
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 درمان : 
 تِ پشضک هزاجؼِ  اٌسزیؼ،  غَرت داضتي ػالئن در

 ًواییذ. 

 یساػت اٍل تاػج ًتیجِ تْتز 48درهاى سزیغ در 

 در درهاى هی ضَد. 

 تاػج طثق دستَر پشضک  دارٍّای ضذ ٍیزٍسی

هی ضَد. ػالئن آًفَالًشا کوتز ضَد ٍ اس هطکالت 

  تٌفسی جلَگیزی ضَد.

 در سهاى اتتال در اهاکي ػوَهی حضَر ًیاتیذ. 

 در ٌّگام ػطسِ ٍ سزفِ اس دستوال کاغذی

 استفادُ کٌیذ. 

کافی داضتِ تاضیذ ٍ خَاب  استزاحت.  

تپزّیشیذ  ٍ ًگزاًی  اس استزس. 

 تٌَضیذ ٍ گزم  آب ٍ هایؼات کافی. 

 تغذیِ غحیح هخل هػزف سثشیجات ٍ هیَُ ّای

 .تاسُ داضتِ تاضیذ

 ٍیتاهیي ث ٍ تزکیثات آًتی  اکسیذاى هقاٍهت

 تذى در تزاتز ٍیزٍس تاال هی تزد . 

کٌیذ تِ  هػزف تزای کاّص تة ًثایذ آسپزیي

 جای آى هی تَاًیذ اس استاهیٌَفي استفادُ کٌیذ 

 

اکخز افزاد هظٌَى تِ تیواری تا درهاى ّای ػالهتی 

تَسط پشضک ٍ استزاحت در هٌشل تِ طَر کاهل 

 تْثَد هی یاتٌذ.

 چه زماوی به پسشک مراجعه وماییم؟ 
 تٌگی ًفس ٍ سزگیجِ ،تة تاالی تیص اس سِ رٍس 

،  گیجی ، درد یا احساس فطار در قفسِ سیٌِ

استفزاؽ ، تی خَاتی ، درد هفاغل ، کن ضذى 

حزکت جٌیي ، تی خَاتی ، خستگی ٍ سزدرد ، 

تْثَد ػالئن آًفَالًشا در اتتذا ٍلی ػَد ًاگْاًی تة 

 ٍ سزفِ 

 

 به امید سالمتی

هؼاًٍت  (581 ) ٍ ارتقای سالهت یهٌثغ : پوفلت ّای آهَسض

 تْذاضتی درهاًی قشٍیي 

 

:موضوع   

و پس از  نفوالنسا در بارداریآ

  زایمان 

 

 تهیه و تنظیم :

  ان خبره کارشناس

  پرناتالبخش  
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 آوفًالوسا چیست؟
یک تیواری ٍیزٍسی تة دار حاد دستگاُ تٌفسی 

ٍ ٍاگیز دار است کِ تا تة ٍ سز درد ٍ ٍ درد 

ػضالًی ٍآتزیشش اس تیٌی ٍ گلَ ٍ سزفِ تظاّز 

هی کٌذ ٍ اضکال تیواری هتفاٍت تَدُ ٍ 

هوکي است ًطاًِ ّایی هخل سزهاخَردگی ٍ 

اختالالت دستگاُ گَارش هخل تَْع ٍ استفزاؽ 

  .  ٍ اسْال ایجاد کٌذ

ًَع ٍیزٍس آًفَالًشا  سه:عامل عفًوت 

 . ضٌاختِ ضذُ است 

 عالئم آوفًالوسای فصلی 
درجِ ٍ یکی اس  38افزادی کِ دارای تة تاالی 

  ػالئن سیز تاضٌذ هطکَک تِ آًفَالًشا ّستٌذ : 

 ِگلَدرد سزف ٍ 

دردتذى درد ٍ سز  

 آتزیشش تیٌی یا احساس اًسذاد تیٌی 

 اسْال خفیف تَْع ٍ 

 راههای سرایت 
 ٍیزٍس آًفَالًزا اس طزیق تزضحات ٍ قطزات

  تٌفسی تِ ٌّگام سزفِ ٍ ػطسِ کزدى ضخع 

در َّا پزاکٌذُ ضذُ ٍ تاػج اًتقال تیواری تِ 

 دیگزاى هی ضَد.  

 ِتواس دستْا تا سطَح ٍ اضیاء آلَدُ ت

 ٍیزٍس ًیش هی تَاًذ تاػج اًتقال تیواری ضَد 
 

 تفايت آوفًالوسا ي سرماخًردگی 
 عالئم سرماخًردگی                    آوفًالوسا عالئم 

 شريع آهسته                              شريع حمله ای 

  خفیف  تب                                    شدیدتب 

 سردرد خفیف                        های شدید سردرد 

 خستگی متًسط                      درد شدید عضالوی 

 آبریسش بیىی                              آبریسش بیىی 

 تکی    گلً درد ي سرفه                             سرفهي گلًدرد 

 عطسه ي گرفتگی               عطسه خستگی ي ضعف 

 

 آوفًالوسا در بارداری 
است تز  در تارداری ضؼیف سیستن ایوٌی تذى

ٌاتزایي ٍقَع آًفَالًشا در تارداری اهکاى پذیز هی ٍت

 تاضذ 

  :ىیهي ج ريی مادرآوفًالوسا در بارداری  اثرات

رٍی سیستن کِ ػالئن ضایغ آًفَالًشا تة است  اس

ٍ هی تَاًذ تاػج تَلذ ػػثی جٌیي احز هی گذارد 

 .ضَد  سٍدرس

هادراًی  ٍ ّوچٌیيهادراًی کِ تارداری پزخطز دارًذ 

در  .آسن ٍ دیاتت یا هطکالت قلثی دارًذ  دچار کِ

 هی تاضٌذ. هؼزؼ خطزتیطتزی اس اتتال تِ  آًفَالًشا 

 

 

  آوفًالوسا :پیشگیری از   

 ٍ دستاًتاى را ّویطِ تویش ًگْذاریذ  اس آب گزم

)تِ خػَظ  .غاتَى تزای ضستي استفادُ کٌیذ

در اهاکي ػوَهی ٍ تؼذ اس تاسگطت اس تیزٍى تِ 

 هٌشل (

ًفَالًشا آ تِ غَرت خَد دست ًشًیذ چَى ٍیزٍس

 .اس طزیق دّاى ٍ تیٌی ٍ چطن هٌتقل هی ضَد 

 پزّیش ًواییذ .اس تواس تا افزاد هطکَک 

 . اس دست دادى تا افزاد دیگزخَدداری کٌیذ 

 ياکسه آوفًالوسا در بارداری 
 خاًوْای تْتزیي رٍش پیطگیزی اس آًفَالًشا در

آًْا در تارداری تارداری کِ سِ هاِّ دٍم ٍ سَم 

در اٍایل پاییش فػل سزها هی تاضذ تشریق  ٍاکسي 

  .هی تاضذ 

یي ٍاکسي تِ هحافظت اس کَدک در تزاتز ٍیزٍس ا

آًفَالًشا در ضص هاُ اٍل پس اس تَلذ کوک هی 

 .کٌذ 

 جْت تشریق ٍاکسي تا پشضک خَد ًیش هطَرت

 ًواییذ. 
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