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 چیست؟ (A/H7N9)با هٌشا آًفلَاًصای  - 1

 ًَپذیذ  یشٍعٍکِ ثَػیلِ اػت یک ثیوبسی حبد تٌفؼی 

گًَِ ٍیشٍػْبی  .ایجبد هی ؿَدؼبى دس اًA (H7N9 )آًفلَآًضا

ًوبیٌذ ٍ  ػوَهب دس ثیي پشًذگبى گشدؽ هی   H7آًفلَآًضا 

صیشگشٍّی اص ایي دػتِ A  (H7N9   )ٍیشٍع آًفلَآًضا

 H7اگشچِ دیذُ ؿذُ کِ ثشخی اص اًَاع دیگش  ٍیشٍع . ثبؿذ هی

(H7N2 ، H7N3  ٍH7N7 )ًوبیٌذ ٍلی  اًؼبى سا هجتال هی

 Aاثتالی اًؼبى ثِ ٍیشٍع آًفلَآًضاتبکٌَى گضاسؿی اص 

(H7N9 )ثِ جضء هَاسد اخیش اص چیي ، ٍجَد ًذاؿتِ اػت ،.  ٍ

هَاسد اثتالی اًؼبًی اخیش حبکی اص ثشٍص تغییشاتی دس ػبختبس 

 . طًتیكی ایي ٍیشٍع اػت

  

)   Aعالئن اصلي ابتالی اًساى بِ ٍيسٍس آًفلَآًصا – 2

H7N9   ) چیست؟ 

ػالئن . ؿًَذ هیؿذیذ ثیوبسی تٌفؼی  فشماغلت ثیوبساى دچبس 

دس فشم ؿذیذ تٌگی ًفغ تت، ػشفِ ٍ : ؿبهل ؿجِ آًفلَاًضا 

الجتِ اعالػبت دس . ثبؿذ هی ٍ خلظ خًَی( دؿَاسی تٌفغ)

. ثبؿذ هَسد کلیِ ػالئن هشثَط ثِ ایي ثیوبسی ٌَّص کبهل ًوی

ػالئن ثبلیٌی ایي ًَع آًفلَاًضا ثب آًفلَاًضای فصلی ٍ ػبیش 

یْبی ػفًَی حبد دػتگبُ تٌفؼی فَقبًی هـبثْت داسد ٍ ثیوبس

ّوچٌیي هَاسد خفیف یب ثذٍى ػالهت ثیوبسی هوكي اػت 

ؿٌبػبیی ًگشدد، ثٌبثشایي هیضاى گؼتشؽ ٍاقؼی ایي ثیوبسی دس 

 .ثبؿذ اًؼبًْب تب کٌَى ًبؿٌبختِ هی

 

 

 

 علت ابتالی اًساى بِ ايي ٍيسٍس چیست؟  – 3

ؿي ًویجبؿذ صیشا هٌجغ اصلی دس حبل حبضش پبػخ ایي ػَال سٍ

. ثبؿذ اًذ کبهال هـخص ًوی توبع کؼبًی کِ هجتال ؿذُ

ثیبًگش تَاًبیی آلَدگی پشًذگبى ثب ایي ّشچٌذ ثشسػی ّبی اٍلیِ 

ٍلی تَاًبیی تغبثق ثب ػلَلْبی اًؼبًی ٍ تحول  ثبؿذ ٍیشٍع هی

سا ( کِ اص پشًذگبى پبییٌتش اػت) دسجِ حشاست ثذى پؼتبًذاساى 

ثیوبسی دس پشًذگبى هؼوَال ثذٍى ػالهت یب ثب . ثبؿٌذ هی داسا

 . ػالئن خفیف هیجبؿذ

 

  A(H1N1)با ٍيسٍسْای   A(H7N9)  ٍيسٍسآيا  - 4

 ٍA(H5N1)  هتفاٍت است؟ 

اص ًظش پَؿؾ هیجبؿذ ٍلی  Aٍیشٍع اص گًَِ ٍیشٍػْبی  3ّش 

. ثبؿٌذ ثب یكذیگش هتفبٍت هی  (آًتی طًْب)ػغح ٍیشٍع 

ثِ ػٌَاى ٍیشٍػْبی آًفلَآًضای  H7N9  ٍ H5N1ٍیشٍػْبی 

 . کِ ثشخی اٍقبت اًؼبًْب سا ًیض دسگیش هی ًوبیذ ّؼتٌذپشًذگبى 

 

 اًساًْا چگًَِ آلَدُ هي شًَد؟ - 5

ثشخی اص هَاسد تبییذ ؿذُ ػبثقِ توبع ثب حیَاًبت ٍ هحیغی 

ایي ٍیشٍع دس . اًذ سا داؿتِ ،کٌٌذ دس آى صًذگی هییَاًبت حکِ 

یبفت ؿذُ  چیي شٍؽ کجَتشاى دس ؿبًگْبیی ثبصاس خشیذ ٍ ف

ثغَس دقیق الجتِ ساُ اًتقبل ثیوبسی ثِ اًؼبى تبکٌَى . اػت

 . هـخص ًـذُ اػت
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بسای هحافظت اش خَد چِ اقداهاتي زا بايد بکاز  - 6

 بسين؟

 
 : بْداشت دست 

 ؿؼتي دػتْب ثب آة ٍ صبثَى ثغَس هكشس دس عی سٍص 

پیؾ اص خَسدى،  -(قجل، دس عی ٍ پغ اص تْیِ غزا)

لَدُ آپغ اص   ػشٍیغ ثْذاؿتی،اػتفبدُ اص پغ اص 

ٍ ثغَس کلی ؿذُ دػتْب ثِ حیَاًبت ٍ فضَالت آًْب، 

هشاقجت اص  صهبًی کِ دػتْب آلَدُ ّؼتٌذ ٍ صهبى

 .تَصیِ هی ؿَددس هٌضل ثیوبس 

  سٍثَػی، دس آغَؽ گشفتي)اجتٌبة اص توبع ًضدیک  

ثب افشادی کِ ًبخَؽ ّؼتٌذ ٍ یب ( دػت دادى ٍ

 .تت ٍ ػشفِ داسًذهـخصب 

  ٍ سػبیت ػبدات ثْذاؿتی خَة ؿبهل خَاة

اػتفبدُ اص ، هصشف هبیؼبت فشاٍاى، اػتشاحت کبفی

  .هٌبػت تت ثش

 هصشف هَاد غزایی هٌبػت.  

 

 

 

 ًفلَاًصا اش طسيق غرا هٌتقل هي شَد؟آآيا بیوازی  - 8

لَدُ  اص عشیق ٍیشٍع آًفلَاًضی هَجَد دس گَؿت حیَاًبت آ

اص ثیي ( f°067) دسجِ ػبًتیگشاد 07پختي گَؿت دس دهبی  

  .سٍد هی

 

 

 

 

 

 

آيا باشديد اش باشازّای فسٍش پسًدُ يا هٌاطقي كِ دز  - 9

 خطس دازد؟   ،آًْا هَازد بیوازی گصازش شدُ است

دس صهبى ثبصدیذ ثبیذ اص توبع هؼتقین ثب حیَاًبت صًذُ ٍ ػغَح 

کٌیذ ٍ دس  اگش دس هضسػِ صًذگی هی. َدخَدداسی ؿ ، آلَدُ

اص دٍس ( ْبذاسیغهبًٌذ هش)صهیٌِ پشٍسؽ پشًذگبى فؼبلیت داسیذ 

ًگِ داؿتي افشاد ثَیظُ کَدکبى اص پشًذگبى ثیوبس اعویٌبى یبثیذ 

اص یكذیگش تب حذ هوكي جذا ًگِ  سا ّبی هختلف پشًذگبى ٍ گًَِ

 تلف ؿذُ ، ثشخَسد ثب ّش ًَع پشًذُ ثیوبس یب  هحضداسیذ ٍ ثِ 

 . هَاسد سا ثِ هؼئَلیي ریشثظ اعالع دّیذ

 

 آيا ٍاكسي جْت پیشگیسی اش ابتال بِ اًفلَاًصای - 9

A(H7N9)  ؟ٍجَد دازد 

ًیؼت ٍلی اٍلیي  شعایي ثیوبسی دس دػتثشای  یٍاکؼٌّیچ 

اًفلَاًضای ٍاکؼي . اػتآى صَست گشفتِ تْیِ اقذاهبت ثشای 

 .تبثیشی ًذاسد   لَاًضاآًفایي فصلی هَجَد دس پیـگیشی اص 

 

 باشد؟  چِ دازٍّايي بسای دزهاى دز دستسس هي – 10

ّبی آصهبیـگبّی اًجبم ؿذُ  دس حبل حبضش ٍ  ثشاػبع ثشسػی

اص گشٍُ هوبًؼت کٌٌذُ )ایي ٍیشٍع ثِ داسٍّبی ضذ ٍیشٍػی 

ػلتبهیَیش ٍ صاًبهیَیش جْت دسهبى ٍ ٍؿبهل ا (ّبی ًَسآهیٌیذاص

 . پبػخ هی دّذپیـگیشی دس ثیوبساى 

 

سابقِ هسافست بِ كشَزّای دز صَزت داشتي  -11

 ؟اقداهات ذيل زا اًجام دّیدآلَدُ 

سٍص ثؼذ اص  07الی  0دس عی ٍ ػشفِ  دس صَست ثشٍص تت ثبال

 : هؼبفشت ثِ هٌغقِ آلَدُ ثبیذ 

  دس هٌضل ثوبًیذ ٍ حتی الوقذٍس اص حضَس دس هحل

 .هذسػِ ٍ اجتوبػبت خَدداسی کٌیذ -کبس

 شاحت کٌیذ ٍ هبیؼبت فشاٍاى ثخَسیذاػت. 

 دػتْبی خَد سا هكشساً ثب آة ٍ صبثَى ثـَئیذ.  

  ِبا پصشک يا هساكص بْداشتي دزهاًي بالفاصل
 تواس بگیسيد


