ايستگاهسالمتي
زينب خيرخواه

بيماريهاي شايع فصل زمستان
آنفلوآنزا

H1N1بيماري حاد تنفس���ي و بسيار مسري است كه با شروع ناگهاني همراه
آنفلوانزا يك
ت.
اس 
جزء آنفلوانزاهاي فصلي و معمولي است و هر سال مواردي از ابتال و مرگ ناشي از اين بيماري
را در کشور داريم.
ترش���حات بيني ،دهان ،دست دادن ،عطسه ،سرفه ،حرف زدن و روبوسي
راههاي انتقال:
کردن و استفاده از ظروف و وسايل مشترک.
د :مبتاليان به سرطان ،نقض سيستم ايمني دارند و
گروه آسيب پذير بايد واکسن بزنن 
نيز بيماران قلبي و عروقي ،بيماران ريوي ،بيماران پيوند اعضا ،بيماران کليوي ،زنان باردار،
کودکان باالي ش���ش ماه ،بيماران ديابتي ،بيماران اچاي وي مثبت ،افراد باالي  50سال و
همچنين پرستاران و کارکنان بيمارستانها اگر تاکنون واکسن آنفلوآنزا نزده اند ،زودتر اقدام
کنند.
اگرچه بهترين زمان براي تزريق واکسن آنفلوانزا اوايل فصل پاييز است اما به دليل موج جديد
اين بيماري در برخي مناطق کشور ،افرادي که تاکنون واکسن را تزريق نکرده اند ،هم اکنون
تواند تا شش ماه از بروز بيماري آنفلوانزا پيشگيري کند.
اقدام کنند .اين واکسن مي
ي :رعايت اصول اوليه بهداشتي ،معاش���رت نکردن با مبتاليان و شستن مرتب
پيش��گير 
دستها ،استفاده از دس���تمال کاغذي براي دفع ترشحات هنگام عطسه و سرفه و خودداري
از روبوسي و دس���ت دادن با زائرين و مسافرين و حاضر نشدن در مکانهاي عمومي از قبيل
ادارات ،مدارس و دانشگاهها
درمان :رعايت کامل توصيههاي پزشکي و بهداشتي ،استراحت ،مصرف مايعات فراوان ،ميوه
و آب ميوههاي طبيعي ،غذاهاي س���اده و سوپ و بخور براي مرطوب کردن مجاري تنفسي
بسيار کمک کننده است.

گلودرد چرکي:

هر گلودردي باکتريايي نيست و نيازمند استفاده از آنتي بيوتيک نيست.
هاي کامي است که در معاينه و
گلودرد چرکي وجود ترشحات س���فيد چرکي بر روي لوزه
توسط پزشک تشخيص داده ميشود.
علت و عامل بيماري :باکتري از خانواده استرپتوکوک بتا همواليتيک.
راه انتقال :مسري نيست و فقط از طريق تماس نزديک با ريز قطرات هنگام عطسه و سرفه
فرد بيمار منتقل ميشود.
تشخيص :معاينه توسط پزشک معالج و کشت ترشحات حلق.
درمان :مراقبتي و آنت���ي بيوتيک تزريقي يا خوراکي جهت درم���ان گلودرد و همچنين
ي.
جلوگيري از بروز عوارضي نظير تب رماتيسم 
عاليم :گلو درد و س���وزش در ناحيه گلو به خصوص در هنگام قورت دادن غذا ،تب ،تورم
ها
و دردناک ش���دن غدد لنفاوي در ناحيه گردن ،احساس خس���تگي و کوفتگي بدن ،لوزه
شوند ،ناحيه سقف دهان قرمز رنگ و ملتهب
متورم شده و اغلب با نقاط چرکي پوشيده مي
...
شوند و
مي
توجه:
هر گلودردي باکتريايي نيست و به آنتي بيوتيک نياز ندارد.
-
از خود درماني و مصرف بي رويّه دارو بدون نظر پزشک پرهيز نماييد.
-
طول دوره درمان (  ) 7 - 10روز و مقدار و دوز مصرف دارو ي تجويز ش���ده توسط پزشک
-
حتما بايد رعايت شود.
عوارض :تب روماتيسمي ،آسيب به کليهها و آسيب به قلب.

سرماخوردگي

ترين راه انتقال :عطسه و سرفه بيمار ،اشياء آلوده به ويروس ،دست دادن و روبوسي
شايع
با فرد آلودهو...
ي :درد عمومي بدن و تب ضعيف ،گلو درد يا احساس سوزش و خارش
عالئم سرماخوردگ 
در گلو ،عطس���ه ،س���رفه و آب ريزش بيني ،گرفتگي بيني ،ريزش اشک ،احساس پري در
گوشها ،سرفه خشک يا به همراه ترشحات سفيد و روان ،احساس خستگي عمومي.
طول دوره بيماري :حدود يک هفته تا دو هفته.
درمان :مراقبتي ( استراحت ،مصرف ميوه و آب ميوه طبيعي ،مايعات گرم و سوپو... )
با توجه به اينکه بيماري ويروسي است به آنتي بيوتيک نياز ندارد.
پيشگيري:
- دستهاي خود را مرتباً بشوييد؛ خصوصاً بعد از دست دادن با افراد و بعد از تماس با سطوح
کنند .سعي کنيد
عمومي ،گوشي تلفن ،درها ،ميزها و ...اشيايي که همه افراد آنها را لمس مي
به صورتتان خصوصاً چشمها و بيني دست نزنيد.
- مصرف مداوم ميوه و سبزيجات و دريافت کافي پروتئين و ويتامينها باعث تقويت سيستم
ايمني شما در مقابل ويروسها ميگردد.
از تماس طوالني با افراديکه سرماخوردگي دارند اجتناب کنيد.
-
- تهويه مناسب محل و رطوبت مناسب با بخور
پرهيز از گردو غبار و هواي آلوده و دود و مصرف س���يگار به خاطر افزايش احتمال ابتال به
-
ي.
برونشيت و يا سينه پهلو و پنومون 
براي کاهش التهاب گلو يک قاشق چايخوري نمک را داخل يک ليوان آب گرم حل کنيد
-
و هر  4ساعت غرغره کنيد.
- جهت بهبودي تب ،کوفتگي و درد بدن از استامينوفن استفاده کنيد.
نکات مهم :در صورت طوالني ش���دن عاليم و ترشحات زرد بيني ،درد اطراف چشمها و يا
دردناک بودن اطراف چش���م در لمس ،تورم دردناک غدد لنفاوي اطراف گردن ،سرفههاي
خلط دار زرد رنگ و دردناک سينه ،سردردهاي شديد به خصوص پيشاني ،تنفس دردناک،
هاي سفيد رنگ
تنگي نفس و يا کوتاهي تنفس ،تب بيش از  38/5درجه سانتي گراد ،وجود لکه
ها ،خستگي و ضعف غير طبيعي و طوالني مدت حتما به پزشک مراجعه نماييد.
روي گلو يا لوزه

کروپ يا خروسک

شيوع بيماري :فصل پاييز و زمستان .اين بيماري در بيشتر موارد علت ويروسي دارد.
( barking couagh )
هاي خشک و خشن و صدادار مانند پارس سگ
عالئم :تب ،سرفه
اين ويروس باعث تنگشدن حنجره و ناي ميشود و اين مجاري که مجاري اصلي هستند،
آورند .بيماري معموالً با يک سرماخوردگي ساده
مش���کالت تنفسي را براي کودک پديد مي
شود. 
شروع مي
شدت بيماري در شبها بيشتر اس���ت ،تنفس تندتر ميشود و پوست شکم و دندهها حالت
فرورفته پيدا ميکند و گاهي کبودي لبها نيز ديده ميشود.
تشخيص :بر اساس عالئم باليني و کلينيکي است ولي در موارد مشکوک راديوگرافي رخ و
نيمرخ کمک کننده اس���ت و در موادي که تنفس صدادار و خشن و بهسختي انجام ميشود
ممکن است نياز به بستريکردن کودک باشد.
خود خوب شونده است و ظرف مدت
هاي خفيفي دارند و خود به
درمان :اکثرموارد نش���انه
يابد.
 5-7روز و بدون دارو بهبود مي
تر نيازمند مراجعه
بخور و افزايش رطوبت هواي تنفس هم کمک کننده است .در موارد شديد
به پزشک و اقدامات درماني و گاها نيازمند بستري است.

سينوزيت

اين بيماري نيز ممکن است يکي از عوارض سرماخوردگي ناشي از فصل سرما باشد.
شود.
هاي مادر زادي ناحيه بيني و ...باعث تشديد آن مي
سرما و شنا يا شيرجه در آب و نارسايي
انواع س���ينوزيت بر اساس طول مدت بيماري :نيمه حاد کمتر از  4هفته ،حاد  4 -12هفته
و مزمن بيش از  12هفته.
هاي شبانه ،عطسه ،بوي
عالئم اصلي :احتقان بيني ،ترشح چرکي ،ترشح غليظ و زرد و سرفه
بد دهان ،اِدِم دور چش���م و سردرد و درد در محل سينوس مبتال ،احساس فشار در صورت،
گاهاً اختالل بوياييو...
ها شايعترين و بعد قارچ و ويروسها.
عوامل ايجاد کننده :باکتري
تشخيص :معاينه و شرح حال گيري توسط پزشک و عکسبرداري در موارد مشکوک.
حساسيتو...
عوامل تشديد کننده :سرماخوردگي و
ّ
ت.
بيوتيک اس 
درمان :بعد از تشخيص قطعي توسط پزشک و عمدتاً با مصرف آنتي

آسم

باشد.
فصل زمستان و هواي سرد يکي از داليل تشديد بيماري آسم مي
عالئم :سرفه ،خس خس سينه و تنگي نفس.
افراد مبتال به آس���م بايد در فصل سرما بيشتر مراقب سالمتي خود باشند و تا حد امکان با
افراد بيمار فاصله داشته باشند
اس���تفاده از لباس مناسب و شال و کاله و پرهيز از تر ّدد در مکانهاي شلوغ و آلوده و سرماي
شديد و کوالگ و ...توصيه ميشود.
دی 96
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