
: نکات مهم در پیشگیری از سرماخىردگی و آنفلىآنسا  

 ،ّکْفتگی تذى  احظاص خظتگی،،آتزیشع تیٌیگلْدرد ، طزفَ ، درج5/33َ)تة تاالی تیواری تٌفظی طزهاخْردگی ّآًفلْآًشا یک تیواری طادٍ اطت اگز دچارعالئن -1

 ّتا ّقتی کَ پشػک اجاسٍ ًذادٍ اس حضْر در هکاى ُای پز تجوع اکیذا خْد داری ًوائیذاجعَ زیاهزکش تِذاػتی درهاًی هپشػک تَ ػذیذ  (، اطِال ّ اطتفزاغ طزدرد

  0ًوائیذ ّ در هٌشل اطتزاحت

رّس پض اسدرهاى اّلیَ)تجْیشآطتاهیٌْفي ّتْصیَ تَ پاػْیَ تا کاُغ تة ، 3اگشّدای حلق،طزفَ تادر صْرتی کَ عالئن عفًْت تٌفظی هاًٌذ آتزیشع تیٌی،گلْدرد، -2

  0ُیذفْرا تَ تیوارطتاى ارجاع د تیوار راذ تایذ یاتتؼذیذ  تیواری تجْیش آًتی تیْتیک هٌاطة درصْرت ًیاس( تِثْد ًیاتذ یا عالئن

ًْی ،عالئن ّ ًؼاًَ گی یا خعالئن تؼذیذ تیواری آًفلْآًشاعثارتٌذ اس: تذاّم یا افشایغ تة،تٌگی ًفض ،تٌفض طزیع یا اػکال در تٌفض،درد قفظَ طیٌَ ، طیاًْس،خلط رً -4

ُغ حجن ادرار ُای گزفتاری اس جولَ اختالل ُْػیاری ، تؼٌج ،گیجی ،ضعف ػذیذ یا فلج عضالت ،دُیذراتاطیْى تا عالئن کاُغ فعالیت تذًی ، تی حالی ، کا  

االطوی،کن خًْی داطی ػکل،ًارطایی کلیَ،ًاراحتی قلثی )آطن،دیاتت،طزطاى،چاقی ػذیذ،تای سهیٌَ ِایتیواری یکی اس ّ افزادی کَکْدکاى،هادراى تاردار،طالوٌذاى  -5

 اس طزفتیؼتز تایذ)خْدهزاقثتی(اساتتالء تَ تیواری جشّ گزُِّای آطیة پذیزاتتال تَ تیواری آًفلْآًشای فصلی ُظتٌذ تٌاتز ایي رّع ُای پیؼگیزی دارًذ ّ...( عزّقی

  0دگزدرعایت  افزاد ایي

    0وائیذًاس رّتْطی،دطت دادى ّدر آغْع گزفتي افزاد دیگز تخصْؽ افزاد دارای عالئن تیواری تٌفظی خْدداری تیوار حفظ کٌیذ ّفاصلَ تیغ اس یک هتز را تا  -4

0یذدُ دطتِا را تا آب ّ صاتْى تطْر صحیح ّ هکزر ػظتؼْ اس هالیذى دطت آلْدٍ تَ چؼن ،دُاى ّ تیٌی خْدداری ًوائیذّ -5  

د.ػْ ّیا طْساًذٍ  تا دطتوال پْػاًذٍ ّدطتوال هصزف ػذٍ تال فاصلَ تطْر هٌاطة درظزف ستالَ درب دار دفع را تیٌیدُاى ّ ، ٌُگام طزفَ ّعطظَ -6  

  0آب فزاّاى تٌْػیذ ّ طیگار ًکؼیذ -7

                                  0ذاطتفادٍ ًکٌی آسپرین ُز گش استزای کاُغ تة در تیواری آًفلْآًشا  -3

  ومراقبت بیماریها واحد پیشگیری –مرکسبهداشت میانه                                                                                                                            


