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نوع   H1N1 آنفلوانزای 
تنفسی  بیماری  یک   )A(
که  است  مسری  بسیار 
منتقل  انسان  به  انسان  از 
می شود. عامل این بیماری، ترکیبی جدید 
از ویروس های آنفلوانزای خوکی، انسانی و 
پرندگان است. به  طور کلی، بیماری آنفلوانزا 
 C دارد. آنفلوانزای نوع  Cو A ،B 3 نوع
 B انسان را مبتال نمی کند. آنفلوانزای نوع
سبب ابتال به نوع خفیف بیماری می شود 
و آنفلوانزای نوع A، نوع خطرناک بیماری 
است که میان انسان و حیوان مشترک است.

 H1N1 شاید این سوال برایتان مطرح شود که
یعنی چه؟ در پاسخ باید گفت N و H حروف اول 
و مخفف کلمات »نورامینیداز« و »هماگلوتینین« 
سلولی  غشای  روی  آنتی ژن  دو  این  است. 

ویروس آنفلوانزای نوع A قرار دارند. 
این بیماری اهمیت زیادی دارد زیرا قدرت 
برابر   2-3   ،H1N1 آنفلوانزای  انتقال 
آنفلوانزای فصلی )آنفلوانزای معمولی( است. 
این موضوع باعث شده این بیماری به سرعت 

در جهان گسترش پیدا کند.
آنفلوانزا وجود  جهانی  سابقه گسترش  قبال 
داشته است. گسترش جهانی آنفلوانزا در سال 
به آلوده شدن 25-35  1918 میالدی منجر 
درصد  از مردم دنیا شد و میلیون ها نفر به 
از  را  خود  جان  بیماری،  این  به  ابتال  دلیل 

دست دادند. 
توجه به این بیماری در ایران نیز بیشتر شده 
چون پیش بینی می شود در فصل پاییز تعداد 
بیماران به شدت افزایش داشته باشد. با توجه 
بازگشایی  با  مصادف  پاییز،  فصل  اینکه  به 
احتمال گسترش  مدارس و دانشگاه هاست، 

این بیماری بسیار زیاد است. 
باید گفت98 درصد از بیماران، بدون بستری 
شدن بهبود می یابند یا درمان می شوند و حدود 
2-1 درصد از کل بیماران فوت خواهند کرد. 
روش انتقال آنفلوانزای H1N1 مانند بیماری 

طریق  از  بیشتر  یعنی  است؛  سرماخوردگی 
عطسه  و  سرفه  طریق  از  که  است  ذراتی 

پرتاب می شوند. 
گاهی هم ویروس از طریق تماس با سطوح 
آلوده به ترشحات تنفسی انتقال پیدا می کند. 
ویروس آنفلوانزا در سطح اشیایی مانند کتاب، 
سکه، دستگیره در و... می تواند 2 تا 8 ساعت 

زنده بماند و افراد را آلوده کند. 
افراد بیمار از یک روز قبل از شروع عالئم و تا 
7-5 بعد از آن می توانند دیگران را آلوده کنند. 
کودکان و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی 
دارند، می توانند به مدت بیشتری دیگران را 

آلوده به ویروس کنند. 

H1N1 عالئم آنفلوانزای
عالئم اصلی عبارت از تب، سرفه، گلودرد، 
آبریزش بینی، بدن درد، سردرد، خستگی، لرز، 

اسهال و استفراغ است. گاهی سیر بیماری سریع 
و پیشرونده است و منجر به بروز عوارض و 

گاهی مرگ می شود. 

بیماران با تب باال و بیش از 3 روز، به ویژه 
نیاز به  نباشد  اگر حال عمومی آنها مناسب 
بستری دارند. همچنین در صورت بروز عالئمی 

مانند مشکل تنفسی، درد یا احساس فشار در 
قفسه سینه یا شکم، سرگیجه ناگهانی، استفراغ 
شدید یا مداوم، الزم است بیمار بستری شود. 

در کودکان ممکن است رنگ پوست کبود 
شود و استفراغ شدید و ناتوانی در نوشیدن 
وجود  هوشیاری  سطح  اختالل  و  مایعات 
داشته باشد که در این صورت، کودک نیازمند 

بستری در بیمارستان است. 

اقدامات موثر هنگام ابتال به بیماری 
H1N1 آنفلوانزای

و  بمانید  خانه  در  بیماری  به  ابتال  هنگام 
بنوشید.  فراوان  مایعات  کنید.  استراحت 
دهان و بینی خود را بپوشانید )به خصوص 

هنگام سرفه و عطسه(. 
دست ها را مرتب با آب و صابون بشویید. 
در  و  کنید  رعایت  را  بهداشتی  اصول 
صورت شدید شدن عالئم، حتما به پزشک 

کنید.  مراجعه 

راه های پیشگیری و درمان
واکسن ساالنه آنفلوانزا باعث ایمنی شما در 
برابر این نوع H1N1 هم می شود. این آنفلوانزا 
است  ممکن  آنفلوانزا  انواع  سایر  مانند  هم 

خودبه خود خوب شود. 
شدت  هم  ضدویروس،  داروهای  البته 
عوارض  از  هم  و  می کنند  کم  را  بیماری 
داروی  دو  می کنند.  جلوگیری  بیماری 
 )Relenza( و )Tamiflu( Oseltamivir
Zanamivir برای درمان این بیماری موثر 

شناخته شده اند. 
هشدار مهم در این زمینه این است که برای 
کنترل تب از مصرف آسپیرین برای کودکان 
می تواند  زیرا  کنید  خودداری  نوجوانان  و 
باعث بیماری کمیاب اما خطرناک »نشانگان 

ری« شود.
برای کسب اطالعات جدیدتر درباره بیماری 
آنفلوانزای H1N1 به پایگاه های اینترنتی زیر 

مراجعه کنید: 
 http://flu.behdasht.gov.ir )به فارسی(
/http://www.who.int/csr )به انگلیسی(

 disease/swineflu/ en/index.html 

دربارهبیماریآنفلوانزایH1NAنوع)A(چهمیدانید؟

ویروسی  که امسال شایع شده است
 دکتر فاطمه 

خالقی

   H1N1 چند توصیه برای پیشگیری از ابتال به بیماری
1. دهان و بینی خود را حین سرفه و عطسه با دستمال کاغذی بپوشانید. اگر دستمال همراهتان ندارید، هنگام عطسه یا سرفه قسمت داخلی 

آرنج خود را در برابر دهان و بینی بگیرید تا دستانتان آلوده نشوند.
2. دستمال کاغذی استفاده شده را بالفاصله پس از مصرف در سطل زباله دردار بیندازید.

3. دست هایتان را مرتب با آب و صابون یا محلول های ضدعفونی حاوی الکل بشویید، به خصوص زمانی که عطسه یا سرفه می کنید.
4. اگر عالئم شبیه آنفلوانزا دارید، حداقل یک متر از بقیه فاصله بگیرید.

5. به چشم، دهان و بینی خود دست نزنید چون ویروس از این راه ها وارد بدن می شود.
6. هنگام سالم و احوالپرسی از دست دادن، در آغوش گرفتن و بوسیدن خودداری کنید.

7. اگر عالئم شبیه آنفلوانزا دارید، در منزل بمانید و به محل کار و مدرسه نروید. اگر از خانه خارج شدید، از ماسک استفاده کنید.

هنگام ابتال 
به بیماری در 
خانه بمانید و 

استراحت کنید. 
مایعات فراوان 
بنوشید. دهان 

و بینی خود 
را بپوشانید 
)به خصوص 

هنگام سرفه و 
عطسه(. دست ها 
را مرتب با آب و 
صابون بشویید. 
اصول بهداشتی 
را رعایت کنید و 
در صورت شدید 

شدن عالئم، 
حتما به پزشک 

مراجعه کنید

 كتابخانه ابن سینا پاسارگاد روستای خلیل آباد- استان اردبیل 

کتابخانه ابن سینا پاسارگاد واقع در روستای خلیل آباد  در سال 1395 با زیربنای 150 مترمربع از 
توابع بخش هیر و با حمایت بانک پاسارگاد توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور افتتاح گردید. 

این کتابخانه دارای  بخش مخزن و بخش های مستقل کودک و مرجع است. سی
شنا
انه
ابخ
کت

پيشنهادکتاب
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Bilig Ba ; China
چهارمين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

نام كتاب: .........................................یک محسن عزیز
انتشارات: ................................................... سوره مهر
پدیدآورنده: ..................................فائضه غفار حدادی

....................................... 576 صفحه  تعداد صفحات:

علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی در راستای عمل به وعده خود مبنی بر دیدار با کتابداران 31 استان کشور، به 
استان هرمزگان سفر و با کتابداران و کارکنان این استان دیدار کرد. 

در این دیدار دبیرکل نهاد گفت: مجموعه ما کتابداران کتابخانه های عمومی کشور به اقتضای دین و ملیت و شغل خود، باید به پنج 
نوع آگاهی مجهز باشیم که این آگاهی ها شامل آگاهی های دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حرفه ای و سازمانی است.

دبیرکل نهاد کتابخانه ها: کتابداران 
باید به پنج نوع آگاهی مجهز باشند.

خبرويژه

براي مشــاهده آخرین اخبار 
نهاد كتابخانه هــاي عمومي 
كشور مي توانید توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزینه هاي 
روبــه رو اســکن بگیریــد

www.iranpl.irinstagram.com/ iranplp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl

»یک محسن عزیز« روایتی مستند از زندگی شهید محسن وزوایی است. اما متن کتاب و واژه هایی که نویسنده در آن استفاده 
می کند، کتاب را از یک زندگی نامه داستانی به یک سفرنامه عرفانی تبدیل کرده است.  نویسنده  در بخشی از مقدمه کتاب 

می نویسد:

»اصاًل شبیه آدم های معمولی نبود. نه آدم های معمولِی نسل خودش و نه آدم های نسل ما و نه حتی نسل گذشته اش. این کتاب 
شرح یک سفر چهار ساله است. چهارسالی که در آن کسی از یک آدم معمولی به یک قهرماِن فراموش نشدنی تبدیل شده است. 

شرح یک سفر چهارساله جذاب و رو به رشد. یک سفِر عمودی. 
آنچه مرا به نوشتن این سفرنامه تشویق کرد، »نشناختن« بود. نشناختِن کسی که رزومه اش می گفت یکی از بزرگ ترین و 
موفق ترین فرماندهان دوران جنگ بوده. اما چرا »شناخته شده« نبود؟ با این سؤال وارد زندگی محسن شدم و هرچه پیش تر رفتم، 

بیشتر دانستم که تاریِخ بی وفا به جبران دخالت های محسن، او را به دیار غفلت تبعید کرده...«


