




آ ز  لوآن 
ف  ن  :آ 
اين بيماري در هر . يك بيماري ويروسي مي باشد

سني مي تواند افراد را مبتال سازد
 موتاسيون بطور شايع بخصوص در تيپA اتفاق مي

افتد
يك بيماري حادتنفسي به علت ويروس
شايع در فصول سرد سال
 درصد و در 20تا10ميزان حمله بيماري در اجتماعات

درصد50محيط هاي بسته تا 
 همه گيري ها معموال در فصلهاي سرد و باراني سال

اتفاق مي افتد  به همين خاطر نامش آنفــــلوانزا ي 
فصلي است



:اهمیت آنفلوانزا 

قابليت ايجاد همه گيري-کثرت مبتاليان-سرعت انتشار

پرخطرهايگروهدرميرومرگوعارضهبروزاحتمال
بيشتر(ايمنينقص،کليوي،ريوي،قلبيبيماران،سالمندان)

.است



انزاعوامل دخیل در انتشار و سرایت ویروس آنفلو

در منطقه و در خانواده جمعيتيشديد تراکم-1

و در نواحي گرمسير بيشترزمستان بروز همه گيري ها در مناطق معتدل بيشتر در -2
در ماه هاي باراني سال

بهداشتي کمبودآگاهي-3

عطسه و سرفه ـ عدم رعايت موازين بهداشتي در هنگام 4

دانش آموزان در کالس ها و در مدارس تراکم شديد-5

مهمترين راه انتقال ويروس در محيط هاي بسته پرجمعيت هوا ـ 6



ویژگیهای بیماری آ ز  لوآن 
ف  ن  وع آ  ن 

.از انسان به انسان منتقل مي شود-
.در صورت ابتال معموال عارضه خاصي ندارد و بهبودي حاصل مي گردد-
.واکسن آن در دسترس است و براي افراد خاصي توصيه مي شود-

صلی
آی ف  ز  لوآن 

ف  ن  آ 
Seasonal

ظهور گونه اي جديد از ويروس آنفلوانزا           ناشناخته براي سيستم ايمني بدن         ابتالي تعدادزيادانسانها-
( H1N1( A گردد  (  پاندمي)شيوع باالي آن مي تواند منجر به همه گيري جهاني -

اقشار مختلف جامعه را درگير مي کند به دليل کاهش نيروي انساني ارايه دهنده خدمات ، ميتواند باعث اختالل در -
.امور اجتماع گردد

.وقوع پاندمي ، موارد باالي ابتال و مرگ و مير را بهمراه خواهد داشت-
واکسن موثر و بي خطر ، حداقل شش ماه پس از بروز پاندمي مي تواند در دسترس قرار گيرد -

آی ز  لوآن 
ف  ن  آ 

ک  دمی  ان  زی)پ  ی  گ 
هان  (ج 

Pandemic

.بطور معمول در بين پرندگان اتفاق مي افتد-
. بسيار کشنده است H5N1 -ويروس اين بيماري از نوع

.مي تواند از پرنده به انسان منتقل شود-
.ابتالي انسان به اين بيماري بسيار خطرناک است و مرگ و مير بااليي دارد-
.ايمني انساني نسبت به اين نوع آنفلوانزا وجود ندارد-
.واکسن آن در دسترس نيست-

دگ ان   زن  آی ن  ز  لوآن 
ف  ن  آ 

Avian



 سه عالمت اصلي  :
(درجه اصلي ترين عالمت بيماري است38بيش از)تب -
گلودرد-
سرفه-
 بي اشتهايي ،تهوع،استفراغ،اسهال: عاليم کمکي
عضالني لرزاحساس ضعف و–احساس کوفتگي ،دردهاي استخواني -

خستگي
سردرد-
احساس گرفتگي بيني و عطسه–آبريزش بيني -



ه گت  :ن 

سرفه در آنفلوانزا ،اغلب شديد و براي مدتي ادامه مي يابد.
 روز خود بخود بهبود پيدا مي کنند7تا2بقيه عاليم فوق بعد از.



بيماري تقريبا در تمام افراد مبتال با سرفه خشك وگلو دردهمراهست  .
 روز پس از ورود ويروس به بدن تظاهر مي يابد4تا 1عالئم بيماري.
 روز 7تا 2آنفلوانزا غالبا سبب ضعف و ناخوشي کامل در فرد مي گردد اما پس از

.حال شخص بهبود مي يابد
ي دوره عفونت زايي در کودکان  و خصوصا کودکان کم سن وسال ممکن است طوالن

.تر باشد
هاي با اين وجود اين بيماري را بايد بويژه نزد سالخوردگان و افراد مبتال به ناراحتي

.مزمن ، جدي تلقي کرد
اگر چه گاهي اوقات اکثر مردم يك سرماخوردگي شديد را با آنفلوانزا اشتباه مي

.گيرند اما در واقع آنفلوانزا بسيار شديدتر از سرماخوردگي مي باشد



وردگ ی ا سزماخ  صلی پ 
آی ف  ز  لوآن 

ف  ن  اوت  آ  ف  ن 

وردگ ی سزماخ  سان ی
آی آن  ز  لوآن 

ف  ن  آ  ه ها ان  س 
م و ن 

علائ 

تدريجي (حاد)ناگهاني  نحوه شروع عالئم

خفيف و ناشايع شديد و شايع تب

ناشايع شايع گلودرد

کمتر شايع  سرفه
سينه ام درد :       بيمار بيان ميکند که )

(مي کند

شايع ناشايع آبريزش بيني ،عطسه، احساس
گرفتگي بيني



د اش  ه می پ  آت  الزن  ه ،د  ن  عارض  زن  ع ن  ان  .  ش 

د ت  ن  عوآرض  هست  طز آن 
ش  آر  همه در معزض  خ  ت  وردگ ان  ب 

. شالخ 

  ان مسی  ه ن  1989در ر  ت  ان  رآ ف زآ گ زف  گ لسی 
ن 
دی سزآسز آ دن  آی ش  ز  لوآن 

ف  ن  ش  آر  كه آ  رت  ه مرز   ب  ود ن 
ا 20000 ز 30000پ  ف  ه ) ن  ان  عمولی شالی 

م
ز  ز مز   و می  ه ن  اف  د كره( آض  ز ش  ج 

یری آر  من    
مرز   ن 

ود وی ن  های رن  ماري  ل ن    ه دلی  ان  ن  پ  .  آ 

 ود رآ آر  دش ان  خ  ت  ج  اب  ه و دپ  ی ،  شكت  ل  
های ق  ماري  ز ن    ز آن  ی ن 

ق  دمان  .ت  دآدن 





گی  -
ش  زون  م ،  ن  ز  ی  من  ، آ مف  ت  مز  ت  س 

زون  ل آ سم، ن  ی  ت  وی آر  ف  های رن  ماري  ی ن    ار 

ی  - ل  
های ق  ماري  ن   

وی  - های كلي  ماري  ن   

ت  - اب  دپ 

ه علت  - ا ن  ه پ  های آولت  ماري  ی آر  ن    اس  ی كه ممكن  آشت  پ  م   م آئ 
س   ص شت 

ق  اض ن  ی ج  درمان  دآرون 
د اش  .پ 



 و نزا، بيمـارانفلـوآهر ساله تعداد زيادي از مردم دنيا به دليل ابتال بـه
بوده و نزا در کودکان شايعترانفلوآ. بستري شده و حتي فوت مي کنند

فرم شديد آن نيز در افـرادي کـه مبـتال بـه بيماريهـاي مـزمن يـا ضـعف 
.ايمني باشند و در خانم هاي باردار بيشتر ديده مي شود

البته تغذيه مناسب،استفاده ازميوه وسبـزي هاي
تازه ومکمل هاي تغذيه اي طبق نظر 

متخصص دربارداري،ميتواندتاحدزيادي 
.نقش پيشگيري داشته باشد



ودومماههسهدرباردارزناننزاانفلوآي هايهمه گيرموارددرخصوصا  ميرسدبنظر
دريبسترنزا،انفلوآيريوعوارضبهابتاليبرايبيشترخطررضعمدريحاملگسوم

.باشندداشتهقرارمرگيحتوبيمارستان
4يعادحالتبهنسبتباردارزنانمرگميزانانگلستان1989-1990سالياپيدمدر

.دادنشانافزايشبرابر
بهالابتهنگامدرزايمان کهيدرصورتباشندميترالدريچهيبيماربهمبتالکهيزناندر

.بودخواهدهمراه%60تا%45بينميرومرگخطرباگيردصورتنزاانفلوآ
بهاولماههسهازترجيحا  نزاانفلوآواکسيناسيونامروزهفوقخطراتکاهشبه منظور

. شوديمتوصيهباردارزناندربعد

 نزا در حاملگي با عوارض جنيني قابل مشاهده اي همراه نبـوده وانفلوآخوشبختانه ابتال به
ولي مي تواند باعث زايمان زودرس، افزايش مرگ و ميـر ،نيازي به خاتمه حاملگي نمي باشد
.نوزادان و مرگ قبل از تولد شود



راه انتقال بیماری

 استنشاق قطرات تنفسي آلوده؛سرفه،عطسه
متري2حتي تا فاصله 

AEROSOL100,000 TO 1,000,000 VIRIONS PER DROPLET

دست در اثرتماس بااجسام آلوده به ويـروس آلـوده :انتقال ازراه تماس
.دميشود که درصورت تماس باچشم،دهان يا بيني بيماري انتقال مياب

وسايل آلوده به ويروس مانند لـوازم التحريـردانش آموزان،دسـتگيره
...دربها و



احتمال انتقال عفونت از راه هايي مانند اشك يا بزاق هنوز نامشخص
القوه است اما تمام ترشحات تنفسي ومايعات بدن بيماران آلوده بطور ب

.آلوده کننده و بيماريزا تلقي ميشود
عيارهاي تشخيص آزمايشگاهي م
آسپيرهياسوآپبابردارينمونهبوسيله:ويروسجداسازيـ1

مستقيمگزارشياومشکوکفردازحلقوگلوترشحاتکردن
.پذيردميانجامويروسژنآنتي

بينباديتيترآنتيچهاربرابرافزايشروشايندر:سرولوژيـ2
تشخيصمعيارعنوانبهمشکوکفردسرم،دومنمونهواولنمونه

.گيردميقرارآزمايشگاهي



مراجعه به پزشك در صورت شديد بودن سه عالمت اصلي آنفلونزا-
استراحت در منزل با توصيه پزشك-
پوشاندن دهان و بيني با دستمال کاغذي به هنگام عطسه و سرفه -

وانداختن دستمال کاغذي 
مصرف شده در سطل زباله در بسته



در صورت نداشتن دستمال کاغذي-
هنگام عطسه و سرفه دهان و بيني را
.با قسمت داخلي آرنج خود ، بپوشانيم

شستشوي مکرر دستها با آب و صابون به خصوصا بعد از سرفه و-
ثانيه30تا20عطسه به مدت



دهانوبيني،چشمهاباآلودهدستهايتماسازخودداري-
کليهوبيمارافرادبا(متريكازکمتر)نزديكتماسازپرهيز-

،نگرفتدرآغوششوند،شاملمينزديكتماسباعثکهرفتارهايي
دادندستوروبوسي

استفادهجهتآموزاندانشبهتوصيه-
التحريرشخصيولوازمازوسايل



نيبيودهانبخارباشدنخيسازقبلاستفادهموردماسكصحيحدفع-
.ميباشدN95ماسكنوعبهترينالبته.آنشدنکثيفوشدنپاره



:عوارض بیماری آنفلوانزا

تشديد بيماري مزمن زمينه اي�
بيماري دستگاه تنفسي فوقاني�
بيماري دستگاه تنفسي تحتاني�
عوارض قلبي�
عوارض عصبي �
عوارض عضالني�
پنوموني باکتريال ثانويه�



استراحت
(نيستصحيحپرهيزغذاييدرموردعمومينظر)خوبتغذيه
مقدارزيادبهمايعاتنوشيدن
است،مــــــــــــوثردردکاهشدرکهاستامينوفنمانندمسکنداروههاياز

پرهيزبايدنيزآنحدازبيشمصرفازالبته.نموداستفادهتوانمي
.نمود

پزشكوتوصيهخاصموارددرضدويروسيتجويزداروهاي



يد استفاده خودسرانه ازداروها،بخصوص آنتي بيوتيکها نه تنها مف
.نبوده،بلکه ميتواند روند بهبود بيماري را به تاخير بيندازد

 درمــان عالمتــي در صــورتي کــه بيمــاري بــا عفونــت هــاي باکتريــايي
.همراه باشد،طبق تشخيص پزشك صورت خواهدگرفت



بيماراني که بيماري در آنها به سرعت پيشرفت کرده است -1

بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه -2

بيماران مبتال به پنوموني که نياز به بستري شدن دارند -3

قلبي که نياز به بستري شدن داشته اند–يا بيماراني ريوي COPDبيماران مبتال به -4

بيماريهاي قلبي مادرزادي پيچيده اي که نياز به بستري شدن دارند-5

نارسايي مزمن کليوي که نياز به بستري شدن دارند -6

اندمشکالت قلبي يا بيماريهاي قلبي که قبال نياز به بستري شدن در بيمارستان داشته-7



بيماران تحت درمان با داروهاي سرکوبگر ايمني ، دريافت کنندگان-8
HIV/ AIDSپيوند عضو ، 

ساير بيماران مبتال به بيماريهاي زمينه اي مزمني که نشانه اي از وخامت -9
بيماري را نشان مي دهند 

بيماراني که بيماري آنها به داليل خانوادگي ، اجتماعي يا شخصي براي -10
اطرافيان آنها مخاطره آميز مي باشد 



درهکشودميتجويزبيمارانيبرايفقطويرزاناميويرواسلتامي
بيماريازناشيعوارضبهابتالخطرمعرض
نيازبهوشدهشديدبيماريودچارعالئم(افرادپرخطر)هستند
.دارندبستري

شودتجويزمتخصصنظرداروبايدزير.



داروی اسلتامی ویر:
دوره . ميلي گرم در مراکز بهداشتي درماني وجود دارد75به صورت کپسول 

.روز است10روز ودوره پيشگيري 5درمان بااسلتامي وير 



در بالغین:
روز5به مدت -ميلي گرم دوباردرروز75کپسول :درمان

روز10ميلي گرم يك باردرروز،به مدت75کپسول :پيشگيري

 دراطفال:
.براساس وزن وسن دوزدارو محاسبه مي شود



بارزه براي اينکه سيستم ايمني بدن به بهترين نحو به وظيفه اش که م

ـــد  ـــل کن ـــت عم ـــرماخوردگي وآنفلوانزاس ـــاي س ـــروس ه ـــه وي علي

اي ويتامين ث،ويتـامين هـ:ازجمله. بايدموادمغذي حياتي رادريافت کند

وويتامين آ،منـابع (،اسيدفوليك6همچون پانتونيك اسيد ،ب)گروه ب

ــاري  ــول مــدت بيم ــاهش شــدت وط ــبب ک ــروتنين کــه س آهن،روي،پ

.دوپيشگيري ازعفونتهاي مکرر دستگاه تنفسي فوقاني مي شون



ــدن ــي در ب ــتم ايمن ــده سيس ــت کنن ــذايي تقوي ــواد غ ــه م ــوه :ازجمل مي
وســــبزيجات تــــازه بــــه ويــــژه مرکبات،ســــير،ماهي ودانــــه هــــاي 

روغني،شلغم،ترکيب آب ليموي تازه وعسل



م واکسن آنفلوانزا از يك نوع ويروس زنده ضعيف شده که در تخ
ه ب)مرغ رشـــد مي کند و يك نوع  ويروس غيرفعال يا کشته شده 

به واکسن ويروس زنده ضعيف شده. تهيه مي گردد( شکل تزريقي 
. شکل اسپري جهت استفاده از طريق بيني در دسترس مي باشد 

ه از بزرگساالن تنها سالي يك بار به واکسيناسيون نياز دارند ک
زمان تزريق دو هفته طول مي کشد تا شخص را در مقابل آنفلوانزا 

.حفاظت نمايد
 ه که براي اولين بار واکسينه مي شوند نياز بسال 12زير کودکان

.هفته دارند6تا 4فواصل دو بار تزريق، در 
ن را چون فصل ابتال بيشتر در اواخر پاييز مي باشد  واکسيناسيو

.در اوايل پاييز توصيه مي کنند



 شهريور تا نيمه مهرزمان ايده آل براي واکسيناسيون در نيمکره شمالي از
(ايران در نيمکره شمالي واقع مي باشد)مي باشد ماه

واکسن آنفلوانزا بي خطر مي باشد.
اما در افرادي که حساسيت به پروتنينهاي تخم مرغ دارند مي تواند حساسيت

.ايجاد نمايد
فردي که مي داند به تخم مرغ آلرژي دارد،  نبايد اين واکسن را تزريق کند  .
 گاهي اوقات محل تزرق دردناک مي شود و گاهي عارضه شبيه آنفلوانزا خفيف

.به طول مي انجامدساعت48تا پس از تزريق شروع مي شود و ساعت12،
 از کمتر)سندرم گيلن باره و يا واکنش هاي حساسيتي شديد عوارض جدي مانند

.  ندرتا  ديده مي شود ( يك تا دو مورد در يك ميليون دريافت کننده واکسن 
 اثر واکسن آنفلوانزا را از بين نمي برند داروهاي ضد ويروسي  .



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

.در صورت ابتال به آنفلوانزا بيشتر در معرض خطرات جدي هستند



راخودبهداشتيکارشنـــــــاسانکليهاولاولويتبعنواناستالزمهـــــــــــــاکشورکليـــــه

بيماريگيريهمهامواجمقابلدربتواندآنانبهداشتينظاماساسيشالودهتاکنندواکسينه

.کنندمقاومت

لويت اجبارابايد با اوکافي نيست ولي از آنجا که محموله هاي اوليه واکسن توليدي براي نياز فعلي 

يين بندي و به صورت مرحله به مرحله واکسيناسيون را به اجراگذاشت و به ترتيب اولويت تع

.شده ذيل،گروههاي خاص را واکسينه کرد



که سه ماهه دوم و سوم حاملگي آنان مقارن با  فصــــــــــل شيوع آنفلوانزا خانم هاي باردار  -1
.  مي باشد 

، ريوي از جمله آسم ، قلبي ريوي ، خوني ، کليوي ، کبدي)افراد مبتال به بيماريهاي مزمن  -2
(  متابوليك از جمله ديابت مليتوس 

( ماه59ماهه  تا 6)کودکان سالم -3

سال 18تا 5ـ کليه کودکان گروه سني 4

ساله 15-64افراد سالم -5

ساله  و بيشتر و ساکنين آسايشگاه ها و کارکنان آنان 65بالغين سالم -6



مکان اگر شخصي از سالمتي مناسبي برخوردار باشدواکسيناسيون ا
.درصد کاهش مي دهد60ابتال به بيماري آنفلوانزا را تا حدود 

يق در افراد ضعيف تر درجه حفاظت واکسن کمتر است ولي اگر تزر
.صورت گيرد، شدت آنفلوانزا کمتر مي شود

ا با توجه به اينکه ويروس آنفلوانزا هر ساله شکل ژنتيکي خود ر
تغيير مي دهد ،  اثرات مثبت واکسيناسيون تنها براي يك فصل 

.باقي مي ماند ( زمستان ) 
 واکسيناسيون مادر منعي جهت شيردهي به نوزاد نمي باشد  .
 له ناحيه عض)واکسن آنفلوانزا بصورت زير جلدي يا عضالني عميق

دلتوئيد در بزرگساالن و ناحيه قدامي خارجي ران در کودکان زير
.  مي باشد  ( دو سال 



 ه از واکسن کشت( اوايل پاييز )ميزان يك نوبت واکسن در هرسال
.شده  بنظر مي رسد براي بالغين کافي باشد 

 سال ، دو دوز واکسن به 9ماه تا کمتر از 6در کودکان بين سنين
فاصله حداقل چهار هفته تجويز شود و دوز تزريقي براي کودکان

ماه و بزرگتر 36ميلي ليتر و براي کودکان % 25ماه ، 35ماه تا 6
.ميلي ليتر مي باشد 0/5همانند بالغين 

درجه سانتيگراد در طبقه مياني 2-8واکسن آنفلوانزا بايد در دماي
يخچال مخصوص واکسن نگهداري گردد و در صورت يخ زدگي 

.  واکسن بايد دور ريخته شود 
 واکسني که در ايران مورد استفاده قرار مي گيرد شامل ويروس

.هاي غيرفعال بوده و به شکل تزريقي مي باشد 



توصیه های بهداشتی

 سال 2کمتر از براي کودکان درمان عالمتيبهترين روش

استفاده از بخار مرطوب سرد و ساکشن پوار 

جهت تميز کردن ترشحات مخاطي است 



توصیه های بهداشتی 

ن و يا بهترين روش براي شستشوي دستها استفاده از آب گرم و صابو

است ثانيه 30تا 20مواد ضد عفوني کننده حاوي الکل به مدت 



توصیه های بهداشتی 

 از دست زدن به اشيا و سطوحي که

ممکن است آلوده باشد خصوصا 

در اماکن عمومي بپرهيزيد 



:آیا میدانید

ه استرسهاي روحي سيستم ايمني بدن را ضعيف نموده واحتمال ابتال ب
.سرماخوردگي وآنفلوانزا راافزايش مي دهد




