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آنفونزا و مقابله با آن

ﺑﺎ ﴍوع ﻓﺼﻞ ﴎﻣﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿامریﻫﺎی واﮔﯿﺮدار ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿامریﻫﺎ در اﯾﻦ ﻓﺼﻮل آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا اﺳﺖ .ﻫﻤﻮاره ﺗﻌﺪادی از
داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿامری ﻋﻼوه ﺑﺮ درد و ﺳﺨﺘﯽ ،دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ ﻧﯿﺰ دارد و داﻧﺶآﻣﻮز
در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﻣﺪﺗﯽ ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺆال
ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز و ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺑﺘﻼی ﻓﺮد
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿامری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮد ﺑﯿامر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از اﺑﺘﻼی دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت دو ﺑﯿامری وﯾﺮوﺳﯽ ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﴍح
داده ﺷﻮد .ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻋﻼﺋﻢ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ آب رﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ ،ﴎ درد،
ﻣﻨﮕﯽ ،ﮔﻠﻮ درد و ﮔﯿﺠﯽ دارد؛ اﻣﺎ در آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ،
اﺳﻬﺎل ،اﺳﺘﻔﺮاغ ،اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ و ﴎﻣﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﭼﻪ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿامری ﮐﺸﻨﺪهای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﺑﯿامری
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ،اﯾﻦ ﺑﯿامری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض ﺟﱪانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در اﻃﻔﺎل و اﻓﺮاد ﮐﻬﻨﺴﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺰرﯾﻖ دارو ،راهﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿامری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی
رﻓﺘﺎری و ﺗﻐﺬﯾﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺷﺴنت دﺳﺖﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﴏف ﻏﺬا
اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﻓﺼﻞ رواج ﺑﯿامری آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ،ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم ﻣﺸﱰک ،ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ راﯾﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺰو آﻟﻮده
ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﺴﺖ ،دﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آب ﮔﺮم و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﻮان ﻧﯿﺰ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
اﻧﻮاع ﺑﯿامریﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای رﺷﺪ وﯾﺮوسﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺮاد در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
اﺗﻮﺑﻮس و ﻣﱰو از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿامری
در آنﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺎﻗﯽ و
اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن دارد .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
وزمنﺎن را در ﻣﺤﺪوده ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ.

در ﺑﺤﺚ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪای ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ
و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﻮن ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ آ و ﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺧﻮراﮐﯽ
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿامری ﻧﯿﺰ
ﻣﴫف ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﴫف ﻗﺮصﻫﺎی
ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪانﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺳﯽ ،ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ای ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮاد ﺣﺎوی آﻧﺘﯽ
اﮐﺴﯿﺪانﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿامری را ﺗﴪﯾﻊ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﻣﺎده ﻣﻐﺬی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻣﯽﭘﺮدازد،
ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻠﻢﻫﺎ و اﺳﻔﻨﺎج
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﻗﺪرت ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎز ،ﻓﻠﻔﻞ دﳌﻪای ،ﻋﺪس ،ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﻫﻮﯾﺞ،
ﺳﯿﺮ و ﻋﺴﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿامری ﻓﺮد ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺎز دارد .ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ در ﺻﻮرت ﺑﯿامر ﺷﺪن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻣﴫف
ﴎ ﺧﻮد دارو ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﮐﻤﮏ
زﯾﺎدی ﺑﻪ دﻓﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ از ﺑﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻫﺸﺖ ﻟﯿﻮان آب در ﻃﻮل روز ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن ﻻزم اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز در زﻣﺎن ﺑﯿامری ،ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص در ﺻﻮرت ﺗﺐ داﺷنت ،ﺑﯿﺸﱰ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﴫف ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﺷﺪ وﯾﺮوس آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا را ﮐﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿامری ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﴫف ادوﯾﻪﻫﺎ دﻗﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد زﯾﺮا ﺑﺮﺧﯽ
ادوﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻧﺪامﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﴎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻮﺷﺎﻧﺪهﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿامری
آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﮔﻞ ﮔﺎوزﺑﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﻧﻌﻨﺎع ﯾﺎ رزﻣﺎری ﴎﻓﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
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