
   
  آنفوالنزا در كودكان، از پيشگيري تا درمان

  دارد؟  آنفوالنزا چيست و از كجا بايد فهميد كودك آنفوالنزا
ير دوسال كودكان ز. آنفوالنزا در اثر ويروس آن، يعني ويروس آنفوالنزا به وجود مي آيد

  .بيشتر احتمال ابتال به اين ويروس را دارند و براي آنها نيز بسيار خطرناك است
كودك بيمار ممكن . دانستن اينكه كودك شما آنفوالنزا دارد، هميشه كار آساني نيست

ا داشته يا شايد نشانه هايي همچون سرماخوردگي يا ديگر بيماري هاي ويروسي ر. است سست، بي حال و كم اشتها باشد
  .باشد

  آنفوالنزا در كودكان
 :در اين فصل كه فصل آنفوالنزا است اگر كودك شما نشانه هاي زير را داشت احتماال به آنفوالنزا مبتال شده است

 درجه سيلسيوس يا باالتر 38.3 -تب ناگهاني  •
  خستگي، بي حالي به همراه نشانه هايي همچون سرفه هاي خشك و بيني گرفته •

 .ايي همچون گرفتگي بيني يا سرفه قبل از تب پديدار شدند، به احتمال زياد فرزند شما سرما خورده استاگر نشانه ه
آنفوالنزا همچنين . از ديگر نشانه هاي آنفوالنزا مي توان به زودرنج شدن، بي ميلي و كم اشتهايي، گلودرد و ورم گلو اشاره كرد

  .غ مي شودباعث ايجاد درد در ناحيه شكم و اسهال و استفرا
  كودكان چگونه آنفوالنزا مي شوند؟

اگر كودك شما در نزديكي فردي قرار . منتشر و پخش مي شوند  آنفوالنزا، به سرعت در محيط B و نوع A ويروس هاي نوع
فرد . نددارد كه آنفوالنزا گرفته و سرفه و عطسه مي كند، احتمال دارد قطرات سرفه يا عسطه او به دهان يا بيني كودك وارد شو

  .روز پس از آن ناقل بيماري است 5مبتال به آنفوالنزا، از يك روز پيش از بروز عالئم بيماري و 
از آنجا كه ويروس آنفوالنزا به سرعت تكثير مي شود، اين بيماري مي تواند به راحتي در مدرسه، مراكز نگهداري كودكان، زمين 

روز  4حتي افرادي كه تصور مي شود مبتال نشده اند نيز پس از يك تا  بيشتر مواقع،. هاي بازي و حتي خانواده پخش شود
  .عالئم بيماري را نشان مي دهند

البته از آنجا كه مقاومت افراد در مقابل ويروس آنفوالنزا متفاوت است، شايد فردي به آن مبتال باشد و خودش خبر نداشته 
  .رماخوردگي است و به راحتي اين ويروس را به بقيه افراد منتقل كنديا نشانه هاي خفيفي داشته باشند كه تصور شود س. باشد

خوردن سوپ يا آبگوشت نيز بسيار كمك كننده است و باعث از بين  .بهترين درمان آنفوالنزا، استراحت و نوشيدن مايعات است
  .رفتن گرفتگي ها مي شود

داروهاي مسكن همچون   شورت كنيد و در صورت تاييد، ازاگر متوجه شديد فرزند شما راحت نيست و درد دارد، با دكتر او م
هيچ گاه بدون مشورت دكتر به فرزندان خود آسپرين ندهيد زيرا ممكن است منجر به . فاده كنيدتاستامينوفن كودكان اس

   .البته اين مساله بسيار نادر است اما احتياط شرط عقل است. بيماري و سندروم هاي خطرناك در كودكان بشود
آنفوالنزا يك . اين دارو فقط باكتري ها را از بين مي برد. يلي به دكتر اصرار نكنيد كه براي كودكتان آنتي بيوتيك تجويز كندخ

اين دارو زماني موثر . بنابراين، آنتي بيوتيك دردي را دوا نمي كند. بيماري ويروسي است و در اثر باكتري ها به وجود نمي آيد
 .داشته باشد )آماس نايژه(ديگري همچون ذات الريه، عفونت گوش يا برونشيت  است كه فرزند شما عاليم

البته اين مساله براي . ابتدا تب او از بين مي رود و سپس اشتهايش باز مي گردد. روز بهتر خواهد شد 5تا  3كودك در عرض 
   .سرفه و بدن درد خواهند داشتبرخي از كودكان و بزرگساالن به مدت دو هفته يا حتي بيشتر، . همه يكسان نيست

  چه زماني بايد فرزند خود را پيش دكتر ببريم؟
 :اگر نشانه هاي زير را در كودك خود مشاهده كرديد، حتما او را نزد پزشك ببريد

o  كودكان در اين سن حتما بايد تحت . درجه سيلسيوس يا بيشتر دارد 38اگر كودك شما زير سه ماه است و تب
 .تشخيص عفونت هاي جدي يا بيماري هاي احتمالي قرار بگيرند مراقب پزشك براي



o  درجه سيلسيوس يا بيشتر دارد 38.3ماه سن و تب باالي  6تا  3اگر كودك شما بين. 
o  درجه سيلسيوس يا بيشتر دارد 39.4ماه سن و تب باالي  6اگر كودك شما باالتر از. 
o بيشتر از سه روز تب داشتن 
o ته هنوز خوب نشده اندسرفه هايي كه پس از يك هف 
o  داشتن نشانه هاي آنفوالنزا در صورت داشتن بيماري هاي مزمن همچون سرطان، كم خوني داسي شكل، ديابت

 يا ناراحتي هاي قلب، ريه يا كليه
o  داشتن نشانه هاي آنفوالنزا و آرتروت روماتيسمي يا كاواساكي كه هر دو با آسپرين درماني براي مدت طوالي بر

 .ندطرف مي شو
o گوش درد داشتن 
o خس خس كردن گلو يا سخت نفس كشيدن 
o دوباره مريض شدن بالفاصله پس از خوب شدن و درمان آنفوالنزا 
o كم آب شدن بدن 
 پيشگيري

و  –از شش ماهه گرفته تا بزرگساالن  –از جمله روش هاي پيشگيري، تزريق واكسن آنفوالنزا براي همه اعضاي خانواده 
   ..اشتي استهمچنين رعايت اصول بهد

  رعايت بهداشت
دست هاي او را با صابون و آب گرم شوييد و از : براي محافظت بهتر و بيشتر از فرزند خود بايد اصول بهداشتي را رعايت كنيد
اين كار از انتقال بيماري در خانه جلوگيري مي  .ديگر اعضاي خانواده نيز بخواهيد دست هاي خود را چند بار در روز بشويند

 .كند
البته اگر افراد بيمار باشند اما نشانه هاي آن را نداشته . بهترين كار، دور نگه داشتن فرزند خود از افراد مشكوك به بيماري است

  .باشند كار كمي سخت مي شود
نزا، مي در صورت ابتال به آنفوال. با همه تالش شما براي سالم نگه داشتن كودك، باز هم ممكن است او به آنفوالنزا مبتال شود

البته، در سال . توانيد مطمئن باشيد او امسال ديگر دچار اين بيماري نمي شود زيرا در برابر اين ويروس واكسينه شده است
به همين دليل است كه توصيه مي شود . آينده دوباره احتمال خطر هست زيرا اين مصونيت فقط براي همين امسال وجود دارد

  .ريق كنيدهر سال واكسن آنفوالنزا را تز
  تزريق واكسن

از شش ماهگي هر سال واكسن  –كودكان و بزرگساالن  –مركز پيشگيري و درمان بيماري ها، توصيه مي كند همه افراد 
تزريق واكسن براي كودكاني كه بيماري هاي جدي تر همچون ديابت، سيستم دفاعي ضعيف، كم خوني . آنفوالنزا تزريق كنند

 .ريه و كليه دارند، بسيار مهم تر و ضروري تر استشديد يا بيماري هاي قلب، 
تاثير اين واكسن به سالمت بدن كودك شما و چگونگي تطابق واكسن با . متاسفانه واكسن هاي آنفوالنزا عاري از خطا نيستند

از سال ها، در بعضي . هر چه كودك بدن سالم تري داشته باشد، اين واكسن تاثير بيشتري خواهد داشت. ويروس، بستگي دارد
  .بدن افراد تطابق زيادي با واكسن دارد اما ممكن است در سال هاي ديگر اينگونه نباشد

همچنين . اگر پس از واكسيناسيون كودكان، همچنان به آنفوالنزا مبتال شدند بايد اميدوار باشيم كه بيماري او سخت نيست
 ي هاي مشابه آنفوالنزا محافظت نمي كندبايد بدانيد، واكسن آنفوالنزا بدن كودك را در مقابل بيمار


