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  0011بهار 

 05056451-56تلفن تماس :          

آلوده به ویروس می باشد،پس دستهای خود را تمیز   

 نگه دارید و آنها را از صورت خود دور نگه دارید.

از فردی که به آنفلوان ا مبتال شده حداقل یک تزا دو    

متر فاصله بگیرید و اگر خود بیمار هستید به دیگران 

 زیاد ن دیک نشوید.

کسی که به آنفلوان ا مبتال شده بهتر است در خزانزه   

بماند و با حضور خود در مدرسه یا محل کار دیگران را 

 بیمار نکنند.

هنگام عطسه و سرفه فرد بیمار باید جلوی دهان خود 

را با دستمال کاغذی سه الیه بگیرد تا قزطزره هزای      

 آلوده به ویروس در فضا پخش نشوند.

روز می تزوانزد      7بیاد داشته باشید که فرد بیمار تا 

باعث پخش ویروس در فضا شود پس توصیه های باال 

را باید تا یک هفته رعایت کرد ،تا احتمال ابتال  شمزا  

 به آنفلوان ا کاهش یابد.

 

 

 بیماری آنفلوانزا 

 در کودکان

 عوارض :

یکی از عوارض شایع آنفلوان ا سینه پهلو)پنومزونزی     

می باشد که عامل این سینه پهلو یا خزود ویزروس       

آنفلوان ا است ویا یک باکتری است کزه ویزروس از       

ضعیف شدن سیستم ایمنی  استفاده کرده وارد ریزه  

 شده و باعث عفونت باکتریایی ریه می شود.

از دیگر عوارض آنفلوان ا می توان به سزیزنزوزیزت       

،عفونت گوش میانی و التهزا  مزرزاری هزوایزی          

 )برونشیت  و التها  مغ )آنسفالیت  اشاره کرد.

یکی دیگر از عوارض بیماری ،سرفه بعد از عفونت می 

باشد که معموال بدون خلط بوده و ممکن است بزرای    

هفته ها تا ماهها پس از رفع عالیم آنفلون ا ادامه یابزد  

و آنچنان شدید باشد که گاهی هنگام شب کودک را   

 بیدار کند

چند توصیه مفید برای جلوگیری از ابتزالبزه   . 

 آنفلوان ا:

مکرر دستان خود را با آ  و صابون بشویید:شایعترین  

 راه ابتال به آنفلوان ا لمس چشم،دهان ،بینی،با دستان 
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به حالت  نرمال رسید،دوباره دچار تب شده  و سرفزه  

هایش شدیدتر و به صورت خلط دار در آیند،همچنین 

عفونت چشم ،تند شدن تنفس،سفتی گردن ،ضزعزف   

شدید،خستگی هم می توانند عالیم ثانویه آنفلوانز ا  

باشند که این عالیم بر اثر وجود آنفلوانز ا و بزعزد        

عفونت باکتریایی بوجود می آید .بدین مزعزنزا کزه        

ویروس زمینه را برای عفونت میکروبی آمزاده مزی     

 نماید.

 عوامل بروز آنفلوان ا در کودکان چیست ؟
ویروس های آنفلون ا )آ  و )   بیماری را ایراد مزی        

کنند ویروس نوع )آ  معموال عامل ایرادکننده شیوع   

سالیانه آنفلوان ا است این ویروس ها مدام در حزال    

تغییر خود هستند و انواع جدیدی ایراد می کنند که 

خصوصیات متفاوتی دارند به همین دلیل ساختزمزان   

ویروس از سالی به سال دیگر تغییر مزی کزنزد و        

واکسنها وحتی داروها برای اثر بخشی باید تغزیزیزر    

 کنند.

 درمان آنفلون ا در کودکان چیست ؟
درمان آنفلوان ا بستگی به تشخیص نوع عامل بروز    -1

آن دارد اگر آنفلوان ا تشخیص بیماری باشد،بهتریزن  

درمان همان مراقبت های خانگی است.برای کزاهزش    

تب و درد در کودک می توانید از اسزتزامزیزنزوفزن       

استفاده نموده و کودک را جهت وی یت به پز شزک     

 برسانید.

کودکتان را تشویق کنید تا حد امکان استزراحزت   -2

 کرده و از فعالیت زیاد خوداری کند.

 همچنین نوشیدن مایعات زیاد شامل آ  و آ  -3

 میوه به برطرف شدن آنفلون ا کمک می کند.

زمانی که به آنفلوان ا باکتری اضافه گردد به درمان  -3

حتمی پ شکی نیاز است.درمان پ شکی شامل کشزت،  

آزمایش خون ،تروی  آنتی بیوتیک و در موارد حاد بزا  

 نظر پ شک بستری در بیمارستان می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش های پیشگیری آنفلون ا در کزودکزان       

 چیست ؟
با ت ریق واکسن به صورت هرساله ،می توان از ابتال به 

 آنفلوان ا پیشگیری کرد.

 

در مورد ت ریق واکسن با پ شزک کزودکزان      

مشورت کنید وحساسیت به تخم مرغ را بزه    

 پ شک کودک ،در صورت وجود اطالع دهید.
 

 

 

 

عفونتی ویروسی است که در واقع عفونزت  آنفلوانزا  

دستگاه تنفسی است. این عفونت تنها ریشه ویروسی  

 دارد که بیشتر در فصل زمستان شایع است .آنفلوان ا

می تواند عالیمی شبیه به سرماخوردگی مزعزمزولزی     

داشته باشد ولی بر خالف سرماخوردگی ،آنفلوان ا می 

 تواند خطرناک باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 عالیم آنفلوان ا در کودکان چیست ؟
عالیم آنفلوان ا عبارتند از :تب ناگهانی و شدید کزه     

درجززه بززاال       11مززمززکززن اسززت تززا           

رود،گلودرد،سردرد،سرخی پوست و چشم ها ،درد در 

پشت و سایر ماهیچه ها و سرفه که معموال از نزوع      

خشک می باشد عالیم آنفلوان ا سریع بروز می کننزد  

و در عرض چند ساعت ممکن است حال کزودک از      

 خو  به بسیار بد تغییر نماید.

آنفلوان ا در خردساالن میتواند همراه با اسزهزال و       

استفراغ باشدتب ممکن است تا سه یا چهار روز بزه    

طول انرامد و پس از آن نی  کودک ضعیف شزده و      

 احساس خستگی می کند.

ممکن است کودک دچار عالیم ثانویه نی  شود ایزن    

 بدان معناست که پس از چند روز که درجه حرارت او  


