
آنفلوانزا



آنفلوانشا چیست ؟
آًفلَاًضا یه ػفًَت هؼشی حاد هجاسی تٌفؼی ٍ سیتیي اػت

ایي تیواسی تَػط یىی اص ٍیشٍع ّای گشٍُ آًفلَاًضا ایجاد هی ؿَد 

ویروس آنفلوانزا



آنفلوانشای فصلی چیست ؟

صیادی ٍجَد داسًذ وِ دسحال چشخؾ دس  ٍیشٍع ّای آًفلَاًضای ّن اوٌَى 
دس اًؼاى ّا هی ؿًَذ آًفلَاًضای فللیهیاى اًؼاًْا هی تاؿٌذ ٍ ػثة 

آًفلَاًضای فللی ّش ػال دس ػشتاػش جْاى سخ هی دّذاپیذهی * 
ًفش یه ًفش هثتال هیـَد 5جشیاى اپیذهی ّای فللی اص ّش دس *  
ٍیظُ افشاد هؼي تش دس هؼشم خطش آًفلَاًضا فللی ّؼتٌذ تِ * 



آنفلوانزا؟  یعالئم و نشانه ها
:ػشهاخَسدگیآًفلَاًضا تا تفاٍت  

ٍیشٍػْای هتفاٍتی ایجاد هیـًَذتَػط * 

آًفلَاًضا هؼوَالً ؿذیذ تشاػت ػالئن * 
آًفلَاًضا  هی ػاصد دسحالیىِ تٌْا ػیؼتن تٌفؼی فَلاًی سادسگیش ػشهاخَسدگی * 

ّن هی تَاًذ ػیؼتن تٌفؼی فَلاًی ٍ ّن ػیؼتن تٌفؼی تحتاًی سا دسگیش ػاصد

سرماخوردگی

ویروس 
سرماخوردگی 

آنفلوانزا

ویروس 
آنفلوانزا



عالئن و نطانه های آنفلوانشا چیست؟

تشحؼة ػي داهٌِ ػالئن هتفاٍت اػت
دستچِ ّا ، اًؼفالیت ػالئوی ّؼتٌذ وِ اػتفشاؽ ، اػْال  

اػتؿایؼتش 

دیذُ هیـَدتة تٌْا اغلة  ؿیشخَاساىدس 

:ؿشٍع ػشیغ ػالئن صیش
  

38.5 <تة 
(تذٍى خلط)ػشفِ خـه 

ػشدسد
گلَدسد

( هیالظی)تذى دسد 
اوهو....اوهو



آنفلوانشا چگونه بین انسانها سزایت هی کند؟



آنفلوانشا چگونه بین انسانها سزایت هی کند؟



آنفلوانشا چگونه بین انسانها سزایت هی کند؟



آنفلوانشا چگونه بین انسانها سزایت هی کند؟



ضایعتزین راه انتقال ویزوس آنفلوانشا بین انسانها

ًىتِ دس اًتمال ٍیشٍع ؟

(هتش یا ووتش 1هؼوَال ) ایي رسات تضسي تٌفؼی تٌْا دس حذ هؼافت ّای وَتاُ پشتاب هیـَد 

رسات تضسي تٌفؼی دس َّا هؼلك ًوی هاًٌذ

ٍ  ( تیواس) تیي فشد هٌـا ( هتش یا ووتش  1هؼوَال ) تشای دسیافت رسات تضسي تٌفؼی تواع ًضدیه 
الصم اػت ( فشد ػالن ) فشد دسیافت وٌٌذُ 

رسات تٌفؼی تضسي
ایي رسات دس ٌّگام ػشفِ ٍ ػطؼِ فشد ایجاد هیـًَذ

ٍتَػط فشدی وِ فاكلِ ًضدیه تا تیواس داسد اػتٌـاق هیـًَذ



!فزاهوش نکنید

فاكلِ تیي تیواساى ٍ افشاد ػالن تایذ حفظ ؿَد 
تیواساى دس حیي ػطؼِ ٍػشفِ جلَی دّاى 

ٍتیٌی خَد سا تپَؿاًٌذ 
ّوگاى دػتْای خَد سا هشتثاً تـَیٌذ 



(H1N1) A

آًفلَاًضای وِ دس حال حاضش ػثة آلَدگی ٍیشٍع 
اًؼاى گشدیذُ اػت یه ًَع ٍیشٍع جذیذ ًَظَْس 

. هیثاؿذ وِ لثالً ًاؿٌاختِ تَدُ اػت



:دوره سزایت پذیزی بیواری

آًفلَاًضای هَسد لطؼی ٍیشٍع  (H1N1)  اص یه سٍص پیؾ اص
. سٍص تؼذ اص آغاص ػالئن تیواسی هؼشی هیثاؿذ 7تشٍص ػالئن تا 



هشالثت ّذف ولی تشًاهِ 

آهادگی دس هماتل ٍلَع اپیذهی ّا ٍ پاًذهی 
احتوالی آیٌذُ

واّؾ هَاسد اتتال ٍ ػَاسم ٍ هشي ًاؿی اص 
تیواسی 



ؿٌاخت الگَی اپیذهیَلَطیه تیواسی آًفلَاًضا  -
ؿٌاػایی جاهؼِ حؼاع تِ تیواسی  -
ؿٌاخت ػَؿْای جذیذ -
تمَیت اطالع سػاًی توَلغ -
جلَگیشی اصاًتـاس ػشیغ تیواسی -
تاالتشدى پزیشؽ تیواساى دسػشٍیؼْای اٍسطاًؼی -
تاالتشدى تَاًایی هشالثت اصتیواساى دس تیواسػتاى ٍ هٌضل -

:اهداف اختصاصی هزاقبت



بزناهه های پیص بینی ضده 
جهت اجزا در اهاکن تجوعی



آهوسش و اطالع رسانی -1

ٍیظُ ولیِ واسوٌاى
تْیِ  -ًلة پَػتش... )ٍیظُ داًـجَیاى ، داًؾ آهَصاى ٍ 

(طی آتاى هاُ -ػخٌشاًی-سٍصًاهِ دیَاسی
(طی آتاى هاُ -جلؼِ اًجوي اٍلیاء)ٍیظُ اٍلیاء 



آهوسش ، تعلین و ارتباطات با هزدم در هورد عواهل خطز در 
FLU WISE واصه  

:خالصه ضده است

Wash

تا آًجا وِ هی  . ؿؼتـَی دػت یىی اص هْن تشیي الذاهات پیـگیشی اػت
ػطَح هی تَاًٌذ آلَدُ ؿًَذ ٍ لوغ  .تَاًیذ هشتة دػتْای خَد سا تـَئیذ 

ؿؼتـَ ٍ ضذ ػفًَی آًْا هْن اػت. آًْا تاػث اًتمال ٍیشٍع ؿَد
Inform

اطالػات دسػت سا دس اختیاس هشدم ٍ واسوٌاى تْذاؿتی لشاس دّیذ



آهوسش ، تعلین ، و ارتباطات با هزدم در هورد عواهل 
:خالصه ضده است                                واصهخطز در 

Stay apart
افشاد تایذ یاد تگیشًذ اص وؼی وِ دچاس ػالئن تیواسی ؿثیِ آًفلَاًضا اػت فاكلِ  

حذالل یه هتش سا سػایت وٌٌذ
Etiquettes

تایذ دّاى ٍ تیٌی خَد سا تا دػتوال واغزی یا  . فشد آلَدُ ٍیشٍع دفغ هی وٌذ
دػتوال واغزی ٍ هاػه دس یه ویؼِ  . هاػه دس ٌّگام ػشفِ ٍ ػطؼِ تپَؿاًذ

تالفاكلِ دػتْا ؿؼتـَ ؿَد. پالػتیىی جوغ آٍسی ٍ تِ ًحَ هٌاػثی اص تیي تشدُ ؿَد



پیص بینی هواسین بهداضتی -2
تاهیي كاتَى هایغ جْت ػشٍیؼْای تْذاؿتی

تَكیِ تِ ولیِ داًـجَیاى ٍ داًؾ آهَصاى دس خلَف )تاهیي دػتوال واغزی 

ّوچٌیي دسّش والع حذالل یه جؼثِ  –تِ ّوشاُ داؿتي دػتوال واغزی 

(دػتوال واغزی هَجَد تاؿذ

ًواصخاًِ-ػشٍیؼْای تْذاؿتی -تاهیي ػطل صتالِ دسب داس تشای ولیِ والػْا

ًیشٍّای ًظافتی هذسػِ دس ٌّگام خالی وشدى  )–ًظافت هٌاػة هحیط هذسػِ 

.(ػطلْای صتالِ ٍ ًظافت اص هاػه تٌفؼی ٍ دػتىؾ  اػتفادُ ًوایٌذ

ٍجَد ػیؼتن تَْیِ هٌاػة دس ًواصخاًِ ٍ ػالٌْای غزاخَسی

اػتفادُ اص جاًواص ؿخلی دس ًواصخاًِ



هزاقبت-3
غشتالگشی سٍصاًِ

اتاق لشًطیٌِ هٌاػة
اسجاع تِ پضؿه

ؿٌاػایی داًؾ جَیاى ٍ داًؾ آهَصاى ٍ پشػٌل پشخطش
ثثت هَاسد غیثت 

(ًفش دس ّش والع 5تیؾ اص )گضاسؽ افشایؾ ًاگْاًی هَاسد



هزاقبت -3
دس كَست هـاّذُ داًؾ آهَص داسای ػالئن هـىَن  دس هذسػِ 

:الذاهات صیش تَكیِ هیـَد
آهَصؽ هجذد ًىات تْذاؿت فشدی

.تِ هٌضل هشاجؼِ ًوایذ
دس كَست هـاّذُ ػالئن فشم ؿذیذ تیواسی تَكیِ تِ هشاجؼِ هشوض  

دسهاًی هجْض
هشاجؼِ تِ پضؿه ٍ دس كَست تاییذ تـخیق تا صهاى تشطشف  

.دس هٌضل اػتشاحت ًوایذ( هؼوَال یه ّفتِ)ؿذى



گشارش دهی -4

  (ًفش دس ّش والع 5تیؾ اص )افشایؾ ًاگْاًی هَاسددس كَست هـاّذُ
هشاتة تِ كَست تلفٌی تِ هشوض تْذاؿت ؿْشػتاى 

گضاسؽ گشدد(ٍاحذ هذیشیت تیواسیْا)




