
اسباب بازي كودك سرماخورده را  •

 .پس از بازي كردن با آنها بشوئيد

كودكا به مهدكودكي بسپاريد كه  •

 .بهداشت در آن كامالً رعايت شود

 : توصيه هاي مهم 

هنگام عطسه يـا سـرفـه ب يـك            •

دستمال كاغذي جـلـوي دهـان و        

بيني خود را بپوشانيـد و پـس از         

استفاده آن را در سـطـل زبـالـه             

 .بيندازيد 

دست هاي خود را مرتباً بـا آب و         •

 .صابون بشوئيد

از تماي نزديك با افراد مشكـوك و     •

 .بيمار پرهيز نمائيد 

از لمس چشم ها و دهان و بيني بـا   •

 .دست هاي آلوده خودداري نمائيد

هنگام سالم و احوالپرسي از دسـت     •

دادن و در آغوش گرفتن همـديـگـر    

 .خودداري نمائيد
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در صورت داشتن عالئم بيماري ارتباط  •

خود را با افراد ديگر به حداقل رسانده و 

( فاصله خود را با ديگران حفظ كنيد 

 )متر  1.5حداقل 

در صورت داشتن عالئم بيماري، با  •

استراحت و خواب كافي، مصرف 

مايعات فراوان و مواد مغذي در تسريع 

 .بهبودي خود تالش نمائيد 

در صورت تشديد عالئم بيماري ، به  •

 .پزشك معالج مراجعه نمائيد
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ب ي م ا ر س ت ا ن   بـر ز و يــه   گــنـبــد   

 كـا و س     

TEL : 2237294  



 :سرما خوردگي  

يك بيماري مسري دستگاه تنفسي      

فوقاني است كه عمدتاً بيني را تحت       

 .تاثير قرار مي دهد

 :علت

سرما خوردگي عفونت دستگاه 

تنفسي فوقاني است كه به راحتي 

 رينوويروس. منتقل مي شود 

معمول ترين علت سرماخوردگي 

 .است

 :عالئم و نشانه ها

 :متداول ترين عالئم 

 سرفه  •

 آبريزش بيني  •

 گرفتگي بيني و گلو •
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 :عالئم ديگر شامل  سرما خوردگي 

 درد عضالت  •

 احساس خستگي  •

 سردرد و از دست دادن اشتها  •

تب در بزرگسال غير معمول  •

است ولي در نوزادان معمول 

 .است

 :انتقال 

ويروس سرماخوردگي اغلب به يكي از 

 .دو شيوه اصلي منتقل مي شود

استنشاق يا بلعيدن ذرات موجد  •

 .در هوا كه ويروس دارند

تماس با مخاط بيني آلوده يا  •

 اشياي آلوده 

از طريق عطسه يا سرفه افراد  •

 آلوده 

از طريق تماس دست به اشياء و  •

 سطوح آلوده 
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 :پيشگيري 

دست هايتان را مرتب بشوييد  •

و به كودكانتان اهميت اين كا 

 .را آموزش دهيد

سطوح آشپزخانه و حمام را  •

به خصوص هنگامي كه يكي 

از اعضاء خانواده سرماخورده 

 .است تميز نگه داريد

در داخل دستمال كاغذي  •

سرفه يا عطسه كنيد و 

دستمال كاغذي مصرف شده 

 .را فوراً دور بيندازيد 

از ليوان آب مشترك با ساير  •

اعضاي خانواده استفاده 

 .نكنيد

از تماس نزديك و طوالني  •

مدت با فردي كه سرما 

 .خورده است اجتناب كنيد
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