
 بسمه تعالي 

  چيست ؟   Aآنفلوانزاي نوع 

اين ويروس . بوجود مي ايد و باعث طغيان در آنها مي گرديد  H1N1يك بيماري تنفسي در ميان خوك ها بوده است كه توسط ويروس آنفلوتزاي  Aآنفلوانزاي نوع
  . بعد از انتقال به انسان و تغييرات ژنتيكي در انسان توليد بيماري كرده و مي توتند از انسان به انسان ديگر منتقل گردد

  در انسان چيست ؟   Aعالمت و نشانه هاي آنفلوانزاي نوع

سر درد ، لرز و خستگي است كه در تعدادي  تب ، سرفه ، گلودرد ، درد بدن ،: شبيه نشانه هاي آنفلوانزاي انساني است و شامل  ن ،در انسا Aنشانه هاي انفلوانزاي نوع 
  . تشديد بيماريهاي مزمن مي شود  همانند آنفلوانزاي انساني باعث وخامت و Aآنفلوانزاي نوع . از افراد اسهال و استفراغ نيز گزارش شده است 

  خطر در بالغين كه نياز به مراقبت پزشكي دارد ؟  عالمت

  ي ،استفراغ مداوم يا شديد جتنفس سخت يا كوتاه كوتاه تنفس كردن ،درد يا فشار در قفسه سينه يا شكم ،سرگيچه ناگهاني ،گي

  

  

  : عالمت خطر در كودكان كه مراقبت پزشكي نياز دارند 

،رنگ پوست مايل به آبي ،كاهش سطح هوشياري يا بيدار نشدن ، وجود تحرك پذيري يا بيقراري ،بهبود نشانه هاي تند تند نفس كشيدن يا به زحمت نفس كشيدن 
  .آنفلوانزا و عود بيماري با تب و لرز شديد 

  

  

  گسترش مي يابد ؟  Aچگونه عفونت آنفلوانزاي نوع 

بعضي از طريق تماس )سرفه و عطسه فرد آلوده ( .از همان راههايي كه آنفلوانزاي فصلي گسترش مي يابد ،اتفاق مي افتد  Aآنفلوانزاي نوع  H1N1گسترش ويروس 
  .با سطوح آلوده به ويروس و سپستماس با بيني و دهان آلوده مي شوند 

  

  

  Aمدت عفونت زائي يك فرد مبتال به آنفلوانزاي نوع 

بچه ها به ويژه نوجوانان  .روز و بيشتر به دنبال شروع بيماري مي تواند ديگران را آلوده كند  7از يك روز قبل از شروع عالئم تا  Aيك فرد مبتال به آنفلوانزاي نوع 
  . ه نمايد اين مطلب بدين معني است كه امكان دارد قبل از اينكه فرد از بيماري خود آگاه باشد ،ديگران را آلود. مي توانند در مدت طوالني تري مسري باشند 

  تشخيص داده مي شود ؟  Aچگونه عفونت انساني آنفلوانزاي نوع 

  . روز اول بيماري و ارسال آن به آزمايشگاه براي تاييد بيماري الزم مي باشد 5تا  4جمع آوري نمونه تنفسي در  Aبراي تشخيص قطعي عفونت آنفلوانزاي نوع 

 



  وجود دارد؟  Aآيا دارويي براي درمان آنفلوانزا ي نوع 

  .استفاده از اسلتاميوير يا تاميفلو براي درمان موارد شديد عفونت با ويروس توصيه مي شود 

داروهاي ضد ويروسي اگر بالفاصله بعد از بيمار شدن . داروهاي ضد ويروسي داروهايي هستند ، كه در مقابل بيماري توسط عدم توليد ويروس در بدن مبارزه مي كند 
داروهاي ضد ويروسي همچنين . مصرف شود ، بهتر عمل مي كنند و مي توانند بيماري را خفيف سازد و فرد زوتر بهبود مي يابد ) وز اول بروز نشانه ها ر 2در مدت ( 

  .از عوارض جدي آنفلوانزا جلو گيري مي كند 

  آيا واكسن براي پاندمي آنمفلوانزا وجود دارد ؟ 

واكسن آنفلوانزاي فصلي نيز در مقابل بيماري . ماه زمان جهت توليد الزم دارد  12تا  6آماده وجود ندارد و به حداقل  به دليل اينكه ويروس جديد است واكسن
  . حفاظت نمي كند  Aآنفلوانزاي نوع 

  مدت زمان زنده ماندن ويروس خارج از بدن 

  . دستگيره در ، ميز و غيره زنده بمانند ساعت يا بيشتر روي سطوحي مانند  2تعدادي از ويروس ها و باكتري ها مي توانند 

  چه سطوحي بيشترين منبع آلودگي هستند ؟ 

كودكان ، دستگيره در  قطرات تنفسي از طريق سرفه و عطسه فرد بيمار در هوا منتشر مي شود و فرد سالم از طريق تماس با سطوح آلوده اي مانند ميز ، اسباب بازي
  .و چشم قبل از شستن دسها آلوده مي شود  گوشي تلفن و سپس لمس بيني و دهان ،

   Aراههاي پيشگيري از ابتالء به آنفلوانزا ي نوع 

  در صورت نبود دستمال در داخل يقه يا چين آرنج لباس ( پوشاندن بيني و دهان با دستمال هنگام عطسه و سرفه و دور انداختن دستمال بعد از استفاده
 ) شود عطسه 

  شستن دست غالبا با آب و صابون به ويژه بعد از عطسه و سرفه 

  اجتناب از تماس دست آلوده با چشم ، بيني و دهان 

 اجتناب از تماس نزديك با افراد بيمار                       

  Aاقدامات الزم در صورت ابتال به انفلوانزا ي نوع 

  كردن تماس با ديگران در خانه ماندن و محدود 

 در صورت بروز هر يك از عالئم خطر سريعا به پزشك مراجعه فرماييد . 

   

    بهترين روش شستن دست براي جلوگيري از بيماري 

در صورت استفاده از ژل .الكل يا ژل بهداشتي بشوييددرصورت نبود آب و صابون با تميز كننده هاي حاوي ( ثانيه   15-20شستن دستها با آب و صابون به مدت 
  .)ژل به آب احتياج ندارد . را به هم بماليد تا زمانيكه ژل خشك شود  دستها

  

  



  

  نحوه تميز كردن خانه ، لباسشويي و دفع زباله 

  دستهايتان را پس از تماس با اين وسايل بشوييد . ـ دستمال و كليه وسايل يكبار مصرف استفاده شده توسط فرد بيمار بايد دفع شود.    
  ـ سطوح را خصوصا ً ميز كنار تحت ، حمام ، دستشويي ، اسباب بازي ، گوشي تلفن ، دستگيره در را با گند زدا هاي خانگي تميز كنيد .  
 اده قرار نگيرد ـ ظروف غذا خوري ، لبا سها و ملحفه هاي بيماران نياز به شستشو به صورت جداگانه ندارد اما بايد توجه كرد كه پيش از شستشو مورد استف .  
  ـ از بغل كردن ملحفه و لباسهاي كثيف براي جلوگيري از آلودگي بپرهيزيد .  
 يمار دستها را با آب و صابون بشوييد ف غذا خوري بـ بعد از حمل لباسهاي كثيف ، ظرو .         

 

                            
  ) ص(كنترل عفونت بيمارستان خاتم االنبياء مسئول مه پاره حقي مقدم : تهيه كننده             


