ایي ثیوبری ثر اثر ػفًَت ًبضی از گسش ًیص کٌِ
حبصل هیطَد ٍ.یرٍس ایي ثیوبری در ثذى کٌِ
تکثیر ٍ از طریق گسش ثِ هْرُ داراًی هثل گ ا ٍ،
گَسفٌذ ،ثس هٌتقل هی گردد .اٍلیي ثبر در سبل
 1944در هٌطقِ ای از رٍسیِ ثِ ًبم کریوِ ٍ در
سبل  1956در کٌگَ گسارش ضذ کِ در سبل 1969
هطخص گردیذ پبتَشى ایجبد کٌٌذُ ایي ثیوبری ٍ
ػالئن آى ضجیِ ثِ گسارش قجلی ثَدُ ثر ایي اسبس
ًبم ّر دٍ هٌطقِ را ثر رٍی ایي ثیوبری قرار دادًذ.
عالئم بیماری
ثیوبری ثطَر ًبگْبًی ثب سردرد ضذیذ  ،تت ثبال،
درد در ًبحیِ پطت کور ،هفصل درد  ،ضکن درد،
اسْبل ٍ استفراؽ غیر خًَی ٍ چطوبى هلتْت ٍ
صَرت ثرافرٍختِ ّوراُ ثب تغییرات در خلق ٍ خَی
ٍ ادراک ٍ ػالئن قلجی ٍ ػرٍقی هثل کٌذ ضذى
ًجط ٍ افت فطبر خَى ضرٍع هیگرددّ .وچٌیي در
هرحلِ ای از ثیوبری کِ هؼوَالٌ ثیي  2-3رٍز ضرٍع

دوره کمون

حوبیت ّوَدیٌبهیکی ٍ تَجِ ثِ تؼبدل هبیؼبت،

از زهبًی کِ ٍیرٍس ٍارد ثذى هیطَد تب زهبًیکِ ػالئن

تصحیح الکترٍلیت ّب ،ثبیستی اًجبم گیرد.

ثیوبری ضرٍع هیطَد را دٍرُ کوَى گَیٌذ ٍ هذت

درهبى اصلی دریبفت دارٍی ریجبٍریي هی ثبضذ.

زهبى آى  4 -12رٍز است.

ٍیرٍس ػبهل ثیوبری ثِ دارٍی ریجبٍریي

تشخیص

حسبس است .

در ّفتِ اٍل ثیوبری ٍ در دٍرُ تت هیتَاى ٍیرٍس را
ثب ًوًَِ گیری از خَى جذا کرد ّوچٌیي ایي ٍیرٍس را
هیتَاى ثؼذ از اثتال ،از ًوًَِ ّبی ثبفتی کجذ  ،طحبل ،

هراقجیي حیَاًبت اّلی ٍ ٍحطی،

کلیِ ٍ غذد لٌفبٍی جذا ًوَد .

افرادی کِ ثب دام سرٍ کبر دارًذ هثل داهپسضکبى،

در هراکس درهبًی پیطرفتِ ثب آزهبیطبت

،ELISA

قصبثبى ٍ پرسٌل درهبًی کِ هوکي است در هؼرض

 IGG، IGM،RT-PCRپیگیری تطخیص صَرت
هیگیرد .

پیشگیری

طریقه انتقال به انسان
 حیي رثح یب خرد کردى گَضت از طریقریختي خَى حیَاى ثر رٍی قسوتی از ثذى کِ
هوکي است دارای زخن ٍ یب خراش ثبضذ.
 -خَردى ضیر غیر پبستَریسُ آلَدُ

آى است ایجبد داًِ ّبی قرهس ثر رٍی پَست،
خًَوردگی ،ادرار خًَی  ،خًَرٍی از ثیٌی ،

 -توبس پرسٌل درهبًی ثب ترضحبت  ،خَى ٍ

جلذی ٍ هخبطی هیطَد کِ هؼوَالً خًَریسی ّبی

کبرگراى داهذاری،

توبس ثب خَى ٍ ترضحبت آلَدُ قرار گیرًذ.

 -از طریق گسش کٌِ.

استفراؽ ٍ هذفَع خًَی ٍ خًَریسی ّبی ٍسیغ زیر

چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستنذ؟

فراٍردُ ّبی خًَی آلَدُ.

غیر قبثل کٌترل از رٍز چْبرم ثیوبری ایجبد

هَارد ًبدری ّن از اًتقبل هبدر ثِ فرزًذ

هیطَد.

گسارش ضذُ است.

درمان :

 کطبٍرزاى ،داهذاراى ،هراقجیي ٍ
داهپسضکبى ثبیستی ثِ ٌّگبم سرکطی ٍ
توبس ثب دام حتوبً از هَاد دافغ حطرات ثر
رٍی پَست خَد استفبدُ کٌٌذ ٍ یب ایٌکِ
کبهالًٌ از پَضص هحبفظتی هٌبست ثرای
دستبى ٍ یب هٌبطقی از ثذى کِ هوکي است
درهؼرض ّجَم حطرات قرار گیرد
استفبدُ ًوبیٌذ ّوچٌیي الزم است در
هَاردیکِ ایي ثیوبری گسارش هی

ضَد

هٌبزل ٍ اصطجل ّب سوپبضی ضَ ىد تب کٌِ
ّب ًبثَد ضًَذ.
 افراد ثبیستی حیي خرد کردى گَضت حتوبً از
دستکص استفبدُ ًوبیٌذ.

 پرسٌل ٍ تین درهبًی ثبیستی از احتیبطبت

 -استفبدُ از حرارت

استبًذارد تَ ام ثب توبسی استفبدُ
کٌٌذ(.در صَرت ػالین ریَی از
احتیبطبت قطرُ ای)
 در هراکس درهبًی پیطگیری ثِ رٍش زیر
صَرت هی گیرد:


ایسٍلِ یب جذاسبزی افراد هطکَک



هالفِ ّب ٍ الجسِ ثیوبر را در دٍ کیسِ

 56درجِ ثِ هذت

دقیقِ
 استفبدُ از هحیط ٍ یب هَاد اسیذی ًگْذاری گَضتْبی تبزُ رثح ضذُ ثوذت 24سبػت در درجِ حرارت  4درجِ سبًتیگراد
 فریس کردى ٍ ًگْذاری گَضت در دهبی ثیي -4تب  -1درجِ

ًبیلَى قرار دادُ ٍ ٍ از ثیي ثرد.


استفبدُ از هَاد ظذػفًَی کٌٌذُ در تَالت
ّب ٍ هحیط آلَدُ ثِ خَى ٍ ترضحبت
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مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

تب خونریزی دهنده
کریمه کنگو

افراد در هؼرض توبس ثبیستی تب دُ رٍز
درجِ حرارت ثذى خَد را رٍزاًِ کٌترل
کٌٌذ



در صَرتیکِ پرسٌل درهبًی در هؼرض
توبس قرار گرفتٌذ ثالفبصلِ ثبیستی سطح
آلَدُ را ثب آة ٍ صبثَى ضستِ ٍ ثِ

PT-HO-44

سَپرٍایسر کٌترل ػفًَت ٍ یب هسئَلیي در
دسترس گسارش دٌّذ .ضستطَ ثب صبثَى

گردآوری :مهروش جوکاری مذیر ایمنی بالینی

ٍ یب هبیؼبت ضستطَیی تب حذی ٍیرٍس را

بازبنی:اشرف معماریزاده کاستاد علمی:دکتر آناهیتا سنایی
ی

غیر فؼبل هی کٌذ.

طریقه ضذعفونی وسایل و محیط آلوده:

دشتی فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان
منابع:

 -استفبدُ از ّیپَکلریت سذین (ٍایتکس) %1

 -سبیت سبزهبى ثْذاضت جْبًی W.H.O

 -استفبدُ از گلَتبر آلذئیذ (سبیذکس) %2

 -سبیت سی دی سی C.D.C

ارشناس ارشذ NICU
1395

