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تیواری آًفَالًشا یه تیواری ٍیزٍسی تة دار حاد دستگاُ 

تٌفسی ٍ ٍاگیزدار است وِ تا تة ،سزدرد ،درد ػضالًی 

،تؼزیك ،آتزیشش تیٌی ،گلَ درد ٍ سزفِ تظاّز پیذا هی 

سزفِ اتتذا خطه است ٍ تزای هذتی اداهِ هی یاتذ .وٌذ 

 رٍس  ٍ تا 7 تا 2ٍلی سایز ًطاًِ ّای تیواری تؼذ اس 

استزاحت ،خَردى هایؼات ٍتغذیِ ،آب وافی ٍ طی دٍرُ 

 .تیواری خَد تِ خَد تْثَد پیذا هی وٌذ 

  

 

 ٍ یىی اس ػالین سیز را 37/8افزادی وِ دارای تة تاالی 

 داضتِ تاضٌذ هطىَن تِ آًفَالًشا ّستٌذ 

گلو درد -سرفه - بدن درد و سردرد- آبریزش بینی

 .اسهال خفیف و تهوع- 

 

 

هْوتزیي راُ اًتمال ٍیزٍس در هحیط ّای تستِ پز 

 .جوؼیت هخل اتَتَس اس طزیك َّا هی تاضذ

  ِاستٌطاق لطزات تٌفسی آلَدُ ، سزفِ ، ػطس

  هتزی2،حتی تا فاصلِ 

 دست در احز تواس تا اجسام : اًتمال اس راُ تواس

آلَدُ تِ ٍیزٍس آلَدُ هی ضَد وِ در صَرت 

تواس تا چطن ،دّاى ،یا تیٌی تیواری اًتمال هی 

 .یاتذ

  ٍسایل آلَدُ تِ ٍیزٍس هاًٌذ لَاسم التحزیز

 ....داًص آهَساى ،دستگیزُ ٍ 

  احتوال اًتمال ػفًَت اس راّْایی هاًٌذ اضه یا

تشاق ٌَّس ًاهطخص است اها توام تزضحات 

تٌفسی ٍ هایؼات تذى تیواراى آلَدُ تطَر تالمَُ 

 .آلَدُ وٌٌذُ ٍ تیواری سا تلمی هی ضَد

 

  

  
  

 

اگزچِ گاّی اٍلات اوخز هزدم یه سزهاخَردگی ضذیذ را  

تا اًفَالًشا اضتثاُ هی گیزًذ اها در ٍالغ آًفَالًشا تسیار 

در سزهاخَردگی .ضذیذ تز اس سزهاخَردگی هی تاضذ

تذٍى تة ٍ یا تا تة  پاییي ّوزاُ هی تاضذ اها آًفَالًشا 

ًاگْاًی ضزٍع هی ضَد ٍ تا تة تاال ّوزاُ است ّوچٌیي 

 .هذت سهاى تیطتزی طَل هی وطذ تا تْثَد یاتذ

 

 

             ( سال65تاالی )سالوٌذاى -  

 (ها6ُتاالتز اس ) سال 5وَدواى سیز -

  سال5-18ولیِ افزاد در گزٍُ سٌی -

 سًاى حاهلِ خصَصا در سِ هاِّ دٍم ٍ سَم- 

 ضیوی درهاًی در ضص هاُ اخیز - 

هصزف وٌٌذگاى دارٍّای وَرتیىَاستزٍئیذ تِ هذت  

 طَالًی

افزاد تا تیواریْای تضؼیف وٌٌذُ سیستن ایوٌی ٍ - 

 دیاتت- ولیَی- للثی- ریَی–داضتي تیواریْایی چَى 

ٍاوسیٌاسیَى گزٍّْای فَق تزای واّص سزایت ٍیزٍس 

 .آًفَالًشا تَصیِ هی ضَد

 

 

 

 

 بیماری آنفوالنزای فصلی

  

 

 عالیم آنفوالنزای فصلی

  

 

 افزاد و گزوههای پزخطز 
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 استزاحت در هٌشل-

پَضاًذى دّاى ،تیٌی تا دستوال واغذی تِ ٌّگام ػطسِ -

،سزفِ ٍ اًذاختي دستوال واغذی هصزف ضذُ در سطل 

 ستالِ در تستِ

ضستطَی هىزر دستْا تا آب ٍ صاتَى خصَصا تؼذ اس -

  حاًی30ِ تا 20سزفِ ٍ ػطسِ تِ هذت 

خَدداری اس تواس دستْا ی آلَدُ تا چطوْا ،تیٌی -

 ،دّاى

تا افزاد تیوار (ووتز اس یه هتز )پزّیش اس تواس ًشدیه - 

ٍ ولیِ رفتارّایی وِ تاػج تواس ًشدیه هی ضًَذ ضاهل 

 در آغَش گزفتي ، رٍتَسی ، دست دادى

 خَدداری اس استؼوال سیگار

  

  

پزّیش اس - تغذیِ- تٌفس در َّای هزطَب–استزاحت

- پزّیش اس استزس ٍ ًگزاًی- هسافزت ّای غیز ضزٍری

اس دارٍّای هسىي هاًٌذ - ًَضیذى هایؼات گزم

تجَیش دارٍّایضذ - (جْت واّص درد)استاهیٌَفي 

 ٍیزٍسی طثك دستَر پشضه

 بسمه تعالی

 

 بیمارستان شيید انصاری رًدسر

 :عنٌان

 آنفٌالنسای فصلی

 

 

 :گرًه ىدف

 بیماران مبتال بو آنفٌالنسا

 :تيیو کننده

 حدیثو پناىی

 سٌپرًایسر آمٌزش سالمت

 1397پاییس 

 

 (هزوثات)هَاد غذایی حاٍی ٍیتاهیي ث  

 هَاد غذایی حاٍی ٍیتاهیي آ

هیَُ ٍ سثشیجات تاسُ تَیژُ هزوثات ،هصزف هایؼات گزم ، 

 چای ووزًگ ، استفادُ اس غذاّای تذٍى ادٍیِ

 .اس هصزف غذاّای چزب ،سزخ ضذُ ٍ ادٍیِ دار تپزّیشیذ

  

 

 

 

سّزایی م ، استماهتی ع ، آضٌایی تا تیواری آًفَالًشا ٍ 

 1386الذاهات هزالثتی 

 3-42624001:شماره تماس بیمارستان 

 

 :پیشگیزی 

  

  

 

 درمان

  

  

  

 

 :مواد غذایی مناسب جهت درمان آنفوالنزا 

  

  

  

 

:منبع    

  

  

 


