مقذمو

پَستی ٍ در سیستن تٌفس باػث تغییز در

سیتَ هگالَ ٍیزٍس اس خاًَادُ ٍیزٍس ّای ّزپس یا

سزفِ ٍ تٌگی ًفس هی شَد.

بیواری را بِ ٍجَد هی آٍرد.

راه ىای انتقال
 تشریك خَى ٍ فزاٍردُ ّای خًَی
آلَدُ

عالئم
عالیم شامل موارد زیر می باشذ:
 تب
 بی اشتْایی
 خستگی
 ػزق شباًِ
 درد هفاطل
 درد ػضالت
 تٌگی ًفس
 اسْال
 سزفِ ّای خشه
 تغییز آًشین ّای وبذی ٍ ولیَی هی شَد.
ایي ٍیزٍس بِ ارگاى ّای هختلف حولِ وزدُ ٍ بز
اساس در گیزی ّز سیستن ػالهتی خاص ًشاى هی
دّذ.
بِ طَر هثال در سیستن گَارشی باػث اسْال،
خًَزیشی ٍ درد ّای شىوی در پَست ضایؼات

ٍیزٍس طبك ًظز پششه دارٍ درهاًی شزٍع
هی شَد ٍ ّزگش بذٍى هشَرت با پششه

تب خال هی باشذ وِ در افزاد ػادی بذٍى ػالهت اها
در گیزًذُ گاى پیًَذ اػضاء ٍ یا ًمض سیستن ایوٌی ،

 در طَرت هثبت بَدى آسهایش سیتَ هگالَ

 اس هادر بِ بچِ ٍ شیز دّی
 ٍ در طَرت هثبت بَدى فزد دٌّذُ
پیًَذ بِ گیزًذُ

تشخیص
 با آسهایش خَى در دٍرُ حاد بیواری
ً وًَِ بزداری اس بافت هشىَن

درمان
 دارٍی آسایلىٍَیز ٍ یا لزص
ٍالسایت بِ هذت  14رٍس تا  3هاُ با
ًظز پششه .

چنذ نکتو مراقبتی
 در یه تا  4هاُ اٍل بؼذ اس پیًَذ
احتوال درگیزی با ایي ٍیزٍس بیشتز
است

دارٍ را لطغ ًىٌیذ
 احتوال ػفًَت با ایي ٍیزٍس ّز سهاًی ٍجَد
دارد
 در ٌّگام درهاى با دارٍ هایؼات فزاٍاى
تَطیِ هی شَد چَى دفغ دارٍ اس طزیك
ولیِ ّا هی باشذ
 حتواً در ٌّگام تْیِ دارٍ بِ تاریخ اًمضاءآى
تَجِ وٌیذ
ّ ن بیواری ّن هظزف دارٍ بیوار را دچار
ضؼف ػوَهی ٍ خستگی هی وٌذ وِ با بز
طزف شذى بیواری ٍ لطغ هظزف دارٍ بیوار
بِ حالت ػادی بز هی گزدد
 دارٍی خَراوی بْتز است با غذا هیل شَد
 بِ ّز دلیلی وِ بِ هزوش درهاًی هزاجؼِ هی
وٌیذ اػضاء تین بْذاشت را اس هظزف ایي
دارٍ هطلغ وٌیذ.
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