
 انفلوانزا

. ايي ثيوبضي زض ّط ؾٌي هي تَاًس افطاز ضا هجتال ؾبظز. اًفلَاًعا يه ثيوبضي ٍيطٍؾي هي ثبقس

 ػالئن

گلَ . ثيوبضي تمطيجب زض توبم افطاز هجتال ثب ؾطفِ ذكه ٍ. ػالئن آى تت ًبگْبًي ، لطظ ، ؾطزضز ٍ زضز ػًالًي هي ثبقس اظ

هطزم يه ؾطهبذَضزگي قسيس ضا ثب اًفلَاًعا اقتجبُ هي گيطًس اهب زض ٍالغ اگط چِ گبّي اٍلبت اوثط . زضزّوطاّؿت

اًفلَاًعا غبلجب ؾجت يؼف ٍ ًبذَقي وبهل زض فطز هي گطزز اهب پؽ اظ . اًفلَاًعا ثؿيبض قسيستط اظ ؾطهبذَضزگي هي ثبقس

ٍضزگبى ٍ افطاز هجتال ثِ ًبضاحتي ّبي ثب ايي ٍخَز ايي ثيوبضي ضا ثبيس ثَيػُ ًعز ؾبلد. ضٍظ حبل قرى ثْجَز هي يبثس 7تب  2

اًفلَاًعا يه ثيوبضي قسيسا ٍاگيطزاض اؾت وِ اظ قرهي ثِ قرم زيگط تَؾط ؾطفِ يب ػطؿِ .خسي تلمي وطز هعهي ،

 .ضٍظ پؽ اظ ٍضٍز ٍيطٍؼ ثِ ثسى تظبّط هي يبثس 4تب  1ػالئن ثيوبضي . هٌتمل هي گطزز

  زض نَضت اثتال ثِ ثيوبضي چِ ثبيس وطز؟ 

ٍ تغصيِ ذَة ثؿيبض  ثطاي همبثلِ ثب اًفلَاًعا هؼوَال ضاّْبي ؾبزُ اي ٍخَز زاضز ًَقيسى هبيؼبت ثِ همساض ظيبز، اؾتطاحت

اظ زاضٍّْبي هؿىي هبًٌس اؾتبهيٌَفي وِ زض وبّف ثي ٍ ( .ًظط ػوَهي زض هَضز پطّيع غصايي نحيح ًيؿت . ) هَثط اؾت

اگط قرم خَاى ٍ زض ؾالهت .تِ اظ ههطف ثيف اظ حس آى ًيع ثبيس پطّيع ًوَزالت. زضز هَثط اؾت، هي تَاى اؾتفبزُ ًوَز

وبهل ثبقس ًيبظي ثِ هكَضت ثب پطقه هؼالج ذَز ًساضز هگط آًىِ ًؿجت ثِ ضٍظّبي لجل حبلف ثستط قَز ٍ يب ٌَّظ پؽ 

ي زيگط ثبقس، ثبيس فَضا زض نَضتيىِ فطز هجتال اظ لجل ًيع زچبض ثطذي ثيوبضيْب. اظ يه ّفتِ ؾطفِ اـ لطغ ًكسُ ثبقس

زض ايي هَالغ هوىي اؾت اًدبم آظهبيف ٍ يب زض نَضت لعٍم ، ػىؿجطزاضي اظ . پعقه هؼبلح ذَز ضا زض خطيبى لطاض زّس

ثطًٍكىتبظي ٍ   ثيوبضيْبي ضيَي اظ لجيل آؾن، ثطًٍكيت هعهي ، آهفيعم ، : -ايي ثيوبضي ػجبضتٌس اظ. لفؿِ ؾيٌِ ًيبظ ثبقس

ًمم ؾيؿتن ايوٌي وِ  –ٍ ًبضؾبيي ّبي َّضهًَي  (هطو لٌس   )زيبثت  –ثيوبضيْبي وليَي  –ّبي للجي ثيوبضي -تٌگي ًفؽ

ايي هكىل ظهبًي ثطٍظ هي ًوبيس وِ ٍيطٍؼ . هوىي اؾت ًبقي اظ ثيوبضيْبي اٍليِ يب ثِ ػلت زضهبى زاضٍيي ذبل ثبقس

 .اًفلَاًعا ؾجت يؼف ؾيؿتن زفبػي ثسى ذهَنب ضيِ قَز

  ًبقي اظ اًفلَاًعا زيگط ذططات  

ايي هؿئلِ ظهبًي ضخ هي زّس وِ ؾيؿتن زفبػي ثسى زض . اًفلَاًعا هي تَاًس هكىالت حبز ٍ خسي ضا ثطاي ؾالهت فطز وٌس

قبيغ تطيي ػبضيِ ،شات الطيِ . تَؾط ٍيطٍؼ اًفلَاًعا يؼيف قسُ ثبقس  همبثل ػفًَت ّبي زيگط ، ثَيػُ ػفًَت ضيَي ،

ثِ اًفلَاًعا ًيع هجتال قَز،  ثطًٍكيت هعهي ٍ ثطٍتكىتبظي،  ػليطػن ثيوبضيْبي ضيَي هبًٌس آؾن ،اگط قرهي . هي ثبقس

وِ  1989زض ظهؿتبى . ؾبلرَضزگبى ثيف اظ ّوِ زض هؼطو ذطط ايي ػَاضو ّؿتٌس. ثيوبضيْبي ظهيٌِ اي تكسيس هي يبثٌس

ايبفِ ثط هطي ٍ هيط هؼوَلي ) ًفط  30000تب  20000 اًفلَاًعاي قسيسي ؾطاؾط اًگلؿتبى ضا فطا گطفتِ ثَز ثِ هطي ثيف اظ

ؾىتِ ٍ زيبثت خبى   هبثمي ثط اثط ثيوبضيْبي للجي ،. هٌدط قس وِ هطي ًيوي اظ آًبى ثِ زليل ثيوبضيْبي ضيَي ثَز( ؾبليبًِ 

 .ذَز ضا اظ زؾت زازًس



  ٍاوؿي اًفلَاًعا 

 .هطؽ ضقس هي وٌس تْيِ هي گطزز ٍاوؿي اًفبٍاًعا اظ يه ًَع ٍيطٍؼ ظًسُ يؼيف قسُ وِ زض ترن

ثعضگؿبالى تٌْب ؾبلي يه ثبض ثِ ٍاوؿيٌبؾيَى ًيبظ . ٍاوؿيٌبؾيَى اظ ططيك تعضيك ثِ لؿوت ثباليي ثبظٍ اًدبم هي گيطز 

ؾبل وِ  12وَزوبى ظيط . زاضًس وِ اظ ظهبى تعضيك زٍ ّفتِ طَل هي وكس تب قرم ضا زض همبثل اًفلَاًعا حفبظت ًوبيس

چَى فهل اثتال ثيكتط زض اٍاذط پبييع . ّفتِ زاضًس 6تب  4زض فَانل  اض ٍاوؿيٌِ هي قًَس ًيبظ ثِ زٍ ثبض تعضيك،ثطاي اٍليي ة

 .هي ثبقس پعقىبى ٍاوؿيٌبؾيَى ضا زض اٍايل پبييع تَنيِ هي وٌٌس

  چِ افطازي ثبيس همبثل اًفلَاًعا ٍاوؿيٌِ قًَس؟ 

ثِ ٍيػُ ؾبلرَضزگبى هجتال ثِ ثيوبضي ّبي زيگط ٍ افطازي وِ  )قَز  ٍاوؿي اًفلَاًعا ثطاي توبم افطاز لَيب تَنيِ هي

ظيط ايٌگًَِ افطاز زض نَضت اثتال ثِ اًفلَاًعا . ثيوبضيْبي ّوطاُ زيگط وِ زض نفحِ زٍم ثِ آى اقبضُ قسُ اؾت ضا زاضتس

 ٍاوؿيٌبؾيَى.ثيكتط زض هؼطو ذططات خسي ّؿتٌس

 .زض هىبى ّبيي ثِ هست طَالًي البهت زاضًس ًيع تَنيِ هي گطززّوچيي افطازي وِ زض آؾبيكگبُ ؾبلوٌساى ٍ  

  ٍاًعا ثي ذطط اؾت ؟لآيب ٍاوؿي اًف 

اهب زض افطازي وِ حؿبؾيت ثِ پطٍتئيٌْبي ترن هطؽ زاضًس هي تَاًس حؿبؾيت . ٍاوؿي اًفلَاًعا وبهال ثي ذطط هي ثبقس

گبّي اٍلبت هحل تعضق زضزًبن . ز ايي ٍاوؿي ضا تعضيك وٌسًجبي  فطزي وِ هي زاًس ثِ ترن هطؽ آلطغي زاضز،. ايدبز ًوبيس

 .ؾبػت ثِ طَل هي اًدبهس 48ؾبػت پؽ اظ تعضيك قطٍع هي قَز ٍ تب  12 هي قَز ٍ گبّي ػبضيِ قجيِ اًفلَاًعا ذفيف ،

  ٍاًعا هَثط اؾت ؟لتب چِ حس ٍاوؿيٌبؾيَى اًف 

زضنس وبّف  60اهىبى اثتال ثِ ثيوبضي اًفلَاًعا ضا تب حسٍز اگط قرهي اظ ؾالهتي هٌبؾجي ثطذَضزاض ثبقس ٍاوؿيٌبؾيَى ، 

. قست اًفلَاًعا ووتط هي قَز زض افطاز يؼيف تط زضخِ حفبظت ٍاوؿي ووتط اؾت ٍلي اگط تعضق نَضت گيطز،. هي زّس 

تٌْب ثطاي يه  اثطات هثجت ٍاوؿيٌبؾيَى  ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ٍيطٍؼ آًفلَاًعا ّط ؾبلِ قىل غًتيىي ذَز ضا تغييط هي زّس ،

. ثبلي هي هبًس  (ظهؿتبى  )فهل 

تب ثسيي ٍؾيلِ . ؾبظهبى ثْساقت خْبًي ؾؼي زاضز تب ذهبيم غًتيىي ٍيطٍؼ ضا وِ ّط ؾبلِ تغييط هي وٌس تكريم زّس

 .ٍاوؿي خسيس ، ّط ؾبلِ ثط پبيِ ّويي پيف ثيٌي ّب ، تْيِ قَز

 

 


