
 سؤاالت متداول درباره آنفلوانزا )فلو(

یابد، چه یاد بگیرید که این بیماری چگونه انتقال می شود.میهای متداول درباره آنفلوانزا پاسخ داده در این متن به سؤال
همچنین ببینید که چگونه  شوند و عالئم چگونه هستند.ویروس عالئم ظاهر میمدت بعد از قرار گرفتن در معرض 

اطالعات بیشتری نیز درباره  ها جلوگیری کنید.توانید از ابتال به آنفلوانزا با کارهایی مثل واکسن زدن و شستن دستمی
 موجود است. فصل آنفلوانزا آنفلوانزا در مقاله ویژه بهداشتی ما موسوم به

 :ImmunizeBC برای کسب اطالعات مستند درباره واکسیناسیون و یافتن پاسخ سؤاالت خود راجع به واکسیناسیون به 
 مراجعه کنید.  های آنفلوانزامتداول درباره واکسنسؤاالت 

 اطالعات کلی درباره آنفلوانزا

 شود؟چه چیزی باعث ابتال به آنفلوانزا می .1

 شود.بیماری آنفلوانزا، عفونت دستگاه تنفسی است که توسط ویروس آنفلوانزا ایجاد می

 عالئم آنفلوانزا چیست؟ .2

تا شدید متغیر بوده و شامل طب، سر درد، درد عضالنی، آبریزش بینی، گلو درد،  تواند از خفیفعالئم آنفلوانزا می
اگرچه  همچنین در کودکان نیز ممکن است حالت تهوع، استفراغ یا اسهال مشاهده شود. خستگی شدید و سرفه می باشد.

الئم ناشی از آنفلوانزا معموالً توانند عالئمی مشابه داشته باشند، اما عها میهای عفونی ناشی از دیگر ویروسبیماری
 شوند.شدیدتر هستند و یکباره پدیدار می

 یابد؟چگونه آنفلوانزا انتقال می .3

تواند زمانی که فردی همچنین ویروس می شود.آنفلوانزا براحتی از طریق تنفس، سرفه و عطسه بین افراد منتقل می
های خود فرد یا شیئی دیگر لمس کند و سپس قبل از اینکه دستقطرات ریز خارج شده هنگام سرفه یا عطسه را روی بدن 

 ها، دهان یا بینی خود را لمس کند انتقال یابد.را بشوید چشم

در  تواند قبل از اینکه احساس بیماری کند ویروس آنفلوانزا را به فرد دیگری انتقال دهد.فرد مبتال به آنفلوانزا حتی می
امکان  روز بعد از بروز عالئم وجود دارد. 5روز قبل از بروز عالئم تا  1یروس از سال امکان انتقال وافراد بزرگ

 سال برای مدت زمان بیشتری وجود دارد.وانتقال ویروس از افراد کم سن

 کنند؟چه مدت بعد از قرار گرفتن در معرض ویروس عالئم آنفلوانزا بروز پیدا می .4

روز بعد از قرار گرفتن فرد در معرض ویروس آنفلوانزا  2یانگین حدود روز و به صورت م 4روز تا  1عالئم حدود 
روز از بین نروند اما سرفه و احساس ضعف  10تا  7تب و دیگر عالئم ممکن است  کنند.برای اولین بار بروز پیدا می

 هفته بیشتر همراه بیمار باشند. 2تا  1ممکن است 

 درمان خانگی برای آنفلوانزا چیست؟ .5

برای مراقبت از خود از این  تواند به کم کردن شدت عالئم کمک کند.اگر به آنفلوانزا مبتال شدید، درمان خانگی می
ها پیروی کنید:توصیه

https://www.healthlinkbc.ca/influenza-flu-season
https://www.healthlinkbc.ca/influenza-flu-season
https://immunizebc.ca/influenza/frequently-asked-questions
https://immunizebc.ca/influenza/frequently-asked-questions


 

 برای مدت طوالنی استراحت کنید 

 زیاد مایعات بنوشید تا مایعات از دست رفته بدن خود بدلیل تب را جبران کنید 

 از دیگر اعضای خانواده نیز بخواهید که در خانه سیگار نکشند سیگار نکشید و 

 شویی پر شده با آب دار مثل رطوبت دوش آب داغ یا ظرفبرای کمک به رفع گرفتگی بینی در هوای رطوبت
 داغ نفس بکشید

این داروها برای اینکه  همچنین امکان استفاده از داروهای ضد آنفلوانزا یا ضد ویروس با نسخه پزشک وجود دارد.
ساعت  12اگر ظرف  ساعت از بروز عالئم خود از این داروها استفاده کنید. 48بهترین تأثیر را داشته باشند، باید ظرف 

روز از بروز عالئم  2اگر ظرف  کند.روز کاهش پیدا می 3از این داروها استفاده کنید، طول مدت ابتال به عالئم حدود 
 کند.روز کاهش پیدا می 1.5د، طول مدت ابتال به عالئم حدود خود از این داروها استفاده کنی

شود توصیه نمی داروهای سرفه و سرماخوردگی بدون نیاز به نسخه برای کاهش شدت عالئم آنفلوانزا در دسترس هستند.
 سال از این داروها استفاده کنند. 6که کودکان زیر 

 ی کنید؟توانید از ابتال به آنفلوانزا جلوگیرچگونه می .6

 توانید احتمال ابتال به آنفلوانزا و انتقال آن به دیگران را با رعایت موارد زیر کاهش دهید:می

 دریافت واکسن آنفلوانزا 

 ماندن در خانه وقتی که بیمار هستید 

 شستن منظم دستان خود 

 شوند تمیز و ضد عفونی کنیدسطوح و اشیائی را که دائماً لمس می 

 ها در سطل زباله یا آشغال دور بیندازیدای مصرف شده را با انداختن آنهفوراً دستمال کاغذی 

 تانسرفه و عطسه کردن در آستین پیراهن به جای داخل دستان 

 تزریق واکسن آنفلوانزا راهی است عالی برای جلوگیری از ابتال به آنفلوانزا و انتشار آن.

 خطرات یا عوارض ابتال به آنفلوانزا چیست؟ .7

فرد مبتال به آنفلوانزا  گیری بیماری شدید و بستری شدن و حتی مرگ شود.تواند خفیف باشد اما موجب شکلآنفلوانزا می
ها الریه ویروسی یا باکتریایی قرار دارد که به معنای عفونت ششها از جمله ذاتدر معرض خطر ابتال به دیگر عفونت

 است.

نزا هستند اما نوزادان و کودکان خردسال و سالمندان آسیب پذیری بیشتری دارند و همه در معرض بیمار شدن بر اثر آنفلوا
اگر باردار هستید و عوارض پزشکی خاصی دارید، شما نیز در  امکان بیمار شدن شدید آنها بر اثر آنفلوانزا بیشتر است.

 معرض خطر زیادی قرار دارید.

 الریه، نارسایی تنفسی و دیگر عوارض شود.تواند موجب ذاتانزا میدر افرادی که مبتال به بیماری مزمن هستند، آنفلو

 چه زمانی باید نزد مراقبتگر بهداشتی بروم؟ .8

ای دارید که شما را در معرض خطر بسیار زیاد ابتال به بیماری و اگر به عالئم شبیه آنفلوانزا مبتال هستید و عارضه
 مراقبتگر بهداشتی خود رجوع کنید.دهد، در اسرع وقت به عوارض شدید قرار می

همچنین در صورتی که عالئم جدید یا تشدید شونده، مانند تنگی نفس یا مشکل در نفس کشیدن، احساس درد در قفسه سینه 
یرید.های کاهش آب بدن )سرگیجه هنگام ایستادن یا ادرار کم( داشتید باید با مراقبتگر بهداشتی خود تماس بگیا نشانه



 

 های  واکسیناسیونتوصیه

 های آنفلوانزا چگونه است؟عملکرد واکسن .1

کنند ویروس آنفلوانزا را تشخیص دهد و بعد از های آنفلوانزا به این ترتیب است که به بدن شما کمک میعملکرد واکسن
های سیستم ایمنی بدن در ا و سایر بخشهبادیاین آنتی شود.بادی تولید میهفته از تزریق واکسن، در بدن شما آنتی 2حدود 

 کنند.صورتی که بعداً در طول فصل در معرض ویروس قرار بگیرید از شما محافظت می

های آنفلوانزا مرتباً در حال تغییرند و سطح محافظت دریافت هر ساله واکسن آنفلوانزا به دو دلیل ضروری است: ویروس
های مورد استفاده جهت تولید واکسن بر حسب نیاز بررسی و هر سال ویروس یابد.ها به مرور زمان کاهش میواکسن

 شود که ایمنی در مقابل ویروسهایی که در آن سال شایع است ایجاد شود.این امر موجب می شوند.بروز می

 مواد تشکیل دهنده واکسن آنفلوانزا چیست؟ .2

 کنند:اوت ویروس آنفلوانزا محافظت ایجاد میگونه متف 4در برابر  2022-23های آنفلوانزای فصلی واکسن

  ویروس شبهA/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 

  ویروس شبهA/Darwin/9/2021 (H3N2) )جدید در این فصل( 

  ویروس شبهB/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage) )جدید در این فصل( 

 ویروس شبهPhuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage) /B 

های حاوی ویروس غیر فعال از واکسن چندین واکسن آنفلوانزا با ویروس غیر فعال در بریتیش کلمبیا در دسترس هستند.
 شوند.اند و از طریق تزریق وارد بدن میهای غیرفعال تهیه شدهویروس آنفلوانزای کشته شده یا بحش

یک واکسن آنفلوانزای دیگر موسوم به واکسن آنفلوانزا با ویروس ضعیف شده زنده )واکسنی که با استفاده از اسپری بینی 
های ضعیف شده زنده آنفلوانزا تهیه شده و شود( از ویروسشناخته می ®Flumistیا  LAIVشود و با عنوان وارد بدن می

و  2ساله هستند )از جمله خود افراد  17تا  2ین واکسن افراد واجد شرایط گروه هدف ا شود.بصورت اسپری بینی داده می
 ساله(. 17

 در دسترس هستند عبارتند از: 2022/23های آنفلوانزای با بودجه دولتی که در بریتیش کلمبیا برای سال واکسن

  واکسن آنفلوانزای غیرفعالFLUZONE® QUADRIVALENT 
o  ساله 64 -ماهه  6برای افراد 

  واکسن آنفلوانزای غیرفعال سه ظرفیتیFLUAD®  )ادجوانت( )جدید در این فصل( 
o  کنندساله و بزرگتر که در جامعه محلی زندگی می 65برای افراد 

  واکسن آنفلوانزای غیرفعالFLUZONE® - چهارظرفیتی دوز باال 
o  ی حمایتی و جوامع های بلندمدت، مراکز زندگساله و بزرگتر که در مراکز مراقبت 65برای افراد

 کنندفرست نیشن زندگی می

  واکسن چهارظرفیتی آنفلوانزا با ویروس ضعیف شده زنده- FLUMIST® 

سال که ترس شدید )فوبیا( از سوزن  59تا  18ممکن است به آن دسته از افراد در بازه سنی  ساله. 17 - 2برای افراد 
آنفلوانزای دیگری نیستند، ارائه شود، مشروط بر اینکه رضایت آگاهانه مبنی بر اینکه دارند و مایل به دریافت واکسن 

کند، ( محافظت بهتری در برابر آنفلوانزا برای این گروه سنی فراهم میQIIVواکسن آنفلوانزای غیرفعال چهار ظرفیتی )
ای فصلی امسال، به این مطلب مراجعه کنید، از آنان گرفته شده باشد. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد واکسن آنفلوانز

ImmunizeBC: ،های آنفلوانزااستفاده مورد نظر از واکسن مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: آنفلوانزا.

http://www.immunizebc.ca/diseases-vaccinations/influenza
http://www.immunizebc.ca/diseases-vaccinations/influenza


 

 چه کسی باید واکسن آنفلوانزا را تزریق کند؟ .3

  اینکه مشمول مورد استثنای نادری باشد.ماهه یا بزرگتر باید هر سال واکسن آنفلوانزا را تزریق کند مگر  6هر فرد 

واکسیناسیون به ویژه برای افرادی که در معرض خطر باالی بیماری جدی ناشی از آنفلوانزا قرار دارند )مانند کودکان 
های خاص پزشکی( و کسانی که قادر به انتقال یا انتشار خردسال، زنان باردار، افراد مسن و افرادی دارای عارضه

پاییز و زمستان امسال، همه افرادی که در بریتیش کلمبیا شش ماه  ا به افراد در معرض خطر هستند، اهمیت دارد.آنفلوانز
برای اطالعات بیشتر درباره واکسن  توانند واکسن آنفلوانزا را به صورت رایگان دریافت کنند.یا بیشتر سن دارند، می

 .واکسن آنفلوانزا با ویروس غیر فعال رجوع کنید HealthLinkBC File #12dآنفلوانزا به 

 چه کسی نباید واکسن آنفلوانزا را تزریق کند؟ .4

 در صورتی که شرایط زیر را دارید با مراقبتگر بهداشتی خود صحبت کنید:

  ایددوز قبلی واکسن آنفلوانزا یا هر بخشی از واکسن، واکنش  حساسیتی با خطر جانی داشتهاگر نسبت به  
 )توانند بدون هیچ خطری واکسن را دریافت کنندافرادی که دچار آلرژی به تخم مرغ هستند، می(

  سندروم گیلنهفته پس از دریافت هر نوع واکسن آنفلوانزا، بدون هرگونه علت شناخته شده دیگر دچار  6طی-
 اید( شدهGBSباره )

 ماه دارد باید واکسن را تزریق کند؟ 6آیا کودک من که کمتر از  .5

ماه نباید واکسن را تزریق کنند زیرا موثر بودن واکسن برای این سنین مشخص گروه نیست و هیچ واکسنی  6کودکان زیر 
 برای این گروه سنی تأیید نشده است.

 باید واکسن را تزریق کنم؟آیا  حالم خوب نیست. .6

با این حال، اگر در  خطر است.به طور کلی، حتی اگر در حال بهبودی از یک بیماری هستید، ایمن سازی برای شما بی
حال بهبودی از یک بیماری هستید که ممکن است از فردی به فرد دیگر سرایت کند، در خانه بمانید تا وقتی که برای 

 کنید، دیگران را در معرض خطر عفونت قرار ندهید.می دریافت واکسن خود مراجعه

 سیاست پیشگیری از آنفلوانزا چیست؟ .7

بریتیش کلمبیا سیاستی مبنی بر سیاست پیشگیری از آنفلوانزا دارد که هدف آن محافظت از افراد در معرض خطر باال در 
دارند شامل نوزادان، کودکان خردسال، زنان باردار،  افرادی که در معرض خطر باالیی قرار برابر ابتال به آنفلوانزا است.

 شوند.های پزشکی خاص میافراد مسن و افراد مبتال به عارضه

های کارکنان مراقبت بهداشتی ملزم هستند که واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند یا در فصل آنفلوانزا هنگامی که در بخش
محصل، داوطلبان و افراد بازدیدکننده از مراکز مراقبت بهداشتی و دیگر از افراد  مراقبت از بیمار هستند ماسک بزنند.

 اند ماسک بزنند.رود که در صورتی که واکسن آنفلوانزا را تزریق نکردهمراکز مراقبت از بیمار انتظار می

جمعیتی که در معرض باالترین خطر قرار دارند )نوزادان، کودکان خردسال، گروه
 های پزشکی خاص(سن و افراد مبتال به عارضهزنان باردار، افراد م

 توانم واکسن آنفلوانزا را تزریق کنم؟اگر باردار هستم می .1

اگر در نیمه دوم بارداری به  خطر است.تزریق واکسن آنفلوانزای حاوی ویروس غیر فعال در تمامی مراحل بارداری بی
اگر باردار  بیشتری برای بستری شدن به دلیل آنفلوانزا هستید.ویژه در سه ماهه سوم یا بعد از آن هستید، در معرض خطر 

هستید و نیز به عارضه پزشکی مزمنی مبتال هستید، در معرض خطر بیشتری برای ابتال به عوارض شدید آنفلوانزا هستید 
عال را تزریق کنید که اگر باردار هستید یا قصد دارید که باردار شوید، باید واکسن آنفلوانزای غیرف و باید واکسن بزنید.

 تواند موجب عفونت شود.های آنفلوانزای کشته شده یا غیرفعال است و نمیحاوی ویروس

 توانم واکسن آنفلوانزا را تزریق کنم؟دهم، میاگر شیر سینه می .2

آنفلوانزا را تزریق کردند وجود ندارد.کنند بعد از اینکه مادران واکسن خطری برای کودکانی که از شیر سینه تغذیه می

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12d-Fa.pdf


 

 ماهه است واکسن تزریق کنم؟ 3توانم به کودک خود که آیا می .3

ماه نباید واکسن را تزریق کنند زیرا موثر بودن واکسن برای این سنین مشخص گروه نیست و هیچ واکسن  6کودکان زیر 
 آنفلوانزایی برای این گروه سنی تأیید نشده است.

 راد مسن باید واکسن آنفلوانزا را تزریق کند؟آیا اف .4

با بیشتر شدن سن افراد، این افراد ممکن است در معرض خطر بیشتری برای ابتال به عوارض ناشی از آنفلوانزا قرار 
ر تر هر سال واکسن آنفلوانزای حاوی ویروس غیساله و مسن 65شود که افراد به همین دلیل، قویاً توصیه می داشته باشند.

 فعال را تزریق کنند.

 های نورولوژی یا اختالل عصبی تکوینی باید واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند؟آیا افراد مبتال به بیماری .5

شود که واکسن آنفلوانزا های نورولوژی یا اختالل عصبی تکوینی میشود کودکان و بزرگساالن مبتال به بیماریتوصیه می
 را تزریق کنند.

 نایمنی واکس

 خطر است؟آیا واکسن آنفلوانزا بی .1

برخی  ممکن است در محل تزریق واکسن عالئم قرمزی، درد یا التهاب داشته باشید. خطر هستند.های آنفلوانزا بیواکسن
کنند ممکن است سر درد، دردهای عضالنی یا احساس هایی که برای اولین دفعه واکسن را تزریق میافراد، به ویژه آن

 داشته باشند.خستگی 

 توانیم واکسن آنفلوانزا را در صورتی که هر کدام از ما سرماخوردگی داریم تزریق کنیم؟آیا من و کودکم می .2

با این  خطر است.به طور کلی، حتی اگر شما یا فرزندتان در حال بهبودی از یک بیماری هستید، ایمن سازی برای شما بی
بهبودی از یک بیماری هستید که ممکن است از فردی به فرد دیگر سرایت کند، در حال، اگر شما یا فرزندتان در حال 

  کنید، دیگران را در معرض خطر عفونت قرار ندهید.خانه بمانید تا وقتی که برای دریافت واکسن خود مراجعه می

 مرغ حساسیت دارم، آیا تزریق واکسن برای من خطری ندارد؟من به تخم .3

توانند بدون هیچ خطری با واکسن آنفلوانزای حاوی ویروس غیر فعال واکسینه مرغ حساسیت دارند میتخمافرادی که به 
 شوند.

با وجود این، اگر واکنش  توانند بدون هیچ مشکلی واکسن آنفلوانزا دریافت کنند.اکثر افرادی که به آلرژی دچار هستند، می
اید با مراقبتگر بهداشتی لوانزا در گذشته یا هر بخشی از واکسن داشتهحساسیتی شدید هنگام تزریق یک دوز از واکسن آنف

 های آلرژی نیاز داشته باشید.سازی، به انجام تستممکن است پیش از ایمن خود صحبت کنید.

 های آنفلوانزادیگر سؤاالت درباره آنفلوانزا و واکسن

 توانم واکسن آنفلوانزا را تزریق کنم؟کجا می .1

  دریافت کنید. ها، واحدهای بهداشت عمومی و مطب پزشکانداروخانهمی توانید واکسن آنفلوانزا را در 

 www.HealthLinkBC.ca/healthfiles به نشانی HealthLinkBCهای اطالعات بیشتر درباره پروندهبرای 
تواند آن را های چاپی از اطالعات را داشته باشد، که میممکن است اداره بهداشت عمومی محلی شما نسخه مراجعه کنید.

 در اختیار شما قرار دهد.

 آیا واکسن آنفلوانزا رایگان است؟ .2

واکسن آنفلوانزا را به  توانندپاییز و زمستان امسال، همه افرادی که در بریتیش کلمبیا شش ماه یا بیشتر سن دارند، می
 برای اطالعات بیشتر درباره واکسن آنفلوانزا به مطلب  صورت رایگان دریافت کنند.

HealthLinkBC File # 12d )مراجعه کنید. واکسن غیرفعال آنفلوانزا )فلو

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12d-Fa.pdf


bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-به نشانی  HealthLinkBCهای اطالعات بیشتر درباره پروندهبرای 

files .جهت دریافت اطالعات و مشاوره بهداشتی غیراضطراری در بریتیش کلمبیا به نشانی   یا واحد محلی بهداشت عمومی خود رجوع کنید

www.HealthLinkBC.ca تماس  7-1-1توانند با شماره افراد ناشنوا و کم شنوا می )رایگان( تماس بگیرید. 8-1-1مراجعه کنید یا با شماره

 زبان موجود است. 130در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  بگیرند.

 گذارد؟پس از تزریق واکسن، چه مدت بعد واکسن تأثیر خود را می .3

 کشد تا واکسن تأثیر خود را بگذارد.هفته طول می 2حدود 

 های مفیدلینک

HealthLinkBC 

 ( نکاتی درباره آنفلوانزاHealthLinkBC File #12b) 

 ( )فلو( واکسن غیرفعال آنفلوانزاHealthLinkBC File #12d) 

 :ها و واقعیتافسانهواکسن آنفلوانزا( هاHealthLinkBC File #12c) 

 فصل آنفلوانزا 

  واکسن دوگانه پنوموکوک(PCV 13) (HealthLinkBC File #62a) 

 واکسن پلی( ساکارید پنوموکوکHealthLinkBC File #62b) 

 ف( لو( را دریافت کنند )چرا سالمندان باید واکسن آنفلوانزای غیرفعالHealthLinkBC File # 12a) 

BCCDC 

 آنفلوانزا 

ImmunizeBC 

 آنفلوانزا 

 دولت کانادا

 )فلو )آنفلوانزا 

  2022اکتبر  آخرین به روز رسانی:
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