
 

خاًَادُ تضسگی اص . ّا  است ٍیشٍس وشًٍا اص خاًَادُ وشًٍاٍیشٍس

ّا وِ اص ٍیشٍس سشهاخَسدگی هعوَلی تا عاهل تیواسی  ٍیشٍس

 . ضَد ساسس سا ضاهل هی

ّا تضسگتشیي عاهل اتتال  ّا وِ پس اص سایٌَ ٍیشٍس وشًٍَ ٍیشٍس

تِ سشهاخَسدگی ّستٌذ، تیطتش دس صهستاى ٍ تْاس تاعث 

ضًَذ ٍ هعوَالً ضذت سشهاخَسدگی وِ  هیسشهاخَسدگی 

 .وشًٍاٍیشٍس عاهل آى تاضذ تیطتش است

  چٍ کساوی بٍ ایه بیماری مبتال می شًوذ؟ 

احتمال . شوود اکثر افراد در طول زودگیشان به ایه ویروس مبتال می

هرچىد در طول زودگیتان ممکه . ابتالی کودکان از همه بیشتر است

 .است چىدیه بار مبتال شوید

 شًیذ؟  چگًوٍ مبتال می 

 ّای اًساًی وشًٍا اص  احتوال ایي ٍجَد داسد وِ ٍیشٍس

یه فشد هثتال تِ فشدی دیگش، اص طشیك َّا تَسیلِ 

عطسِ یا سشفِ ٍ تواس ًضدیه فشدی هاًٌذ لوس 

 .وشدى یا دست دادى اًتمال یاتذ

 ّا هوىي است اص طشیك لوس اضیا یا  ایي ٍیشٍس

دّاى، تیٌی یا چطن  سطَح آلَدُ ٍ سپس تواس تا

 .ًیض اًتمال یاتذ

  اص طشیك هذفَع آلَدُ  ساسسدس یه هَسد، ٍیشٍس

هٌتمل ضذ، تِ ایي صَست وِ ایي ٍیشٍس ٍاسد َّا 

ضذُ تَد ٍ افشاد آى َّا سا تٌفس وشدُ ٍ هثتال ضذُ 

 .تَدًذ

 شًیم؟  چٍ زماوی مبتال می

یشٍس ّای پاییض ٍ صهستاى تِ ٍ دس آهشیىا افشاد هعوَال دس فصل

ضًَذ، ّش چٌذ احتوال اتتال دس ّش صهاى اص  اًساًی وشًٍا هثتال هی

 .سال ٍجَد داسد

 عالئم آن چیست؟ 

ّای هَلتی  ّای اًساًی وشًٍا هعوَال هٌجش تِ تیواسی ٍیشٍس

 .ضَد ضثىِ فَلاًی تٌفسی خفیف ٍ ًیوِ خفیف هی

عالئن آى هوىي است ضاهل آتشیضش تیٌی، سشفِ، گلَدسد ٍ تة 

ّا هوىي است هٌجش تِ  گاّی اٍلات ایي ٍیشٍس. تاضذ

ایي . الشیِ ضَد ّای ضثىِ تٌفسی تحتاًی هاًٌذ رات تیواسی

ّای ایوٌی ضعیف  تیواسی دس افشادی وِ عاسضِ للثی یا سیستن

 .تش است داسًذ ٍ افشاد هسي ضایع

بو رعايت هبداشت فردي 

ًشسنت دست ىا تٌجو ًيژه 

 .داشتو باشيد
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  دس صَست اتتال چِ تایذ تىٌین؟ 

Hospital
Textbox
دانشگاه علوم پزشکی گیلانبیمارستان 31 خرداد منجیلواحد آموزش سلامت

Hospital
Typewriter
1399



تَاًیذ هاًع  ایذ، هی ّای اًساًی تیواس ضذُ اگش دس اثش ٍیشٍس

ٌّگاهی وِ تیواس ّستیذ، : اتتالی دیگشاى تِ ایي تیواسی ضَیذ

یه تا سایش افشاد خَدداسی وٌیذ، دس خاًِ تواًیذ، اص تواس ًضد

ٌّگام سشفِ ٍ عطسِ، جلَی دّاى خَد سا تگیشیذ، اضیا ٍ سطَح 

 .سا تویض ٍ غیش آلَدُ ًگْذاسیذ

 شًد؟  بیماری ما چگًوٍ تشخیص دادٌ می 

ّای آصهایطگاّی سا تشای تاییذ ایٌىِ آیا تیواسی  تَاى تست هی

ّشچٌذ، . ضوا دس اثش ٍیشٍس اًساًی وشًٍا تَدُ یا خیش، اًجام داد

ضَد، صیشا افشاد هعوَال عالئن  ّا ّویطِ استفادُ ًوی ایي تست

تیواسی خفیف سا داسًذ، ّوچٌیي هوىي است اًجام ایي 

 .تخصصی هحذٍد ضَد ّا تٌْا تِ چٌذ آصهایطگاُ آصهایص

  آیا درماوی برای آن يجًد دارد؟ 

ّایی وِ تشاثش ٍیشٍس وشًٍا ایجاد  دسهاى خاصی تشای تیواسی

 .ضَد، ٍجَد ًذاسد هی

اوثش افشادی وِ هثتال تِ تیواسی وشًٍا ّستٌذ، پس اص هذتی، 

یاتٌذ، ّشچٌذ واسّایی ّست وِ تا اًجام آى  خَد، تْثَد هی

هصشف داسٍّای : صی یافت، هاًٌذتَاى اص عالئن آى خال هی

هشالة تاضیذ، ًثایذ آسپشیي سا تشای وَدواى )هسىي ٍ تة تش 

ّای َّای اتالالتیام  طَب وٌٌذٍُ استفادُ اص هش( استفادُ وٌیذ

 .ٍ سشفِ گلَد

اگش تیواس ّستیذ، تایذ صیاد هایعات تٌَضیذ، دس خاًِ تواًیذ ٍ 

ّستیذ، تِ هشاوض  استشاحت وٌیذ ٍ اگش ًگشاى عالئن تیواسیتاى

 .دسهاًیتاى هشاجعِ وٌیذ

 تعریف مًارد بیماری جُت گسارش دَی

 :مٌرد مشکٌک
ّش فشد تاعالین تٌفسی ٍ پٌَهًَی ضذیذ حاد وهِ ًیهاص    •

 .تِ تستشی ٍ هشالثت داضتِ تاضذ

 

  :مٌرد قطعي

فشدی وِ داسای تاییذ آصهایطگاّی هثٌهی تهش عفًَهت تها        

 .وشًٍاٍیشٍس جذیذ هی تاضذ

 

 

دامات مٌرد نياز در مٌاجيو    ق ا

 :با مٌارد مشكٌك

 تستشی وشدى دس اتاق ایضٍلِ-1

 سعایت احتیاطات فشدی -2

 گضاسش فَسی تِ هشوض تْذاضت -3

ًوًَِ گیشی اص تیواس ٍ اسسال تهِ هشوهض تْذاضهت تها سعایهت       -4

  صًجیشُ سشها

 

 

 

 

تًاویم در برابر ایه بیماری از خًد محافظت  چگًوٍ می

 کىیم؟ 

 

 
تشجیحها  )اًذى دّاى ٍ تیٌی تا دسهتوال پَض –

دس ٌّگهام عطسهِ صدى ٍ   ( دستوال واغهزی 

  سشفِ وشدى

دفع تْذاضتی دستوال ّای اسهتفادُ ضهذُ    –

  دس ظشٍف صتالِ دسب داس

استفادُ اص هاسه طثی دس ٌّگهام اتهتال تهِ     –

  تیواسی تٌفسی حاد تَسط فشد تیواس

ضستطههَی  هىههشس دسههتْا تهها آب ٍ صههاتَى  –

دستْا تا تشضحات تٌفسی  تذلیل آلَدُ ضذى

 آلَدُ 

سعایت حذالل یه هتش فاصلِ اص دیگهشاى دس   –

 ٌّگام اتتال تِ تیواسی تٌفسی 

 

:مرکس آمًزشی درماوی پژيَشی طبی کًدکان  

اًتْای تلَاس وطاٍسص ، خیاتاى دوتش هحوذ لشیة،  تْشاى ،:آدسس

، هشوض طثی وَدواى 26، پالن(سُ)جٌة تیواسستاى اهام خویٌی  
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