
 شرىاخّردگی شتب انحِاب شیٍّس ُا ىی طّد

َ پاره خلی ىلدم  ى

 

 

ایً ةیياری ُو از  ویروس شرىاخّردگی از طریق دشحگاه جٍفصی وارد ةدن ىی طّد و. شرىاخّردگی طایؽحریً ةیياری ؼفٌّی در ٌزد اٌصان اشث
نداظ اكحػادی و ُو از ٌغر ؼّارض اخحيانی آن ةصیار ةا اُيیث اشث، چرا کَ ةاؼخ غیتث کارگران و کارکٍان از کار و وكفَ و رکّد در چرخ 

. اكحػادی ُر کظّر ىی طّد

  
ً کَ در  ُيچٍیً غیتث ىدػالن و داٌظجّیان از ىدارس و کالس درس و ؼلب ىاٌدن از درس از ؼّارض ىِو ایً ةیياری اشث و ىِيحر ای

. غّرت ؼدم ةِتّد شرىاخّردگی ؼّارضی از كتیم انحِاب شیٍّس ُا، گّش ىیاٌی، خهق،ٌای و ٌایژه ُا را در پی دارد
 

َ ُای کّچکحر از  َ طّر جدریجی از .  شال ىصحؽدجریً گروه شٍی را جظکیم ىی دٍُد5ةچ  شال کاُض 20 جا 18 شانگی جا شٍیً 5اشحؽداد اةحال ة
َ طّر ىحّشط یک فرد در یک شال . ىی یاةد و شپس اشحؽداد اةحال داةث ةاكی ىی ىاٌد  ةار دچار شرىاخّردگی ىی طّد کَ ایً ىصئهَ ةَ 5 جا 3ة

َ وشیهَ جياس ةا ذرات آنّده ای کَ از ؼطصَ کردن خاغم ىی طٌّد ىٍحظر ىی طّد. جياس ُا و ؼّاىم ىدیطی ةصحگی دارد . ةیياری ة
 

، ىدیط ُای پرجراکو و ؼدم رؼایث ةِداطحی، فػم و ىکان جغرافیایی، فراواٌی ویروس (نرزایدن یا اخصاس شرىاکردن، خصحگی)ضؽف ؼيّىی 

 و گاُی ىصافرت، وضػ ةد جغذیَ و ٌاٍُجاری ُای شاخحياٌی كصيث ُای فّكاٌی دشحگاه جٍفس  آٌفهّاٌزا در طّل ىاه ُای فػم زىصحان، طغم

 یک ىاه دوام دارد و  ایيٍی ٌصتث ةَ ةیياری جلریتا. ىذم اٌدراف ةیٍی و ةزرگ ةّدن نّزه ُا از ؼّاىم زىیٍَ شاز در ایجاد شرىاخّردگی اشث
. جاکٍّن واکصٍی کَ ةحّاٌد طّل دوره ایيٍی را افزایض دُد یافث ٌظده اشث

 

. کٍٍد دچار شرفَ، ىظکم جٍفس، گّش درد و گهّ دردخحيا ةَ پزطک و کادر درىاٌگر ىراجؽَ   شال اگر5کّدکان زیر 
 

: راه ُای اٌحلال ةیياری

 ٌّع 100ةیض از . ةیٍی و خٍجره دچار آىاس و جّرم ىی طّد در شرىاخّردگی راه ُا جٍفصی فّكاٌی خػّغا ةیٍی، خهق، شیٍّس ُای ضيیيَ
. ىّشّم طده اشث (ریٍّ ویروس)ویروس ىِهک در ایجاد شرىاخّردگی دخانث ىی کٍٍد کَ ةَ ٌام ویروس ُای ةیيی 

 
: ىِيحریً راه ُای اٌحلال ةیياری

پٍّىٌّی ُایی ىاٌٍد پٍّىٌّی اشحرپحّ کّکی، ُيّفیهّس، آٌفهّآٌزا و . اشث(آشپیراشیّن)طایؽحریً راه اٌحلال ةیياری وارد طدن ىیکروب  ُا ةَ ریَ* 
. ىایکّ پالشيایی از ایً طریق ىٍحلم ىی طٌّد

 
. ویروس ُا و شم از ایً طریق ىٍحلم ىی طٌّد در اشحٍظاق ذرات ؼفٌّی اٌحلال یا ىصحلیو یا غیر ىصحلیو اٌجام ىی گیرد: اشحٍظاق ذرات ؼفٌّی* 

 
.  در ادر جياس یا اٌحظار كطره ُای آب دُان اجفاق ىی افحداٌحلال ىصحلیو

 
. ةَ وشیهَ دشث و اطیایی کَ ةَ جازگی آنّده ةَ جرطدات ةیٍی و گهّی طخع آنّده طده اشث، غّرت ىی گیرداٌحلال غیر ىصحلیو 

 

http://www.bornanews.ir/Image/News/2012/2/95481_634649060143076195_l.jpg


 
. ةیظحر ةاکحری ُای اشحافیهّ کّك اورئّس از ایً راه ىٍحلم ىی طّد:  اٌحظار از طریق خّن*

 
 

َ وشیهَ چاكّ یا گهّنَ* . جهلیح ىصحلیو و گصحرش ىجاورجی از راه نّنَ جراطَ و زخو ُای كفصَ شیٍَ ة
 

:  دوران ٌِفحگی

 طروع ةیياری ىؽيّال ٌاگِاٌی و ةا اخصاس خارش و شّزش در خهق و ةیٍی و  . روز ىحغیر اشث4 جا 2دوران ٌِفحگی ةیياری کّجاه ةّده و از 
ىؽيّال جب خفیف و ضؽف ُو دیده . گّش طروع و ةَ دٌتال آن ؼالئو ؼطصَ، آةریزش از ةیٍی و خانث کّفحگی و خصحگی عاُر ىی طّد

َ ُای کّچک طایؽحراشث ةیياران دچار شردرد . ةیيار اخصاس شرىا ىی کٍد ونی ةَ ٌدرت ىيکً اشث نرز کٍد. ىی طّد کَ در طیر خّاران و ةچ
ةیيار . ُصحٍد ونی شردرد خیهی طدید ىؽيّال ٌظاٌَ وجّد ةیياری دیگری اشث خس ةّیایی و چظایی در ةصیاری از ىّارد دچار اخحالل ىی طّد

. ىيکً اشث از درد ُای ىتِو در ٌاخیَ کير، دشث و پا طکایث داطحَ ةاطد
 

ةا پیظرفث ةیياری ىخاط گهّ و ةیٍی . در ىراخم اةحدایی ٌاخّطی، ةیيار شرفَ ىی کٍد و ایً شرفَ در ىّارد ىخحهف، طدت ُای ىحفاوت دارد
در ىراخم . شّراخ ُای ةیٍی و پّشث نب فّكاٌی خصاس و کو و ةیض ىحّرم و خراطیده ىی طّد. پرخّن ىی طّد و ىجاری ةیٍی ىصدود ىی طّد

. آخر ةیياری جرطح ىخاطی ةیٍی غهیظ و چرکی ىی طّد
 

: درىان شرىاخّردگی

ىّارد ىردم اكدام ةَ خّد درىاٌی و ىػرف آٌحی ةیّجیک ُای ىخحهف ىی کٍٍد کَ ُو از ٌغر اكحػادی ىلرون ةَ غرفَ ٌیصث  ىحاشفاٌَ در ةصیاری

 در ایً زىیٍَ ةاید داٌصث  و ةاؼخ ةارآوردن خصارت ىانی زیادی ىی طّد و ُو ةاؼخ ایجاد ىلاوىث دارویی در ةراةر آٌحی ةیّجیک ُا ىی طّد
ةصیاری از ؼالیو اونیَ ةیياری ُا درشث طتیَ شرىاخّردگی اشث و ایً اكدام ىاٌػ از جظخیع و درىان ةَ ىّكػ آن ةیياری ىی طّد، ةٍاةرایً 

. جظخیع و درىان شرىاخّردگی ةَ ؼِده پزطک اشث کَ ةیظحر روی ىراكتث در ىٍزل جاکید ىی طّد
 

. جادیر اشحراخث، ىایؽات کافی و رژیو غذایی ىرجب ةَ ُيان اٌدازه داروُای طٍاخحَ طده اشث. درىان شرىاخّردگی درىان طکایات ةیيار اشث
 

اشحاىیٍّفیً و شایر داروُای ضد درد ىيکً اشث ةَ ةِتّد خانث ضؽف ؼيّىی . ةاید از گرم طدن ةیض از خد و نرزیدن ةیيار جهّگیری کرد
ً ُا چٍد روز اول ةیياری، ةرخی از طکایات را ةِتّد ىی ةخظد ُیچ گٌَّ ىّردی جِث اشحفاده از . کيک کٍٍد گاُی اشحفاده از آٌحی ُیصحاىی

ىی جّان ةرای ةرطرف شاخحً اٌصداد ةیٍی، كطره ةیٍی ججّیز کرد، اىا ةاید از ایً گٌَّ . آٌحی ةیّجیک ُا در شرىا خّردگی ةّدن ؼارضَ وجّد ٌدارد
. كطره ُا جٍِا گاه ةَ گاه و فلط ةرای ىدت کّجاه اشحفاده کرد

 
َ طّری کَ خحی گاه اغطالح شرىاخّردگی را ةرای آٌفهّاٌزاو اغطالح آٌفهّآٌزا را ةرای شرىا  َ شرىاخّردگی ىؽيّنی طتاُث ٌام دارد ة آٌفهّاٌزا ة

َ کار ىی ةرد .  ٌصتث ةَ شرىا خّردگی دارد آٌفهّاٌزا ُيیظَ طدن ةیظحری.خّردگی ىؽيّنی ة
 

: پیظگیری
ً ُای پّنی و االن،  ةرای پیظگیری از ةروز شرىا خّردگی و اٌحظار آن اكداىات زیادی اٌجام طده اشث کَ ىِيحریً آن ُا ؼتارجٍد از ججّیز واکص

ىػرف ىّاد كهیایی، ىرکتات و ةَ کار ةردن ىلادیر زیادی از ةرخی ویحاىیً  ُا و اطؽَ ىاورای ةٍفض ةاید جّجَ داطث کَ ُیچ کدام از ایً 
. اكداىات و روش ُا ةَ طّر کاىم ىّدر واكػ ٌظده اشث

 



َ ُا، کظحی ُاو * َ خػّص در ىّشصات، شرةاز خاٌ .... اجحٍاب از جراکو جيؽیث در ىدم ُای زٌدگی و خّاب ة
 

آىّزش ةَ ىردم ةرای رؼایث ٌکات ةِداطث طخػی ىذم پّطاٌدن دُان ةَ ٍُگام شرفَ و ؼطصَ،دفػ غدػح جرطدات ةیٍی و دُان و * 
. طصحظّی ىکرر دشث ُا

 
. ویروس از راه جياس ٌزدیک جّشط كطرات ةزرگ، جرطدات ةیٍی و دُان ىٍحلم ىی طّد، نذا ةَ خداكم رشاٌدن جياس ةا فرد ةیيار ىِو اشث* 

 
ةَ ؼهث جياس ىکرر اٌگظحان ةا جرطدات ةیٍی خاوی ویروس ىؽيّال اٌگظحان فرد ىتحال ةَ شرىا خّردگی آنّده ةّده و ىّجب *

. ةَ افراد خصاس ىٍحلم طّد (ٌغیر دشحگیره در) ویروس از طریق دشث دادن یا دشث زدن ةَ وشایهی کَ در جياس ةیيار آنّده طده اٌد  ىی طّد
 

 روز اول 3 یا 2ىؽيّال طکایات آن كدر طدید ٌیصحد کَ ىاٌػ کار ةیيار در طی . در غّرت اىکان جّغیَ ىی طّد (جداشازی)ایزونَ کردن ةیيار * 
. اگر ةحّان جداشازی را ةَ ىراخهَ اجرا درآورد، ىيکً اشث وكّع شرىاخّردگی در جيؽیث ةَ ىیزان كاةم جّجِی کاُض پیدا کٍد. ةیياری طٌّد

 

 

 

َ پاره خلی ىلدم ىصّول کيیحَ کٍحرل ؼفٌّث و دةیر کيیحَ آىّزش ةیيارشحان خاجو االٌتیاء   (ص)ى

 

 


