
 

 :عَارض 

َاًسا در ترخی افراد تیطتر تِ ٍجَد هی آیذ عَارض آفل

سال ، ساکٌیي سرای سالوٌذاى ٍ  65هاًٌذ افراد تاالی 

افرادی کِ تیواری ّای دیگری هاًٌذ دیاتت یا تیواری 

قلثی یا ریَی دارًذ، خاًن ّای تاردار، تچِ ّای کَچک 

سال ( ٍ تیواراى پیًَذ هغس  2سال )خصَصا زیر 5زیر 

 استخَاى یا پیًَذ اعضا .

 ضایعتریي عارضِ رات الریِ است.

 رات الریِ یک عفًَت جذی ریِ ّا هی تاضذ.

 :تطخیص 

    تطخیص آًفَاًسا اغلة تر اساس عالین تالیٌی است. 

 (تة ، سرفِ ،ٍ درد عضالًی ) 

خاصی هاًٌذ تست ّای آزهایطگاّی فقط در هَارد 

 ضیَع آًفلَاًسای ًَع جذیذ در جاهعِ اًجام هی ضَد.

 

 

 

آًفلَاًضا یک بیواسی هسشی است کِ دس بچِ ّا ٍّش  

سٌی دس بالغیي اتفاق هی افتذ. آًفلَاًضا بیطتش دس 

هاّْای فصل صهستاى اتفاق هی افتذ. صیشا هشدم 

 صهاى بیطتشی دس فضاّای بستِ با ّن دس تواسٌذ

بیواسی بِ ساحتی اص طشیك عطسِ ،سشفِ ،ٍ تواس با 

 سطَح هٌتمل هی ضَد.

ضذت بیواسی دس سي پاییي ٍ افشاد هسي ، صًاى 

حاهلِ ٍ بیواساًی کِ هطکالت جسواًی خاظ  هاًٌذ 

 ، بیطتش است. داسًذیا بیواسی سیَی آسن 

 :عالین 

 دسجِ ساًتی گشاد 37.8تب بیص اص -1

 سشدسد ٍ دسد عضالًی-2

 خستگی-3

 سشفِ ٍ گلَ دسد -4

سٍص طَل هی کطذ)بش خالف تب  5تا  2تب اغلب بیي 

ًاضی اص سایش ٍیشٍس ّای دستگاُ تٌفس فَلاًی کِ 

ترخی  هی ضَد(ساعت بش طشف  24-48هعوَال بعذ اص 

تیواراى ًطاًِ ّایی ضثیِ سرهاخَردگی دارًذ )گلَ درد ٍ 

 آتریسش (

رٍز تْثَد هی یاتذ،ّر چٌذ کِ حالت 5تا  2عالین تیي 

 َاًذ ترای یک ّفتِ یا تیطتر طَل تکطذ.ًاخَضی هی ت

 

 

داًطگاُ علَم پضضکی ٍ خذهات بْذاضتی دسهاًی 

 استاى آرسبایجاى غشبی

 بیواسستاى ضْیذ دکتش للی پَس بَکاى

 بخص اٍسطاًس

 آًفلَاًسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



تا زدى ٍاکسي در صَرت اتتال تِ تیواری تطاًِ ّا  

 کَتاُ تر ٍ خفیف تر هی ضَد.

 چِ کساًی تایذ ٍاکسي تسًٌذ:

 سال 50افراد تاالی -

 ضاغلیي در سرای سالوٌذاى-

تالغیي ٍ کَدکاًی کِ تیواری هسهي ریِ ، -

 قلثی دارًذ

هاًٌذ دیاتت ٍ تیواری هثتالیاى تِ تیوارّایی -

 کلیَی

کساًی کِ پیًَذ هغس استخَاى یا اعضا ضذُ -

 اًذ 

افراد هثتال تِ تیواری ًقص سیستن ایوٌی    -

 ) ایدز(

 زًاى تاردار-

 

 تْیِ کٌٌذُ : هجیذ زاّذی

پرستاریکارضٌاس   

1394اردیثْطت    

 

 

 تَصیِ بِ بیواساى :
 

استشاحت بِ خصَظ دس هَاسد -

 احساس ًاخَضی ضذیذ

 هصشف هایعات کافی-

هصشف استاهیٌَفي )تب ، دسد -

 ،سشدسد(عضالًی 

سال  18آسپشیي ٍ تشکیبات آى بشای افشاد صیش -

  تَصیِ ًوی ضَد

تشکیبات ضذ سشفِ اغلب کوک کٌٌذُ -

 ًیستٌذ.

آًتی بیَتیک ّا دس دسهاى آًفلَاًضا -

دس هَاسدی کِ عَاسض استفادُ ًوی ضَد 

هیکشٍبی بِ بیواسی اضافِ ضَد )رات الشیِ 

اص آًتی  ،عفًَت گَش یا سیٌَصیت (

 بیَتیک استفادُ هی ضَد.

دسهاى ّای ضذ ٍیشٍسی فمط دس هَاسد -

 خاظ استفادُ هی ضَد.

ٍیشٍس آًفلَاًضا ّش سال تغییشات هختصشی هی 

کٌذبایذ لبل اص ضیَع آًفلَاًضا ٍاکسیٌاسیَى 

اًجام ضَد حذٍد دٍ ّفتِ طَل هی کطذ تا ایوٌی 

 %( ایجاد ضَد.50-80%)

 

 :درهاى 

ّفتِ تذٍى درهاى  2تا  1اغلة هَارد آًفلَاًسا در عرض  

تْثَد هی یاتذ ،ٍلی در صَرت ترٍز عالین زیر هراجعِ تِ 

 پسضک الساهی است.

 احساس کن آٍردى ًفس یا هطکل تٌفسی-1

 احساس درد یا فطار در قفسِ سیٌِ یا هعذُ-2

هثٌی تر کاّص آب تذى هاًٌذ  یعالیو-3

سرگیجِ ٌّگام تلٌذ ضذى یا کاّص حجن 

 ادرار

 احساس گیجی ٍ هٌگی-4

 استفراغ ٍ حالت تَْع-5

هشاجعِ بِ پضضک دس اطفال  عالٍُ بش هَاسد 

 فَق ضاهل ًکات صیش ًیض هی ضَد.

 سًگ پَست آبی یا بٌفص -1

 تحشیک پزیشی ٍبی لشاسی ضذیذ-2

عذم ٍجَد اضک دس ضیشخَاساى ٌّگام -3

 گشیِ

 تب ٍبثَسات پَستی-4

 بیذاس ضذى سخت دس کَدکاى-5

دسهاى عالین بیواسی کوک هی کٌذ کِ 

بیواس حال عوَهی بْتشی داضتِ باضذ 

ٍلی سبب کَتاُ تش ضذى دٍسُ بیواسی 

 ًوی ضَد.

 

 


