
 یلبسمه تعا                                          

 

 آنفوالنزا با مرتبط عوارض ایجاد برای خطر معرض در افراد

 

 و سال 65 سالبزرگساالن 2 از كمتر كودكان ویژه به اما سال 5 از كمتر كودكان

 :جمله از دارند پزشکی شرایط که حاملهافرادی باالترزنان

 آسم

 عضالت و محیطی عصب ، نخاع ، مغز اختالالت جمله از] عصبی و عصبی شرایط

 ماندگی عقب) ذهنی ناتوانی ، مغزی سکته ،( تشنج اختالالت) صرع ، مغزی فلج مانند

 [.نخاعی آسیب فقرات ستون یا عضالنی دیستروفی ، رشد شدید تا متوسط تاخیر ،( ذهنی

 (کیستیک فیبروز و[ COPD] ریوی مزمن انسداد بیماری مانند) ریه مزمن بیماری

 عروق بیماری و قلب احتقانی نارسایی ، قلب مادرزادی بیماری مانند) قلبی بیماری

 (کرونر

 (داسی سلول بیماری مانند) خونی اختالالت

 (قندی دیابت مانند) ریز درون غدد اختالالت

 کلیوی اختالالت

 کبدی اختالالت

 (میتوکندری اختالالت و ارثی متابولیک اختالالت مانند) متابولیک اختالالت

 یا ، ایدز یا HIV به مبتالیان مانند) دارو یا بیماری دلیل به بدن ایمنی سیستم ضعف

 (مزمن استروئیدهای در که کسانی یا ، سرطان

 دارند قرار آسپرین مدت طوالنی درمان تحت که سال 19 از جوانتر افراد

( 30≤ بدنی توده شاخص) چاق افراد که اند داده نشان مطالعات از برخی ، این بر عالوه

 بیشتری خطر معرض در( 40 بدنی توده شاخص) روحی لحاظ از چاق افراد بویژه و

 متوجه اما دارند باال در را باالتر خطر شرایط از یکی آنها که دلیل این به شاید ، هستند

 . .شوند نمی



 مراقبت دنبال به فورا   کس هر که دهد هشدار باید که چیست" اضطراری هشدار عالئم"

 باشد؟ پزشکی های

 :کودکان در.

 تنفس در مشکل یا سریع تنفس

 مانند آبی پوست رنگ

 کافی اندازه به مایعات نوشیدن عدم

 نداشتن تعامل یا نشدن بیدار خواب از

 شود مراقبت خواهد نمی کودک که است پذیر تحریک آنقدر

 گردد برمی بدتر سرفه و تب با اما یابد می بهبود آنفوالنزا شبه عالئم

  پوستی بثورات با تب

 :بزرگساالن در

 نفس تنگی یا تنفس در مشکل

 شکم یا سینه قفسه در فشار یا درد

 ناگهانی سرگیجه

 مداوم یا شدید یاستفراغ

 گردند برمی بدتر سرفه و تب  اما یابند می بهبود که آنفوالنزا شبیه عالئم

 

 جدید حسین دکتر:ترجمه و تهیه               

 جدید دکتر تخصصی سایت                   


