
 اقدامات دارويي

در مورد داروها، هيچ درمان يا داروي خاصي براي بهبود سرماخوردگي و آنفلوانزا 

وجود ندارد. آنتي بيوتيكها ويروسها را از بين   نمي برند. بعضي از داروها فقط به  

برطرف شدن عالئم آنفلوانزا و سرماخوردگي كمك مي كنند.البته بهتر است قبل از 

 استفاده از هرگونه دارويي، با پزشك مشورت كنيد. 

 داروهاي ضد التهاب و آرام بخشها:

معمواًل درد را بهبود بخشيده، تب را پايين مي آورند. بعضي از اين داروها شامل                

استامينوفن، آسپرين، ايبوبروفن، كتوبروفن و ناپروكسن مي باشند.از مصرف              

خودسرانه آسپرين خودداري كنيد. خصوصاً بچه ها و كودكان نبايد آسپرين بخورند. 

مصرف آسپرين )خصوصاً در كودكان( به هنگام بروز يك بيماري ويروسي ممكن 

است باعث به وجود آمدن نشانگان راي شود. نشانگان راي يك نوع آنسفاليت                

)التهاب مغز( است. همچنين آسپرين مي تواند باعث عوارضي چون حساسيت            

 هاي پوستي و مشكالت گوارشي شود.

 داروهاي ضد سرفه:

دارويي كه  باعث قطع سرفه مي شوند مثل دكسترومتورفان. در صورتي كه سرفه               

 شما حاوي ترشحات است از اين دارو استفاده نكنيد.

 اكسپكتورانتها)خلط آور(:

 كه موجب رقيقتر شدن  ترشحات گلو مي شوند و باعث مي گردند هنگام سرفه اين 

 

 ترشحات راحتتر خارج شوند. يكي از انواع اين داروها گايافنزين است.

 اسپري هاي بيني يا ضد احتقان ها)رفع كننده گرفتگي بيني و گلو(:

و ضد احتقانهايي كه به داخل بيني ريخته مي شوند. نمونه اي از اين داروها                       

 پسودوافدرين است .

 رژيم غذايي

معموالً اشتها به هنگام آنفلوانزا كم مي شود. شايد در ابتدا فقط اشتها به مايعات داشته 

باشيد . سپس پس از مدتي به وعده هاي غذايي كوچك حاوي مواد نشاسته اي بدون 

ادويه )نان سوخاري، برنج، پوره، غالت پخته شده، سيب زميني پخته( اشتها                          

 پيدا كنيد.

ليوان آب بنوشيد )خصوصاً اگر تبتان باال باشد(.نوشيدن مايعات      8روزانه حداقل 

بيشتر مثل آب ميوه، چاي و نوسيدني هاي غير گازدار نيز به رقيق شدن ترشحات                 

 كمك مي كنند.

 در كاهش طول مدت بيماري موثر است. cاستفاده از مواد غذايي حاوي ويتامين 

 از مصرف غذاهاي چرب، سرخ كرده و ادويه دار بپرهيزيد.
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 آنفلوانزا  و سرما خوردگي

آنفلوانزا  شايعترين بيماري ويروسي فصل سرما است كه دستگاه تنفسي را درگير          

مي كند و شديداً مسري است. مدت زمان شروع عاليم از زمان وارد شدن ويروس به 

( وجود    A,B,Cساعت است. سه نوع اصلي ويروس آنفلوانزا )          48-88بدن  

دارد،اما اين ويروسها توانايي جهش به انواع گوناگوني را دارند. شيوع ناگهاني انواع 

 مختلف آنفلوانزا تقريباً هر زمستان رخ مي دهد ولي شدت آنها متفاوت است.

 عالئم بيماري

آنفلوانزا شايعترين سرماخوردگي است كه شيوع ويروس آن از اول فصل پاييز آغاز و 

تا اواخر ارديبهشت ماه ادامه دارد.آنفلوانزا به صورت بيماري واگيردار گريبانگير همه 

گروه هاي سني مي شود. تب و لرز، سردرد، دردهاي عضالني و استخواني از جمله 

كمردرد، ضعف، خستگي و كوفتگي، سرفه هاي خشك )بعضي ممكن است با              

خلط همراه باشد(، گلو درد،خشونت صدا و آبريزش بيني، از عاليم شايع بيماري 

هستند.عفونت هاي باكتريايي از جمله برونشيت يا ذات الريه از عوارض احتمالي 

بيماري است.اين عفونت ها ممكن است خصوصاً در افرادي كه بيماري مزمن دارند 

 سال خطرناك باشند. 56يا افراد باالي 

 تفاوت آنفلوانزا و سرماخوردگي

سرما خوردگي و آنفلوانزا عاليم مشابهي دارند با اين تفاوت كه سرمااخاوردگاي    

معموالً خفيفتر است و ممكن است بدون تب و يا با تب پايين  باشد اما آنفلوانازا  

 بطور ناگهاني شروع مي شود و با تب باال همراه است. همچنين  مدت زمان بيشتري

 .طول مي كشد تا آنفلوانزا بهبود يابد اما اين مدت در سرماخوردگي كوتاهتر است

 علت سرماخوردگي و آنفلوانزا چيست؟ 

نوع ويروس مختلف مي توانند سرماخوردگي ايجاد كنند. اما                 011بيش از    

ويروسهايي كه باعث آنفلوانزا مي شوند زياد نيستند. همين مطلب يعني انواع كم 

ويروس هايي كه باعث آنفلوانزا مي شوند باعث شده واكسنهايي تهيه شود كه به               

پيشگيري از آنفلوانزا كمك مي كنند.اما در مورد سرماخوردگي ساختن واكسن به     

دليل تعداد زياد ويروسها ميسر نيست.استرس،خستگي شديد، تغذيه نامناسب،          

وجود بيماري اخير كه موجب كاهش مقاومت بدن شده باشد، بيماري                       

مزمن،خصوصاً بيماري مزمن قلبي و يا ريوي، حاملگي)سه ماه سوم(، افرادي كه در 

يك محيط نيمه بسته زندگي مي كنند، سركوب ايمني ناشي از دارو يا بيماري و                 

 مكانهاي شلوغ به هنگام بروز همه گيري از عوامل افزايش دهنده خطر هستند.

 در چه شرايط بايد به پزشك مراجعه نمود؟

در بيشتر موارد، نيازي به ديدن پزشك نيست. شما مي توانيد عالئم را با اقدامات 

درماني اوليه درمان كنيد. ولي اگر مواردي از قبيل، افزايش تب يا سرفه، وجود خون 

در خلط، گوش درد، تنگي نفس يا درد قفسه سينه، ترشحات غليا  از باياناي،         

سينوسها يا گوشها، درد سينوس، درد شديد در  صورت يا پيشاني، درد يا سفتاي  

روز طول كشيده است، تنفس كوتاه، خشونت  01گردن، سرماخوردگي كه بيش از 

صدا، سوزش گلو يا سرفه مداوم، خس خس سينه به هنگام درمان رخ دهند،  براي 

 درمان كامل و درست بايد حتمابه پزشك مراجعه كنيد. زيرا اين عالئم نشاندهنده

 عفونت شديد و عارضه دارشدن سرماخوردگي مي باشند. 

 درمان

روز در صورتي كه هيچ عارضه اي رخ ندهد.  7-01بهبودي خودبه خودي در عرض

عارضه اي رخ دهد، درمان با آنتي بيوتيك معموالً ضروري است، و بهبود ممكن است 

هفته به درازا انجامد. مصرف دارو حتما بايد با صالحديد و تجويز پزشك                             5-3

 انجام شود.

 اقدامات درماني اوليه

 اقدامات زير براي كاهش عالئم و بهبود بيماري موثر است:

استراحت در منزل بويژه در هنگام تب: بهترين درمان براي آنفلوانزا استراحت است.  -

 استراحت كمك مي كند تا بدن با ويروس به خوبي مبارزه كند.

 استفاده از مايعات فراوان مانند آب، آب ميوه و سوپ رقيق. -

 غرغره آب يا آب نمك ولرم چند بار در روز باعث مي شود سوزش گلو بهبود يابد. -

 خودداري از استعمال دخانيات، سيگار و الكل. -

استفاده از قطره هاي بيني حاوي آب و نمك براي تخفيف گرفتگي بيني، موثر است.               

قطره هاي بيني كه حاوي آب و نمك )سرم فيزيولوژي(هستند به كاهش ترشحات بيني 

 و مرطوب شدن پوست داخل بيني كمك مي كنند.

براي افزايش رطوبت هوا از يك دستگاه بخور استفاده نماييد. رطوبت كمك مي كند تا 

 ترشحات ريه رقيق و بنابراين راحت تر تخليه شوند.دستگاه را روزانه تميز كنيد.

براي جلوگيري از سرايت بيماري به ديگران، دستان خود را مرتباً بشوييد، خصوصاً پس 

 از فين كردن يا پيش از دست زدن به غذا يا مواد غذايي.

 روي عضالتي كه دچار درد هستند كمپرس گرم يا صفحه گرم كننده بگذاريد.


