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آنفلوانشای  )H1N1)Aچیست؟

تأثیز آنفلوانشای خوکی بز سالهت انساى:

بزای هحافظت اس خود چه اقداهاتی باید بکار بزین؟

یه ثیوبضی حبز تٌفسی ثِ ضست ٍاگیطزاض زض ذَنّب

گْگبُ آلَزگی اًسبى ثِ آًفلَاًعای ذَوی ثِ غَضت

اجتٌبة اظ توبس ًعزیه ثب افطازی وِ ًبذَش ّستٌس ٍ

است وِ ثِ ٍسیلِ چٌسیي ًَع ٍیطٍس آًفلَاًعای ذَوی

اًفطازی ٍ یب ثِ غَضت گطٍّی (عغیبى) گعاضش هیگطزز.

یب تت ٍ سطفِ زاضًس.

ایجبز هیضَز .هیعاى هطي ٍ هیط آى زض ذَنّب ًسجتبً ثبال

ثِ عَض ولی عالئن ثبلیٌی اظ حبلت ثسٍى عالهت تب عالین

ضستي زستْب ثب آة ٍ غبثَى ثِ عَض هىطض زض عی ضٍظ.

است (ٍ )%1 - %4یطٍس زض هیبى ذَنّب اظ عطیك شضات

پٌَهًَی ضسیسی وِ هٌجط ثِ هطي هیضَز هتغیط است.

ضعبیت عبزات ثْساضتی ذَة ضبهل ذَاة ٍ استطاحت

آلَزُ هعلك زض َّا – توبس هستمین ،توبس غیطهستمین

عالئن ثبلیٌی آًفلَاًعای ذَوی ثب آًفلَاًعای فػلی اًسبًی ٍ

وبفی.

(توبس ثب سغَح آلَزُ ثِ تطضحبت تٌفسی) ٍ تَسظ

سبیط ثیوبضیّبی عفًَی حبز زستگبُ تٌفسی فَلبًی هطبثْت

هػطف هَاز غصایی هٌبست ٍ اًجبم فعبلیتّبی ٍضظضی.

ذَنّبی ًبلل ثسٍى عالهت هٌتطط هیضَز.

زاضز ٍ ّوچٌیي هَاضز ذفیف یب ثسٍى عالهت ثیوبضی هوىي

اگر تة تاال یا سرفه و ناراحتی گلو داشتیذ تایذ:

عغیبى ثیوبضی زض ذَنّب زض توبم عَل سبل ضخ هیزّس

است ضٌبسبیی ًطَز  .ثٌبثطایي ،هیعاى گستطش ٍالعی ایي

اهب ثیوبضی زض هٌبعك هعتسل ثطٍظ ثیطتطی زض پبییع ٍ

ثیوبضی زض اًسبىّب تبوٌَى ًبضٌبذتِ هیثبضس.

ظهستبى زاضز .ثسیبضی اظ وطَضّب ثِ غَضت هعوَل

هزدم چگونه آلوده هیشوند؟

ذَنّبی ذَز ضا زض همبثل اًفلَاًعای ذَوی ٍاوسیٌِ

هطزم ثِ عَض هعوَل آًفلَاًعای ذَوی ضا اظ ذَنّبی

هیوٌٌسٍ .یطٍسّبی آًفلَاًعای ذَوی غبلجبً اظ ظیطگًَِ

آلَزُ هیگیطًس .اهب تعسازی اظ هجتالیبى وِ تبوٌَى ضٌبسبیی

 H1N1هیثبضٌس .اهب ظیطگًَِّبی زیگط ّن هیتَاًٌس زض

ضسُاًس زض سبثمِ ثیوبضی ذَز توبس ثب ذَن یب هحلّبی

ذَنّب زض چطذص ثبضٌس هثل H1N2 – H3N1-H3N2
رتينول هیتَاًٌس تَسظ ٍیطٍسّبی آًفلَاًعای
ذَنّب ّوچٌیي

ًگْساضی ذَن ضا ًساضتِاًس .اوثطیت لطیت ثِ اتفبق هَاضز
ایي ثیوبضی زض اثط توبس هستمین اًسبى ثِ اًسبى ضخ زازُ

پطًسگبى ٍ ٍیطٍسّبی آًفلَاًعای اًسبًی آلَزُ ضًَس.گبّی

است.

اٍلبت ذَنّب هیتَاًٌس ثب ثیص اظ یه گًَِ ٍیطٍس زض

آیا بیواری آنفلوانشای خوکی اس طزیق غذا هنتقل هیشود؟

یه ظهبى آلَزُ ضًَس وِ ایي هسئلِ هیتَاًس ثبعث اهتعاج

ایي ثیوبضی اظ عطیك ذَضزى لبثل اًتمبل ًویثبضس ثِ ضطط

ٍ ًَتطویجی ایي ٍیطٍسّب زض ثسى ذَن ثب یىسیگط گطزز.

آًىِ الضِ ٍ یب گَضت ذَن ثِ عطیك ثْساضتی ٍ غحیح

ياکسه آوفلًاوسای  %011 H1N1مًثر ویست.

حول ٍ ًمل ٍ ثِ عَض وبهل عجد گطززٍ .یطٍس آًفلَاًعای

ياکسه آوفلًاوسای فصلی مصًویتی در برابر آوفلًاوسای

ذَوی اظ عطیك پرتي زض زهبی  77زضجِ سبًتیگطاز (167

 Aایجاد ومی کىد.

در منسل تمانیذ و حتیالمقذور از حضور در محل کار

مذرسه و اجتماعات خودداری کنیذ.

استراحت کنیذ و مایعات فراوان تخوریذ.

دستهای خود را مکرراً تا آب و صاتون تشوئیذ.
تا پسشک یا مراکس تهذاشتی درمانی تماس تگیریذ.
واکسیناسیوى:

چه کساوی ویاز به ياکسیىاسیًن دارود؟
ظًبى ثبضزاض ،افطازی وِ ثب ثچِ ّبی وَچىتط اظ  6هبُ
سطوبض ٍزاضًس  ،وبزض پعضىی،سي  6هبُ تب  44سبل ٍ
افطازی وِ سي  45تب  64سبل ّستٌس ٍ ّوعهبى زچبض
ثیوبیْبی هعهي یب ًمع سیستن ایوٌی ّستٌس.

زضجِ فبضًْبیت) اظ ثیي هیضٍز.
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عالئن آنفلوآنشای نوع )H1N1( A

افزاد در هعزض خطز:

تت ثِ ّوطاُ عالئن گطفتبضی زستگبُ تٌفسی (سطفِ،

 .1ذبًن ّبی ثبضزاض

گلَزضز ،آثطیعش ثیٌی) ،سطزضز ،وَفتگی ٍ زضزّبی

 .4سي ووتط اظ  19سبل وِ عَالًی هست آسپیطیي

عضالًی ثَزُ ٍ زض تعسازی اظ ثیوبضاى حبلت تَْع ٍ

هػطف هی وٌٌس (ثِ علت احتوبل سٌسضم ضای)

اسْبل ًیع هطبّسُ ضسُ است.

نشریه شماره 201

ّ .3ط سٌی ثب ضطایظ ٍ ثیوبضی هعهي ضبهل:

انتقال ویزوس

ثیوبضی هعهي ضیَی :آسن (ثِ ذػَظ هػطف سیستویه

اًتمبل اظعطیك سطفِ ،عغسِ  ،ترلیِ تطضحبت ثیٌی ٍ

وَضتي عی  1سبل گصضتِ)

زّبى

ثیوبضی للجی ضیَی ثِ جع فطبض ذَى ایعٍلِ

ٍیطٍس ذبضج اظ ثسى ثِ هست  4تب  8سبعت ظًسُ هی

ثسذیوی فعبل

هبًس.

ًبضسبیی هعى ولیَی

ٍیطٍس زض زهبی  75تب  177زضجِ سبًتی گطاز اظ

ًبضسبیی هعهي وجسی

ثیي هی ضٍز.

زیبثت

ٍیطٍس تَسظ هَاز ضس عفًَی وٌٌسُ هبًٌس ّیسضٍغى

سطوَة ایوٌی ضبهل HIV

پطٍوسبیس ،ثتبزیي ٍ الىل اظ ثیي هی ضًٍس.

ثیوبضیْبی ضٍهبتیسوی اظ لجل اضتطیت ضٍهبتَئیس ،لَپَس ٍ
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آضتطیت سپتیه ،سٌسضم آًتبفسفَلیپیس ،اسىلطٍزضهی ،
ضَگطى ،پلی هیَظیت ،زضهبتَهیَظیتٍ ،اسىَلیت ،پبى PAN
سبضوَئیسٍظ
اذتالل هتبثَلیه وَزوبى
چبلی
غطع  ،اذتالل ًَضٍهبسىَالض  ،CP ،غسهبت عٌبة ًربعی
 .4وَزوبى ظیط  5سبل ثرػَظ ظیط  4سبل
منبع :سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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آذر ماه 1493

