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سرماخوردگی و آنفلوانزا چه تفاوت هایی دارند؟
همــواره بــا فــرا رســیدن فصول
ســرد ســال احتمــال ابتــا بــه
سالمت برخــی بیماریهــا افزایــش
مییابــد .ســرماخوردگی و
آنفلوانــزا نمونهای از این بیماری هاســت
که شــیوع آن در میان کودکان ،سالمندان
و گروههای در معرض خطر بیش از سایر
افراد جامعه است.
دکتــر فریــد ایمــانزاده ،فــوق تخصــص
گــوارش و کبــد کــودکان معتقــد اســت که
هرچنــد برخی از نشــانههای بیماریهای
آنفلوانــزا و ســرماخوردگی شــبیه یکدیگر
است اما این دو بیماری کامالً از هم مجزا
هستند و درمانی متفاوت میطلبند.
رئیــس بیمارســتان مفیــد در گفتوگــو
بــا «ایــران عصــر» میگوید :عامــل ایجاد
سرماخوردگی یک نوع رینو ویروس است
که معموالً قســمتهای فوقانی دســتگاه
تنفســی را درگیــر میکنــد .امــا در بیماری

آنفلوانــزا کــه یک عفونــت حاد ویروســی
دســتگاه تنفسی به شــمار میآید ،با انواع
مختلفی از ویروسها مواجه هستیم .این
ویروسهــا میتواننــد تمام بــدن را درگیر
کننــد و در افــراد مبتــا بــه بیماریهــای
نقــص ایمنی ،عوارضی شــدید بــه همراه
داشــته باشــند تــا جایــی کــه میتوانند به
مرگ بیمار هم منجر شوند.
ایمــانزاده بــا اشــاره بــه عالئــم ایــن دو
بیمــاری ،ادامــه میدهد :ســرماخوردگی
معموالً با احســاس ســوزش در گلــو آغاز
میشــود و کــم کــم بیمــار عالئمــی نظیر
گلــو درد ،ســرفه ،آبریــزش بینی ،عطســه
و تــب را تجربــه میکند .البته بزرگســاالن
کمتــر دچار تــب میشــوند .ایــن درحالی
اســت که بیماران مبتال به آنفلوانزا اغلب
بــا عالئمــی ماننــد تــب ،ســرفه ،دردهای
عضالنــی ،ســردردهای مداوم ،احســاس
ضعــف شــدید و بیاشــتهایی مواجــه
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میشوند.
وی تأکیــد میکنــد :هنــگام ابتــا بــه
ســرماخوردگی ،اســتراحت بیمــار یکی از
مهمتریــن اقدامــات در جهــت درمــان
بیمــاری اســت .در حقیقــت هرچنــد
ســرماخوردگی بیماری خطرناکی نیســت
اما ســهلانگاری در اســتراحت مناســب و
درســت میتواند بــه درگیری قلــب بیمار
هــم منجــر شــود .در واقع ســرماخوردگی
برخــاف آنفلوانزا معموالً منجر به مرگ
نمیشود اما مواردی هم دیده شده که بر
اثر ســهلانگاری ،بیماری شرایطی وخیم
برای بیمار ایجاد کرده است.
ایــن متخصــص تصریــح میکنــد :دوره
بیماری آنفلوانزا معموالً  3تا  5روز است
و در بیشــتر مــوارد بیمــار بعــد از طی این
مــدت بهبــود مییابــد .امــا ممکن اســت
مــدت زمــان ایــن بیمــاری در گروههــای
پرخطر جامعه یعنی در آن دسته از افراد

کــه دچار ضعف سیســتم ایمنی هســتند،
طوالنیتــر شــود .کــودکان ،ســالمندان
و زنــان بــاردار و همچنیــن مبتالیــان بــه
برخــی بیماریهــای خاص گــروه پرخطر
جامعــه را تشــکیل میدهنــد .وی رعایت
بهداشت فردی و عمومی را مهمترین راه
پیشگیری از ابتال به بیماری عنوان میکند
و میگوید :شستوشــوی مرتب دســتها
بــا آب و صابــون و پوشــاندن دهان و بینی
هنگام عطسه و سرفه از انتقال بیماری به
اطرافیان پیشگیری میکند.
دکتــر ایمــانزاده تزریق واکســن آنفلوانزا
را بــرای افــراد پرخطر ضــروری میداند و
میگویــد :تزریق واکســن آنفلوانــزا کمک
میکنــد تــا ایــن افــراد بــه برخــی از انواع
آنفلوانــزا مبتال نشــوند .در صورت ابتال به
ایــن بیمــاری هم شــدت بیمــاری در آنها
نســبت به ســایرین کمتر خواهد بود و هم
طول دوره بیماری کاهش مییابد.
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