
 

ع رطاني شما تهیً ظردیذي است  طال رد . مرادعً كنىذي ظرامي ايه راهنما جهت ا

ُانيذ با شماري تلفه  ت نياس هب رهگُهن راهنمايي رتشيب مي ت  الي 66783120صُر

.   داخلي بخغ اَرژانض تماص بگيزیذ  28

خشمگيه  )یك بيماري عفُني َ كشىذي است هك هب دَ شكل تحريكي  :اهري 
 (اهري 

ُاران اٌلي َ َحشي .ظاره مي شُد  (اهري طاكت  )یا فلجي  ؽ گُشتخ ايه بيماري مخصُ

، هب طُر تصادفي َ اغلب اس طريك  ر  ذا اهي خُوگرم پستان ُان  ، انظان َ طاري حي بُدي 

ذ  ُان ظزیذگي هب آن مبتال ميگردن ،ميشان كشىذگي . حي اهري  اس دالئل اهميت بيماري 

 .آن مي باشذ (صذ ردصذ  )باال 

ع  :عامل بيماري    .َريَص است یك نُ

ُان َ انظان  :  راهٍاي سزايت بيماري هب حي

ُارع–  تنفض– نسُج مخاطي  - گاس ظرفته گاي گ  َطايل آلُدي–  دفت–  پُست– دست

 انظان هب انظان َ 

ُانئعال   2رد طگ َ ظرهب معمُال  عاليم بيماري دَري نهفتگي  :م بيماري رد حي

ُارد مُرد رد .  هفتً َ گاهي چىذ ماي است 3ات  م ُان رد ربخي  اهري رد حي  3 ربَس عاليم 

ُان 10ات  ق حي مُجُد رد زبا  رَس قبل اس ربَس عاليم باليني رد طگ َ ظرهب َريَص 

ذ بيماري را لقتنم كىذ ُان ُان . مي ت ليل پض اس ره گاس ظرفته تُسط ايه دَ حي هب هميه د

شت 10ات آهنارا، بایذ پض اس طي دَري نهفتگي .  رَس رد ضرنطينً وگٍذا

ُان است اهي حي ت  سي  . ) اَليه عالمت بيماري تغييز رد رفتار َ عاد ذا شيب اس ان

طلبذ یا  هب صاحب خُد انض َ الفت پيذا مي كىذ َ مثل ايه هك اس اَ كمك مي 

ليل اختالل رد بلع هب خُبي نمي خُرد ي خُد را هب د ذخُ شذي غذا (عصباني َ ب پيشزفت .   

ت فلجي  ُارد هب صُر م ُان هب گُهش اي پىاي  (اهري طاكت  )بيماري رد ربخي  ، حي بُدي 

اه فلج شذي َ رد ربدي م  ذا اه َ بعذ طاري ان اه سپض پا اهيت هب علت فلج ن َ ابتذا دست 

ُان شييؼان َ  ُارد پض اس دَري تغييز رفتار حي م تنفسي مي ميزد َلي رد رتشيب  گاي  دست

ذي رب َ كمطمض خشمگيه  )كم َحشي َردن
مي شُد َ هب گاس ظرفته سنگ َ  (اهري 

ذَن هذف هب ره  ذگي خُد را رتك مي كىذ َ ب چُب َ اشياي مختلف شيداختً َ محل سن

ُان سز راي خُد حملً مي ربد  رد نٍايت پض اس مذتي رد . جايي مي رَد َ هب ره كض َ ره حي

 طي دَري نهفتگي هب محل اتریك مي رَد َ اس طريك پنجً كشيذن مؼاهب گاس ظرفته طگ 

ااقتنل مي دهذ  اهري را  اهي خُد را هب  .یا ظرگ  اس طريك ليسيذن دائم پنجً  اس آنجا هك 

ُان دیگر هم  ت انظان یا حي ق خُد آغشتً مي كىذ با پنجً كشيذن رب دست َ پا یا صُر زبا

اهري را لقتنم كىذ  ايجاد خراع َريَص  ذ با  ُان     .مي ت

  :مي باشذچٍار مرحلً ػامل  :عاليم باليني رد انظان 

 مرحلً نهفتگي – 1

لیً – 2 اَ اختصاصي  )مرحلً ربَس عاليم   عاليم بسيار اختصاصي َ (غيز 

 مرحلً حاد عصبي – 3

ُارد بيماران طي یك ات دَ هفتً دچار- 4 م اكثز  اهي حتي امك شذي َ با َجُد  رد  مراقبت 

ت مي كنىذ   شذیذ فُ

 :  ردمان اهري 

ع عاليم  ت شزَ ، ، رد صُر اهي كامل  ذري نيست َ با َجُد مراقبت   بيماري ردمان پ

ذ ع عاليم مي ميزن اس شزَ    .بيماران رد طي یك ات دَ هفتً پض 

ق ازيَهل  :اصُل تُصیً شذي رد مراقبت اس بيمار  اهري بایذ رد اات بيمار مبتال هب 

اهي َسيي    ضرار گيزدبيمارستاني تحت مراقبت 



م اهي احتياطي تُصیً شذي رد ربخُرد  با بيمار مشكُك َ مبتال هب اهري َ  اقذا

ُارد تماص  م

، كنيع َ: استفادي اس َطايل حفاظتي (الف  ، گان  ، ماطك  جهت .... دستكغ 

ذمتگزاران َ  )كاركىان بيمارستان  ، خ ، شيستار ت كنىذگان َ طاري  (....صيكش  مالاق

 كظاني هك هب نحُي با بيمار رد تماص هستىذ 

اهري   (ب  َاكسيىاسيُن كامل 

اهري (ج  َاكسيىاسيُن كامل  اهري َ  ُارد سري  ( نُبتي 5) سزم ضذ  م  :رد 

 اصراد رد تماص هك داراي سخم باس یا رتك رد پُست هستىذ- 

ذ-   اصرادي هك رد طي تماص با بيمار یا دظذ دچار صذهم هب پُست شذي ان

ت آنٍا -  (... پُستي یا مخاطي َ  )ره گُهن تماص با رتشحا  

ت بيمار (د   ضذعفُني طردن یا معذَم طردن َطايل آلُدي هب رتشحا

َاكسيىاسيُن اهري رد شهر تهران   مراطز معرفي شذي جهت انجام 

شماري تلفه  (جرجاني  ) شبيزي –هس راي آرذي :  مرطز تقي نيا – 1

66698384 َ 66696373 

ن پاستُر :  مرطز انستیتُ پاستُر – 2  شماري تلفه 69 پالك – خيابان پاستُر –ميذا

66646987 

 

:  مىابع 

 : راهنماي معرفي شذي اس

مُسع صيػکي – 1 شت ردمان َ آ ت بٍذا اهري رد – مراطز ردمان – َسار  يشگيزي 

مهر –كشُر  1388 -   

مُسع صيػکي مرطز مذرييت بيماريٍا  - 2 شت ردمان َ آ ت بٍذا مهر –َسار  

1388  - 

شتي  - 3 مُسشي معاَنت بٍذا مهر – اهري –كارگاي آ  1388 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ي یافت آباد  بيمارستان شٍذا
 

 
 

اصُل پيشگيزي َ ابتال هب اهري رد صُرت 

ُان ظزیذگي  ُاجهً با حي  م

ُاديجهت آمُسع هب بيمار َ ) ( خان
 

 

 

ادافضل  .ص: تهیً كنىذي ژن

 1392مهر
 

 


