آتلِ هشغاى ٍ صًٍا جضٍ تیواسی ّای پَستی هی تاضٌذ ٍ

ظَْس عالئن )  10تا  20سٍص هی تاضذ دس ایي هذت فشد

دوره سرایت بیماری

عاهل ّش دٍ یه ًَع ٍیشٍس هی تاضذ .آتلِ هشغاى تِ

عالئوی ضثیِ تِ آًفَالًضا هثل تة ٍ سشدسد داسد .ایي

اص  2سٍص لثل اص تشٍص داًِ ّای پَستی تا صهاًی وِ داًِ

ضذت ٍاگیش داس است ٍ اص طشیك تشضحات تٌفسیَّ ،ا ٍ

عالئن تا ظَْس داًِ ّا فشٍوص هی وٌذ .هعوَالً داًِ ّا

ّا خطه ضًَذ ٍیشٍس هٌتمل هی ضَد وِ تمشیثاً  5تا

تواس هستمین تا تشضحات ضایعات پَستی لاتل سشایت

اتتذا تش سٍی صَست ٍ تٌِ ظاّش هی ضًَذ ّوچٌیي سیض ٍ

 7سٍص هی تاضذ .هعوَالً وَدن

هی تاضذ .ایي ٍیشٍس پس اص ٍسٍد تِ تذى ٍ تشٍص تیواسی

سشخ سًگ هی تاضٌذ .طی چٌذیي ساعت داًِ ّا آتذاس

عالئن هیتَاًذ تِ هذسسِ تشگشدد.

آتلِ هشغاى ،تش سٍی اعصاب خاصی تشای سال ّا ًْفتِ

هی ضًَذ .دس اتتذا هایع دسٍى داًِ ّا ضفاف است اها

تالی هی هاًذ ٍ دس صَستی وِ هجذداً فعال ضَد عالئن

تتذسیج وذس هی ضَد .حذٍد  4سٍص طَل هی وطذ تا

صًٍا ظاّش هی ضَد .دس ٍالع صًٍا صهاًی اتفاق هی افتذ

داًِ ّا خطه ضَد .هعوَالً ایي داًِ ّا خاسش صیادی

وِ فشد لثالً تِ آتلِ هشغاى هثتال ضذُ تاضذ .تطَس ولی

داسًذ .ول دٍسُ تیواسی  7تا  10سٍص طَل هی وطذ.

حذٍد  20دسصذ افشادی وِ لثالً آتلِ هشغاى گشفتِ اًذ تِ

 10سٍص پس اص ضشٍع

واکسیناسیون آبله مرغان
یه تاس اتتال تِ آتلِ هشغاى ،ایوٌی پایذاس ًسثت تِ آى
ایجاد هی ًوایذٍ .اوسٌاسیَى تش علیِ آتلِ هشغاى ٌَّص
دس ایشاى سایج ًطذُ است اها دس تشخی وطَسّا

صًٍا هثتال هی ضًَذٌَّ .ص واهالً هطخص ًطذُ است وِ

عالئم زونا

چشا ایي ٍیشٍس فمط دس تعضی اص افشاد فعال هی ضَد ٍ

ضیشخَاساى تاالی  12هاُ ٍ تضسگساالى دس دٍ ًَتت

 3تا  4سٍص لثل اص ظاّش ضذى داًِ ّا فشد احساس

صًٍا سا ایجاد هی وٌذ الثتِ دس هَاسدی هثل ضعف

ٍاوسیٌِ هی ضًَذ.

خستگی ،لشص ،تة ،تَْع ،دسد عضالًی ٍ هَسهَس ٍ گضگض

سیستن ایوٌی ٍ سشطاى احتوال اتتال تیص اص سایشیي

ضذى داسد ٍ پَست ًسثت تِ لوس دسدًان هی ضَد.

هی تاضذ ّوچٌیي تا افضایص سي هیضاى ضیَع آى

داًِ اغلة تش سٍی تٌِ ظاّش هی ضَد اها هوىي است

تیطتش هی ضَد .احتوال اتتالی هجذد صًٍا تسیاس اًذن

پاّا ،تاصٍّا ،صَست ٍ گشدى سا ًیض دسگیش وٌذ .داًِ ّا

هی تاضذ .تواس هستمین تا تشضحات ضایعات پَستی

لشهض ٍ سیض هی تاضٌذ ٍ دس حذٍد  12تا  24ساعت آتذاس

هثتالیاى تِ صًٍا تاعث ایجاد آتلِ هشغاى دس افشادی

هی ضًَذ .تتذسیج داًِ ّا هٌتطش ٍ تِ یىذیگش ًضدیه

هی ضَد وِ ًسثت تِ آى هصَى ًیستٌذ.

هی ضًَذ ٍ تسیاس دسدًان ّستٌذ.

حذٍد 90دسصذ هَاسد آتلِ هشغاى دس وَدواى صیش
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حذٍد  7سٍص طَل هی وطذ تا ایي داًِ ّا تشهین پیذا

سال دیذُ هی ضَدّ .ش چِ سي وَدن تیطتش تاضذ

وٌٌذ .دسد تسیاس ضذیذ ،عویك ٍ ّوشاُ تا سَصش است ٍ

تیواسی ضذیذتش هی تاضذ اها تطَس ولی دس وَدواى

پَست ضذیذاً تِ تواس ٍ تغییشات دسجِ حشاست حساس

ضىل خفیف آى اتفاق هی افتذ ٍ دس صهستاى ٍ تْاس

هی ضَد .دسد دائوی است اها هوىي است ون یا صیاد

تیطتش دیذُ هی ضَد .صًٍا غالث ًا دس تضسگساالى تشٍص

ضَد .دس هَاسد تسیاس ًادسی عالئن صًٍا ٍ دسد تسیاس

هی وٌذ.

ضذیذ ٍجَد داسد اها ضایعات پَستی ظاّش ًوی ضَد.

عالئم آبله مرغان

تشخیص

دٍسُ ووَى تیواسی ( فاصلِ تیي تواس تا ٍیشٍس تا

فمط تش اساس عالئن تاضذ.

درمان آبله مرغان
اّذاف دسهاى تِ تشتیة صیش هی تاضٌذ:


تجَیض داسٍّای تة تش ٍ هسىي هثل استاهیٌَفي؛
روش ایي ًىتِ ضشٍسی هی تاضذ وِ دس صَست تشٍص
عفًَت ّای ٍیشٍسی ًثایذ تِ وَدواى آسپشیي داد
صیشا هوىي است عَاسض خطشًاوی تِ جا گزاسد.



استعوال هحلَل هَضعی واالهیي جْت تسشیع
خطه ضذى داًِ ّا



تجَیض داسٍّای آًتی ّیستاهیي هثل دیفي
ّیذساهیي جْت تسىیي خاسش



تجَیض داسٍی ضذ ٍیشٍس آسیىلٍَیش جْت دسهاى
ضىل ضذیذ آتلِ هشغاى ٍ پیص گیشی اص تشٍص
عَاسض خطشًان دس افشادی وِ ضعف سیستن
ایوٌی داسًذ.



جلَگیشی اص دستىاسی ٍ خاساًذى پَست؛ خاساًذى

ایوٌی هی تاضٌذ هوىي است ضذیذ ٍ حتی وطٌذُ

داًِ ّا تاعث ایجاد جَضگاُ دائوی هی ضَد .دس

تاضذ .ایي عَاسض عثاستٌذ اص:

وَدواى تَصیِ هی ضَد وِ دستىص تپَضٌذ.



عفًَت هحل داًِ ّا



رات الشیِ؛ عالهت آى هطىالت تٌفسی هثل تٌگی

ًىتِ :گشفتي دٍش آب ٍلشم هٌعی ًذاسد حتی سثة

ًفس ٍ افضایص تعذاد تٌفس هی تاضذ دس خاًن ّای

تخفیف خاسش هی ضَد.

تاسداس ٍ افشاد سیگاسی ضایع تش است.
درمان زونا


تسىیي دسد هْتشیي الذام دس ایي تیواساى



التْاب سلَ ل ّای هغض یا آًسفالیت



عفًَت گَش هیاًی

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

هی تاضذ .جْت تسىیي دسد اص هسىي ّایی هثل






تشٍفي هی تَاى استفادُ وشد الثتِ هوىي است

عوارض زونا

داسٍّای ضذسد هثل گاتاپٌتیي ًیض تجَیض ضَد.

تطَس ولی عَاسض تیطتش دس افشادی دیذُ هی ضَد وِ

دس ضىل ضذیذ تیواسی ٍ جْت پیص گیشی اص

ضعف سیستن ایوٌی داسًذ .ایي عَاسض عثاستٌذ اص:

عَاسض تِ ٍیژُ دس افشاد پیش داسٍی ضذٍیشٍس

 دسد ّای هسیش اعصاب وِ تا تیص اص یه هاُ پس اص

آسیىلٍَیش تجَیض هی ضَد .داسٍی ضذٍیشٍس

اتتال تِ صًٍا اداهِ پیذا وٌذ ٍ پس اص تْثَدی سخ هی

تاعث واّص ضذت تیواسی ،تسشیع دس تشهین داًِ

دٌّذ .ایي دسدّا ضایع تشیي عاسضِ پس اص اتتال تِ صًٍا

ّا ٍ واّص دٍسُ تیواسی هی ضَد ّوچٌیي احتوال

است .عَاهل خطشصای ایي عاسضِ عثاستٌذ اص:

تشٍص دسدّای طَالًی هذت هسیش اعصاب سا وِ پس

 -سي؛  25دسصذ هَاسد دس افشاد تاالی

اص تْثَدی ایجاد هی ضَد واّص هی دّذ .ایي

است.

داسٍّا تایذ دس  72ساعت اتتذای تیواسی ضشٍع

 -جٌس؛ دس صًاى تیطتش دیذُ هی ضَد.

ضَد دس ٍالع ّش چِ سشیعتش ضشٍع ضَد هَثشتش

 -ضىل ّای ضذیذ صًٍا

 60سال

است.

ایي عاسضِ غالثاً طی سِ هاُ تشطشف هی ضَد اها دس

دٍش آب ٍلشم تاعث تسشیع تشهین داًِ ّا هی ضَد

هَاسد تسیاس هعذٍدی هوىي است تا یه سال اداهِ پیذا

اها دٍش آب گشم تاعث تذتش ضذى خاسش هی ضَد.

وٌذ.

جْت تسىیي خاسش اص هحلَل هَضعی واالهیي



استفادُ هی ضَد.
عوارض آبله مرغان
آتلِ هشغاى تیواسی سثه ٍ خفیف دٍساى وَدوی است
ٍلی دس تضسگساالى ٍ تیواساًی وِ دچاس ضعف سیستن

عفًَت چطن تِ ٍیژُ اگش صًٍا صَست ٍ چطن سا
دسگیش وشدُ تاضذ.

منبع:
- Shingles and chickenpox (Varicella-zoster virus).
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