توصیه های آنفلوانزا در بارداری :
-

مادران بادار در طول دوران بارداری و تا  6هفته پس از زایمان جزء گروههای پرخطر برای ابتال به بیماری هستتد ذت ا
بایستی ضمن اطالع از عالئم خطر موارد ذیل را رعایت نماید :

-

دست ها را با آب و صابون به طور صحیح و مکرر شستشو شون .

-

از ماذی ن دست آذوده به چشم ها  ،دهان و بیدی خودداری گردد.

-

از روبوسی  ،دست دادن و در آغوش گرفتن افراد دیگر بخصوص افراد دارای عالئم بیماری تدفسی خودداری کد .

-

هدگام سرفه و عطسه دهان و بیدی با دستمال پوشان ه شود.

-

دستمال مصرف ش ه بالفاصله پس از استفاده بطور مداسب ترجیحاً در ظرف زباذه درب دار دفع شود.

-

در صورت مشاه ه عالئم بیماری تدفسی به پزشک یا مراکز به اشتی درمانی مراجعه شود (این عالئم شامل آبریتزش
بیدی  ،گلودرد  ،سرفه و تب و ذرز  ،کوفتگی ب ن  ،احساس خستگی  ،اسهال و استفراغ می باشد ).

-

در صورت وخامت حال عمومی به پزشک یامرکز درمانی مراجعه کد .

-

در صورتی که عالئم عفونت دستگاه تدفسی ماند آبریزش بیدی  ،گلودرد ،اگزودای حلق  ،سرفه تا  3روز پس از درمتان
اوذیه (تجویز استامیدوفن و توصیه به پاشویه تا کاهش تب  ،تجویز آنتی بیوتیک مداسب در صورت نیاز) بهبود نیاب یتا
عالئم تش ی همراه با بیماری مشاه ه شود ،بای فوراً به بیمارستان ارجاع و در مورد مراجعه وی اطمیدان حاصل شتود.
 عالئم تش ی بیماری عبارتد از  :ت اوم یا افزایش تب  ،تدگی نفس  ،تدفس تد و سریع یا اشکال در تدفس  ،درد درقفسه سیده  ،سیانوز  ،خلط رنگی یا خونی  ،عالئم و نشانه هایی از قبیل اختالل هوشیاری ،تشدج  ،گیجی  ،ضعف ش ی
یا فلج عضالت  ،دهی راتاسیون (کم آبی) با عالئم کاهش فعاذیت ب نی  ،بی حاذی  ،کاهش حجم ادرار.

-

مادران باردار که سه ماهه دوم و سوم بارداری آنها در فصل شیوع آنفلوانزا می باش واکسن آنفلوانزا را دریافت نماید .

-

دریافت واکسن آنفلوانزا مدعی برای شیردهی مادر نمی باش .

-

برای کاهش تب در بیماری آنفلوانزا  ،آسپرین مدع مصرف دارد.

