واکسن پنومونی ) ذات الریه ( بالمانع 

 .است

  

 واکسن آنفلوآنزا چه عوارضی دارد؟

رض جدی واکسن آنفلوآنزا همانند هر داروی دیگری می تواند باعث عوارض در بدن شود. ولی ریسک عوا

 .بسیار کم می باشد. و واکسن غیر فعال تزریقی باعث بیماری آنفلوآنزا نمی شود

 

 :عوارض زیر می تواند با تزریق واکسن آنفلوآنزا ایجاد شود

درد و تورم و قرمزی در محل تزریق واکسن و عالیم خفیف سرماخوردگی شامل: تب، سردرد و خستگی که 

 .ق واکسن قطع می شوددر مدت یک الی دو روز بعداز تزری

در کودکان خردسال که واکسن آنفلوآنزا و واکسن پنوموکک با هم تزریق شود، می تواند تب باالتر ایجاد 

 .کرده و در صورت عدم کنترل تب باعث تشنج شود

واکنش آلرژیک شدید به واکسن آنفلوآنزا بسیار کم می باشد که معموال چند دقیقه تا چند ساعت پس از 

اکسن بروز می کند. پس در صورت تب شدید، اشکال در تنفس، خس خس ریه، رنگ پریدگی، تزریق و

 .کهیر، ضربان قلب شدید، سرگیجه، باید فورا به پزشک مراجعه نمایند



 رژیم غذایی

معموالً اشتها به هنگام آنفلوانزا کم می شود. شاید در ابتدا فقط اشتها به مایعات داشته باشید، سپس پس از 

نان سوخاری ، برنج ، پوره ، غالت )به وعده های غذایی کوچک حاوی مواد نشاسته ای بدون ادویه مدتی 

 .پخته شده ، سیب زمینی پخته ( اشتها پیدا کنید

خصوصاً اگر تبتان باال باشد(. نوشیدن مایعات بیشتر مثل آب میوه ، چای )لیوان آب بنوشید  8روزانه حداقل 

 .نیز به رقیق شدن ترشحات کمک می کنندو نوشیدنی های غیر گازدار 

در حال حاضر داروهای ضدویروسی اختصاصی برای آنفلوآنزا در دسترس است، اما کارآیی آنها خیلی محدود  

 .است

 

 

 

 موفق باشید.


