صٍستش(صًٍا) یک تیواسی ػفًَی حاد است کِ دس احش

دیذُ هی ضَد کِ ػلت ایي اهش ّزَم ٍیشٍس

قثل اص سي یک سالگی تِ ایي تیواسی هثتال ضذُ اًذ دس

دٍتاسُ فؼال ضذى ٍیشٍس ٍاسسیال صٍستش(آتلِ هشغاى)

آتلِ هشغاى تِ ػػة سِ قلَ است.

هؼشؼ اتتال تِ تیواسی صًٍا قشاس داسًذ .ایي گشٍُ افشادی کِ

ایزاد هی ضَدٍ .یشٍس آتلِ هشغاى تؼذ اص سپشی ضذى

ایي ػػة دس ًَاحی پیطاًی ،چطن ّا ،هیاًِ

تا تِ حال دس تشاتش تیواسی آتلِ هشغاى ٍاکسیٌِ ًطذُ اًذ

ایي تیواسی تِ غَست غیشفؼال دس تذى تاقی هی هاًذ ٍ دس

غَست ٍ قسوت چاًِ ٍ گشدى گستشدُ ضذُ

هی تَاًٌذ تا تلقیح ایي ٍاکسي اص تشٍص صًٍا رلَگیشی

احش ػَاهلی چَى استشس ،پیشی ٍ ضؼیف ضذى دستگاُ

استّ .واى طَس کِ رکش ضذ احساس دسد

کٌٌذ.

ایوٌی تذى دٍتاسُ فؼال هی ضَد .احساس دسد ٍ سَصش

کطٌذُ ،یکی اص ػالئن ایي تیواسی است کِ اکخش

درمان:

دس یک ًاحیِ اص تذى اص ػالئن اٍلیِ ایي تیواسی تِ ضواس

تیواساى تِ ٍیژُ افشاد هسي قادس تِ تحول آى

آسیکلٍَیش یکی اص داسٍّای هؤحش تشای دسهاى ایي تیواسی

هی سٍد کِ ایي دسد ًاضی اص ّزَم ٍیشٍس صًٍا تِ سیستن

ًیستٌذ ٍ گاّی اٍقات هاّْا حتی سالْا اص ٍرَد

است کِ دس ًاتَدی ٍیشٍس صٍستش ،کاّص دسد ٍ تقَیت

اػػاب ًخاػی است .دس هشحلِ تؼذی تیواسی ،یؼٌی  2تا

آى سًذ هی تشد .دس آهشیکا ّش سال اص ّش یک

سیستن ایوٌی تیواساى ًقص تِ سضایی داسد .دس غَست

 3سٍص تؼذ اص تحول دسد تاٍل ّای هتؼذد دس سطح پَست

هیلیَى ًفشّ 600 ،ضاس ًفش تِ تیواسی صًٍا هثتال

تطخیع تیواسی صًٍا تَسط پضضک قشظ آسیکلٍَیش،

ظاّش هی ضَد .ایي تاٍل ّا اغلة تِ غَست یک ًَاس

هی ضًَذ.

فاهسیکلٍَیشًٍ ،سیکلٍَیش اص رولِ داسٍّایی ّستٌذ کِ

هستطیلی ضکل اص ًاحیِ ستَى فقشات ضشٍع ضذُ ٍ تا

عوامل بزوس بیماری

گاّی اٍقات تِ رای آسیکلٍَیش تشای دسهاى تیواسی صًٍا

رٌاؽ سیٌِ اهتذاد هی یاتٌذ.

ػَاهل هتؼذدی دس تشٍص ایي تیواسی ًقص داسًذ،

تِ کاس هی سًٍذ .داسٍّایی ًظیش پشدًیضٍلَى تشای کاّص

تؼذاد ایي تاٍل ّا تِ هذت  3تا  5سٍص افضایص یافتِ ٍ تؼذ

اص رولِ تواس هستقین تا فشد تیواس ،ضؼیف

التْاب ٍ هْاس پاسخ ایوٌی تذى هَسد استفادُ قشاس هی

اص چٌذ سٍص هایغ دسٍى تاٍلْا خاسد ضذُ ٍ تِ غَست صخن

ضذى دستگاُ ایوٌی تذى تِ ػلت تیواسیْایی

گیشد  ،الثتِ ایي داسٍ سا تایذ تا تزَیض پضضک ٍ تا احتیاط

ّای کَچک ظاّش هی ضَد کِ تؼذ اص گزضت  2تا ّ 3فتِ

چَى ایذص ،سشطاى ٍ هػشف داسٍّای هتؼذد

هػشف کشد .تشای کاّص دسد هی تَاى اص کوپشس آب سشد

ایي صخن ّا تِ هشٍس التیام پیذا

هاًٌذ داسٍّای سشکَب کٌٌذُ سیستن ایوٌی دس

استفادُ کشد .هػشف هحلَل کاالهیي ٍ آًتی

هی کٌٌذ .گاّی اٍقات ایي ػالئن دس ًاحیۀ غَست ٍ گشدى

تیواساى پیًَذی ،پیشی ،افشادی کِ ّشگض تیواسی

ّیستاهیي(قشظ ٍ پواد) تشای کاّص خاسش تَغیِ ضذُ

آتلِ هشغاى سا تزشتِ ًکشدُ اًذ ٍ کَدکاًی کِ

است .هػشف ٍیتاهیي ّای (ای ،دی ٍ ث) هَلتی ٍیتاهیي

ٍ ب کوپلکس ّن تشای تقَیت سیستن دفاػی تذى ٍ
تشهین تافت ّای آسیة دیذُ هفیذ ّستٌذ.

تغذیه و نکات ایمنی:
مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

دس هذت تیواسی اص غالت ،تشًذ قَُْ ای ،هیَُ ٍ سثضی
خام تیطتش استفادُ کٌیذ اص هػشف فشآٍسدُ ّای

زونا (زوستر)

استاهیٌَفي پشّیض کٌیذ چَى تاػج طَالًی تش ضذى
تیواسی هی ضَد .رذا کشدى ٍسایل هطخع تیواس ،تویض
ًگِ داضتي پَست ،هػشف داسٍّای تزَیض ضذُ تَسط
پضضک ،ارتٌاب اص خاساًذى ٍ کٌذى تاٍلْا ٍ قشاس دادى
هَضغ آسیة دیذُ دس هؼشؼ ًَس خَسضیذ.
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