داسٍی ػذ ٍیشٍس تضسیك شَدّ .ذف اص دسهاى دس هٌٌژیت
ٍیشٍسی تسىیي عالئوی هثل تة ٍ سش دسد هی تاشذ وِ
هعوَالً خْت سفع آى استاهیٌَفي تدَیض هی شَد اها دس
هٌٌژیت تاوتشیایی تایذ دسهاى ّش چِ سشیعتش تا آًتی
تیَتیه ششٍع شَدّ .وچٌیي دس طَست تشٍص عَاسع هثل
تشٌح ٍ افضایش فشاس هغض داسٍّای هشتَطِ تدَیض هی شًَذ.

مىىژيت چيست ؟
اطشاف هغض ٍ ًخاع تَسط یه الیِ تِ ًام هٌٌژ پَشاًذُ شذُ
است ،تِ التْاب ایي الیِ هٌٌژیت گفتِ هی شَد .علل
هٌٌژیت عثاستٌذ اص :تاوتشی ّاٍ ،یشٍس ّا ٍ عَاهل غیش
عفًَی .هٌٌژیت ٍیشٍسی شایع تشیي ٍ ون خطشتشیي ًَع
هٌٌژیت است .هٌٌژیت ٍیشٍسی تِ آساًی تْثَد هی یاتذ ٍ
عَاسع خذی تِ خا ًوی گزاسد اها هٌٌژیت تاوتشیایی
خطشًان هی تاشذ ٍ هعوَالً تیواساى دچاس عَاسع خذی
هغض هی شًَذ .هٌٌژیت ٍیشٍسی دس وَدواى صیش  15سال ٍ
هٌٌژیت تاوتشیایی دس ًَصاداى ٍ شیشخَاساى صیش  2هاُ تیشتش
دیذُ هی شَد.

عالئم
عالئن دس ًَصاداى هعوَالع هثْن است ٍ هوىي است تا
تیواسی ّای دیگش اشتثاُ شَد ،دس ٍالع دس ایي گشٍُ
تشخیض عالئن هشىل هی تاشذ .تِ طَس ولی عالئن دس
ًَصاداى عثاستٌذ اص:
تة ،تحشیه پزیشی ،تی لشاسی ،تی اشتْایی ،استفشاغ ،
واّش اشتْا  ،تشآهذُ شذى هالج  ،تی حالی ،داًِ ّای لشهض
ٍ سیض خلذی ٍ تشٌح.
عالئن دس وَدواى ٍ تضسگساالى عثاستست اص:
تة  ،سشدسد ،تحشیه پزیشی ،تَْع ٍ استفشاغ ،تشس اص ًَس،
دسد هفاطل ٍ عؼالت  ،دل دسد ،گیدی  ،تشٍص ،داًِ ّای
لشهض ٍ سیض خلذی ٍ سفتی گشدى ،واّش سطح َّشیاسی ٍ
گاّی گلَ دسد.

تشخيص :
تشخیض ّش چِ سشیعتش هٌٌژیت تسیاس هْن است ٍ دس
پیش آگْی تیواسی ًمش تسیاس هْوی داسد؛ دس ٍالع تیواس
تایذ ّش چِ سشیع تش تَسط پضشه هعایٌِ گشدد ٍ دسهاى
ششٍع شَد .لطعی تشیي ساُ تشخیض هٌٌژیت ٍ تِ ٍیژُ
تشخیض ًَع آى؛ وشیذى هایع هغضی ًخاعی ( گشفتي آب
ووش ) ٍ اًدام آصهایش ّای هشتَطِ تخظَص وشت هایع
هغضی ًخاعی هی تاشذ .خَاب آصهایش تدضیِ هایع هغضی
ًخاعی چٌذ ساعت تعذ هشخض هی شَد ٍ اها خَاب وشت
چٌذ سٍص تعذ آهادُ هی گشدد ٍ تایذ پی گیشی شَد.

عًارض مىىژيت
هٌٌژیت ٍیشٍسی هعوَالً تذٍى عاسػِ خاتوِ هی یاتذ ٍ
توام عالئن دس طَل  5تا  14سٍص اص تیي هی سًٍذ .دس تعؼی
افشاد هوىي است احساس خستگی ٍ سشدسد تا هذتی طَل
تىشذ .اها هٌٌژیت تاوتشیایی عَاسع خذی ایداد هی وٌٌذ
وِ عثاستٌذ اص :آسیة خذی هغض ٍ دس ًتیدِ تشٍص هشىالت
رٌّی ٍ اختالالت یادگیشی  ،وَسی ،واّش شٌَایی ٍ یا
وشیّ ،یذسٍسفال ( افضایش حدن هایع هغضی ًخاعی ) ٍ
هشي.

پيشگيري از مىىژيت :

درمان :
تِ هحغ تشٍص عالئن تایذ تِ پضشه هشاخعِ شَد.
دسهاى تش اساس خَاب آصهایش سادُ تدضیِ سادُ هایع
هغضی ًخاعی اًدام هی شَد اها خَاب وشت ًیض تایذ پی
گیشی شَد ٍ هوىي است تش اساس اى ًَع آًتی تیَتیه
تغییش وٌذ .دس طَستیىِ تشخیض هٌٌژیت ٍیشٍسی تاشذ تِ
دسهاى خاطی ًیاص ًیست تِ استثٌا ٍیشٍس ّشپس وِ تایذ

هٌٌژیت ٍیشٍسی ٍ تاوتشیایی اص طشیك تواس هستمین تا
تششحات تٌفسی ٍ حلك هٌتمل هی شَدّ .ش دٍ ًَع
هٌٌژیت دس افشادی وِ ػعف سیستن ایوٌی داسًذ تیشتش
دیذُ هی شَد .فمش تْذاشت ٍ ّوچٌیي صًذگی دس هىاى
ّای شلَغ هثل خَاتگاُ ّا خطش اتتال سا تیشتش هی وٌذ.
هٌٌژیت تاوتشیایی دس صهستاى ٍ اٍایل تْاس شایع تش است .دس
هٌٌژیت تاوتشیایی تْتشیي ساُ پیش گیشی ٍاوسیٌاسیَى دس
دٍساى شیشخَاسگی است ( ایي ٍاوسي خضٍ تشًاهِ
ٍاوسیٌاسیَى دس ایشا ى ًوی تاشذ).

اطرافيان ي مراقبيه بيماران مبتال به مىىژيت
جهت پيش گيري از مىىژيت بايذ به وکات زير
تًجه کىىذ:
-

-

اص تَسیذى هثتالیاى خَدداسی وٌیذ .
تعذ اص ّش تواس تا فشد هثتال دست ّا تِ خَتی تا آب ٍ
طاتَى شستِ شًَذ.
دس هَسد هٌٌژیت ٍیشٍسی تایذ تعذ اص تواس تا وٌِْ
شیشخَاساى ،دست ّا تِ خَتی شستِ شًَذ .صیشا
هی شَد ٍ احتوال
ٍیشٍس اص طشیك هذفَع دفع
داسد اص طشیك دست ّای آلَدُ تِ دّاى هٌتمل شَد ٍ
اطشافیاى سا هثتال وٌذ.
دس هَسد هٌٌژیت تاوتشیایی تایذ فشد هثتال تا حذٍد 48

ساعت پس اص ششٍع آًتی تیَتیه دس اتاق خذاگاًِ دس
تیواسستاى تستشی شَد ٍ هشالثیي تیواساى اص هاسه
استفادُ وٌٌذ .پس اص ایي صهاى ًیاصی تِ خذاساصی
ًوی تاشذ.
 افشادی وِ تواس ًضدیه تا تیواساى هٌٌژیت تاوتشیاییتخظَص تششحات تٌفسی آى ّا داشتِ اًذ تایذ خْت
پیش گیشی ،آًتی تیَتیه هظشف وٌٌذ.
 افشادی وِ طحال خَد سا اص دست دادُ اًذ ،تایذ ّش 5سال ٍاوسي هٌٌژیت تضسیك وٌٌذ.

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت
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