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يقذيّ
بُاو خذأَذ بخطُذِ ٔ يٓزباٌ
ثـٚف ثاليبي عجيقي ػؿ ٘ـ ويٛؿي اِىبْ پؾيـ ِي ثبىؼ  ٚثنتٗ ثٗ
ا رـاي ؿا٘ىبؿ ٘بي ِؼيـيتي ث ضـاْ  ،ىي ٖٛثـ عٛؿػ ثب آْ ِت فبٚت
ا مت  ،تب ربيي وٗ يه ثالي عجي قي ػؿ و يٛؿي ِ ،ي تٛا ٔؼ ثب فج
ع نبؿت ربٔي ِ ٚبٌي چ يّگيـي گـػػ  ،ػؿ صبٌي وٗ ٘ ّبْ ثال ػؿ
ويٛؿي ػيگـ  ،وٗ ثـٔبِٗ پييگيـي اف پيبِؼ ٘بي اضغـاؿي ؿا پيو
ثي ٕي ٔ ّٛػٖ  ٚآ ِبػگي الفَ  ،ر ٙت ِمبث ٍٗ ثب ثال يب ؿا تؼاؿن
ػيؼٖ امت  ،عنبؿت فيبػي ثٗ ثبؿ ّٔي آٚؿػ .
اف آٔزبيي وٗ ويٛؿ ايـاْ  ،ويٛؿي امت وٗ اصتّبي ٚلٛؿ ثاليبي
عجي قي ثٛيژٖ ف ِيٓ ٌـفٖ ػؿ آْ  ٚرٛػ ػاؿػ  ،الفِ نت ثب ثـٔب ِٗ
ؿيقي ٙبي لج ٍي  ،ثـاي ِمبث ٍٗ ثب ىـايظ ا ضغـاؿي ّٛ ٘ ،اؿٖ
آِبػٖ ثٛػ .
فال ٖٚثـ عنبؿت ربٔي ِ ٚبٌي وٗ ثـاي افـاػ ػؿ فِبْ ٚلٛؿ ثاليب
ث ٛرٛػ ِي آ يؼ  ،پ يؼايو ٘ ّٗ گ يـي ٘ب  ٚا فقايو ِ يقاْ ثـٚف
ثقضي ثيّبؿيٙب ثبفج افقايو عنبؿات فٛق ِي ىٛػ ،
ػؿ ا يٓ و تبة و ٛىو ىؼٖ ث غٛؿ عي ٍي ِغت َـ ػؿ ثبؿٖ ت قؼاػي اف
ثيّبؿي ٙب وٗ اصت ّبي  ٚلٛؿ آٔ ٙب ػؿ ٕ٘ گبَ ثـٚف ثال يبي عجي قي
ثييتـ امت ٍ ،ضجت گـػػ.
گـ چٗ عٛػ ِ يؼأيُ وب متيٙبي فـاٚا ٔي ػؿ آْ  ٚرٛػ ػاؿػ ٌ ٚي
اِيؼٚاؿيُ وٗ ثب ؿإّ٘بيي عٛػ ِبؿا  ،يبؿي فـِبييؼ

فصم أل
بيًاريٓاي يُتقهّ
اس راِ آب ٔ غذا
ٔبا ( انتٕر)
اسٓال حاد عفَٕي
يسًٕييت غذايي باكتزيال
تيفٕئيذ
ْپاتيت حاد ٔيزٔسي
ْپاتيت A
ْپاتيت E

ٔبا(انتٕر)
تعزيف :
ثي ّبؿي  ٚثب يه ا مٙبي صبػ ف فٔٛي ا مت وٗ فب ًِ آْ ثب ميً
اگقٚتٛو نيٓ ِتـ ىضٗ اف آْ ِ نئٛي پ يؼايو
ٚيجـ ي ٛو ٍـا ا مت ٚ
فالئُ ثيّبؿي امت .

اپيذييٕنٕژي:
ايٓ ِيىـٚة ػؿ فًَ تب ثنتبْ ٚلتي ػؿرٗ صـاؿت آثٙب ثٗ  02ػؿرٗ
ِي ؿ مؼ ىـٚؿ ثٗ تىخ يـ ِي و ٕؼ  ،ثٗ ٘ ّيٓ ػٌ يً ت قؼاػ ِٛاؿػ
اثتال ثٗ ايٓ ٔٛؿ امٙبي ػؿ عٛي فًَ گـَ مبي افقايو ِي يبثؼ .
آثٙبي ِقؼٔي ثٗ فٍت ػاىتٓ عبٍيت اميؼي  ،مبٌُ ثٛػٖ ِ ٚيىـٚة
اٌتٛؿ ػؿ آٔٙب فٔؼٖ ّٔي ِب ٔؼ .
ا يٓ ِي ىـٚة ػؿِ ضيظ ع يه يب ا ميؼي مـيقب اف ثيٓ ِ يـٚػ .ا يٓ
ثيّبؿي ػؿ ثيو اف ٍؼ ويٛؿ رٙبْ ِٕتيـ امت .

راِ اَتقال :
ايٓ ِيىـٚة اف عـيك آة يب غؾاي آٌٛػٖ ثٗ آْ ِٕ ،تيـ ِي ىٛػ.
ٔبلً ثيّبؿي فمظ أنبْ امت.
يُابع ضايع آنٕدگي :
آثٙبي آٌٛػٖ
- 1
غؾا٘بي آٌٛػٖ
- 0
مجقي ٘بيي وٗ ثب آثٙبي آٌٛػٖ ىنتٗ ىٔٛؼ .
- 3
ِ - 4ب٘ي ٘بيي وٗ اف آثٙبي آٌٛػٖ گـفتٗ ىٔٛؼ .

افزاد در يعزض خطز:
1
0
3
4

افـاػ ػچبؿ م ٛتغؾيٗ
امتفبػٖ وٕٕؼگبْ اف ػاؿ٘ٚبي ضؼ اميؼ ِقؼٖ
اٌىٍيٙب
افـاػي وٗ تضت فًّ رـاصي گبمتـوتِٛي مبة تٛتبي لـاؿ گـفتٗأؼ

طبقّ بُذي تطخيصي بيًاري :
يظٌُٕ :
امٙبي صبػ آثىي ثؼ ْٚػؿػ  ٚفبلؼ عْٛ

يحتًم :
فـػ ِؾ ٕ ْٛػؿ يه ِٕغ مٗ ا ٔؼِيه يب ػؿ عي يه اپ يؼِي وٗ ػ چبؿ
ػف قبت ف يبػ  ٚغ يـ لب ثً ىّبؿه ا مٙبي آة ثـٔ زي  ٚا متفـاك
ٚثؼ ْٚفيبؿ ىٛػ.
ٔبگٙبٔي ثؼ ْٚاصنبك لجٍي صبٌت تٛٙؿ

قطعي :
رؼاوـػْ ِيىـٚاؿگبٔينُ اف ِؼفٛؿ يب ِٛاػ امتفـاغي
- 1
آفِبيو ِيىـٚمىٛپي ِ DARK-FIELDؼفٛؿ تبفٖ رٙت ػيؼْ ثبمييٍٙبي
- 0
فٔؼٖ
ؿٚىٙبي مـٌٛٚژي آگٍٛتيٕبمي -ْٛايّٕٛفٍٛئٛؿمبٔل
- 3
َكتهّ يٓهى :ثـاي تيغيٌ  ٚىـٚؿ ػؿِبْ ٔيبفي ثٗ تبييؼ ثبوتـيٌٛٛژييه

ٔينت  ٚثب تيغيٌ ثبٌيٕي ػؿِبْ ىـٚؿ ِي ىٛػ .

درياٌ :
ت زٛيق ِبيـ  ٚاٌىتـ ٌٚيت وبفي ثـ ا مبك ٔٛؿ ػ٘يؼؿاتب ميْٛ
- 1
() MILD-MODERATE- SEVER
- 0ت زٛيق آٔ تي ثيٛت يه ِٕب مت وٗ و ّه ثٗ وٕ تـي ث ٙتـ ثي ّبؿي ِي
وٕؼ  ٚثٗ ٍٛؿت وّه ػؿِبْ امتفبػٖ ِييٛػ
(
آٔ تي ثيٛت يه ِٕب مت ػؿ ثقؿگ نبالْ ػاو ني ميىٍيٓ
ثَٛؿت ته ػٚف ِ) 300mgي ثبىؼ .
 ػؿعبّٔ ٙبي صبِ ٍٗ ػاؿٚي أت غبثي فٛؿاف ٌٚيؼ 4ْٚثبؿ ػؿ ؿٚف ثٗثب ػٚف  100mgامت .
ِؼت  3ؿٚف

 ػؿ اعفيييييبي ػاؿٚي أتغيييييبثي تـيّتٛپـيييييي-َٛتـيّتٛپـي َٛامت (ثيٗ
مٌٛفبِتٛونبفٚي ثـ امبك 5mg/kg
ِؼت 3ؿٚف ٘ٚـ ؿٚف  0ثبؿ)
امتفبػٖ اف ِ ORSـگ ٔبىي اف ٚثب ؿا اف  % 52ػؿٍؼ ثٗ يه ػؿٍؼ
تمٍيً ػاػٖ امت .

عٕارض  :اميؼٚف ِتبثٌٛيه  ،اػَ صبػ ؿيٗ ،
ِ ،ـگ

ATN

پيطگيزي :
 - 1ؿفبيت ثٙؼاىت فـػي عٍَٛب ىنتيٛي ػمتٙب لجً اف غؾا
عٛؿػْ  ٚثقؼ اف ٘ـ اربثت ِقاد ثب آة ٍ ٚبثْٛ

 - 0ا متفبػٖ اف آة ثٙؼا ىتي ثـاي ٔ ٛىيؼْ  ٚى نتٓ ِٛاػ
غؾايي
 - 3رّـ آٚؿي  ٚػفـ ثٙؼاىتي فضٛالت أنبٔي
 - 4ػؿ ٍٛؿت امتفبػٖ اف ِٛاػ غؾايي وٗ لجال پغتٗ ىؼٖ
امت صتّب ثبيؼ آٔٙب ؿا وبِال ػاك وٕيُ .
 - 5ػفـ ثٙؼاىتي فبضالثٙب
 - 6امتفبػٖ اف يظ ثٙؼاىتي
 - 7رؼا وـػْ ٚمبيً ىغَي ثيّبؿ ( اف لجيً پتِ ، ٛالفٗ
ٌ ،جبك فيـ  ،ؽـف غؾا )  ٚامتـيً وـػْ آٔٙب
 - 8ضؼ ف فٔٛي وب ًِ تٛا ٌت ث قؼ اف ا متفبػٖ ثي ّبؿ اف
آْ( ػؿ ِٛاؿػ ّ٘ٗ گيـي ثقؼ اف امتفبػٖ ٘ـ فـػ )
 -9ا گـ ػؿ ِٕغ مٗ ثٗ ٘ـ فٍ تي  ،اِ ىبْ ػمتـ مي ثٗ آة
آىبِيؼٔي ثٙؼاىتي ٔينت  ،ثبيؼ آة ؿا ثٗ ِؼت  02ػليمٗ
ثٗ آة ِ ،ضٍٛي وٍـ ػاؿ اضبفٗ وـػ .
رٛىبٔؼ  ٚيب

طزس تٓيّ يحهٕل كهز دار :
 4لب ىك چبي عٛؿي و ٍـ ثٗ يه ٌي تـ آة ا ضبفٗ وٕ يؼ .مپل
اف ا يٓ ِض ٍٛي ثٗ ٘ـ ٌي تـ آة ثـاي ضؼ ف فٔٛي  3ل غـٖ
اضبفٗ وٕيؼ .

اسٓال حاد عفَٕي:
تعزيف:
يؼ
يي تٛأي
يً آْ ِي
يٗ فبِي
يت وي
ئٛي ؿٚػٖ اي امي
يبػ ففي
يبؿي صي
ثيّي
ِيىـٚثٙبي ِغتٍف ثبىؼ  .ػٚؿٖ آْ  0تب 5ؿٚف امت  ٚػفقبت اربثت
ِقاد اف  5ثبؿ تب  02ثبؿ ػؿ ؿٚف امت

اپيذييٕنٕژي :
ثيّبؿي ثييتـ ػؿ ِٕبعك گـَ  ٚصبؿٖ اتفبق ِي افتؼ  .ىبيـ تـيٓ
فبًِ آْ  ECOLIأتـٚتٛونيژْ ِي ثبىؼ .

ثي ّبؿي ػؿ ِ ٙؼ وٛػو ٙب  ،ثيّبؿ متبٔٙب ثغ َ ًٛثغ يٙبي
 ، ICUوٛػوبْ ٚففٔٛي  ،ثييتـ ػيؼٖ ِي ىٛػ.

طبقّ بُذي تطخيصي بيًاري
يظٌُٕ :

:

ت قؼاػ ػ فـ ِؼفٛؿ ثيو اف  5ثبؿ ػؿ ؿٚف  ،ت ٛٙؿ  ،ا متفـاك ،
وـاِپ ىىّي  ،تت ٚ ،رٛػ ع ْٛػؿ ِؼفٛؿ

يحتًم :
،امٙبي صبػ ٚ ،رٛػ ٌٛوٛميت ػؿ آفِبيو ِؼفٛؿ تبفٖ ٚ ،رٛػ عْٛ
ػؿ ِؼفٛؿ تبفٖ ،
ػٚؿٖ امٙبي 3ؿٚفٖ تب ٘ 0فتٗ

قطعي :
رؼاوـػْ ِيىـٚاؿگبٔينُ اف ِؼفٛؿ
ٔىتٗ ِ: ُٙىيـ عٛاؿأي وٗ اف ىيـ ِبػؿ امتفبػٖ ِي وٕٕؼ ثغٛؿ
عجيقي اف ايٓ ػمتٗ ثيّبؿيٙب ِ ،ضبفؾت ِي ىٔٛؼ.اِب ثب ىـٚؿ
غؾاي وّىي ايٓ ِضبفؾت افثيٓ ِي ؿٚػ .
َكات يٓى بزخٕرد با بيًاري اسٓال :
امٙبٌي وٗ ثيو اف ٘ 0فتٗ عٛي ثىيؼ امٙبي ِقِٓ ٔبِيؼٖ
- 1
وٗ ػؿ آْ ف ًٍ ا مٙبي صبػ وّ تـ ِ غـس ثٛػٖ  ٚع يف تبفٖ
فًٍ ثبيؼ ػؿ ٔؾـ گـفتٗ ىٛػ .
تت  ،اغٍت ػالٌت ثـ ثيّبؿي تٙبرّي ثٗ ػيٛاؿٖ ؿٚػٖ ِي
- 0
گـچٗ ِّىٓ امت تت  ٚامٙبي ػؿ احـ ففٔٛت عبؿد ػمتگبٖ
ايزبػ ىٛػ(ِبٕٔؼ ِبالؿيب).
- 3ت قؼاػ ػف قبت ِؼفٛؿ ػؿ يه ػٚؿٖ ِ يغٌ  ،اٌ ٚيٓ فال ِت
ػٕ٘ؼٖ اف ػ٘يؼؿاتبمي ْٛػؿ ىـف ٚلٛؿ امت .

ِييٛػ
اي اف
وٕؼ ،
گٛاؿه

٘ يؼاؿ

4
5
6
7

وـاِپٙييبي ػؿػٔييبن فضييالت ىييىّي ثييٗ ػٌيييً اف ػمييت ؿفييتٓ
اٌىتـٌٚيتٙب  ،ػؿ ِٛاؿػ ىؼيؼ امٙبي ؿط ِيؼ٘ؼ .
 امتفـاك ثـ يه ففٔٛت صبػ ػالٌت ػاؿػ . مئٛاي اف ثيّبؿ ػؿِٛؿػ اثتال مبيـيٓ ثٗ ايٓ ثيّبؿي اف ٔىبتثنيبؿِ ُٙثـعٛؿػ ثب ثيّبؿي امت .
ػؿ ِبْ آٔ تي ث يٛتيىي ػؿ ٍٛؿت اِ ىبْ ىـٚؿ ٔ يٛػ  ( .ثٗ ف ٍت
ففٔٛت وٍنتـيؼي َٛػيفينيً )

انگٕريتى بانيُي جٓت بزخٕرد با بيًار اسٓاني
امٙبي تٛٙؿ امتفـاك
ثـؿمي ِؼت (ثيو اف يه ؿٚف )
ثـؿمي ىؼت
ػؿِبْ فالِتيِ ،بيـ ػؿِبٔي عٛؿاوي

ثٙجٛػ

اػاِٗ ثيّبؿي
ىـس صبي ِزؼػ ِ :ؼت  ،تت  ،ؽب٘ـ ِؼفٛؿ  ،تٛاتـ صـوبت ؿٚػٖ ،ػؿػ ىىُ
فٚؿ پيچ  ،امتفـاك ِٕ ،جـ ِيتـن َِ ،ـف آٔتي ثيٛتيه
گـفتٓ ِؼفٛؿ رٙت ثـؿمي اف ٔؾـ ٌٛوٛميت  ٚاگـ ثيو اف 12ؿٚف ثبىؼ اف ٔؾـ أگً
آفِبيو ِؼفٛؿ اف ٔؾـ أگً
اٌتٙبثي
ػؿِبْ عبً أگً
ػؿِبْ فالِتي

فؼَ

ثٙجٛػ
ثٙجٛػ

غيـ اٌتٙبثي-ػاؿاي ٌٛوٛميت

ويت اف ٔؾـ ىيگال  ،مبٌّٔٛال

غيـ

،وبِپيٍٛثبوتـ

ثٗ مُ وٍنيتـيؼي َٛػيفينيً تٛرٗ ىٛػ
ػؿِبْ ضؼ ِيىـٚثي
ثٙجٛػ
ثـؿمي ثييتـ

اػاِٗ

يسًٕييت غذايي باكتزيال
تعزيف :
ثي ّبؿي اٌت ٙبثي ؿٚػٖ ا يي ثبوتـ يبي وٗ ػؿ ا حـ أتـٚتٛو نيٓ
آفاػ ىؼٖ اف امتبفيٍ ٛوٛن عاليي  ٚثبميً مـئٛك ايزبػ ِي ىٛػ .

اپيذييٕنٕژي :
امتبفيٍٛوٛوٙب ِي تٛإٔؼ ػؿِضؼٚػٖ ٚميقي اف ػِب تىخيـ يبثٕؼ
.

طبقّ بُذي تطخيصي بيًاري :
يظٌُٕ :
ت قؼاػ ػ فـ ِؼفٛؿ ثيو اف  5ثبؿ ػؿ ؿٚف  ،ت ٛٙؿ  ،ا متفـاك ،
وـاِپ ىىّي  ،تت ٚ ،رٛػ ع ْٛػؿ ِؼفٛؿ  ،امٙبي صبػ

يحتًم :
ث ٛرٛػ آ ِؼْ فال ئُ ِؾ ٕ ْٛث قؼ اف ٍـف غؾا  ،ا مٙبي صبػ  ٚ،رٛػ
ٌٛوٛميت ػؿ آفِبيو ِؼفٛؿ تبفٖ

قطعي :
رؼاوـػْ ِيىـٚاؿگبٔينُ اف ِؼفٛؿ
ٔىبت ِ : ُٙامتبفيٍ ٛوٛوٙب ِي تٛإٔؼ ػؿ ِضؼٚػٖ ٚميقي اف
ٔ ؾـ ػ ِب تىخ يـ يبث ٕؼ  ،ث ٕبثـ ا يٓ ا گـ غؾا پل اف پ غت ثٗ
آ٘ نتگي مـػ ىٛػ  ٚػؿ ػ ِبي ا تبق ثبلي ثّب ٔؼ  ،اؿگبٔي نُ فـ ٍت
الفَ ثـاي تٌٛيؼ أتـٚتٛونيٓ ؿا پيؼا ِي وٕؼ
ت ّبَ ثي ّبؿأي وٗ تت  ٚىٛا٘ؼ ثي ّبؿي ف فٔٛي ؿٚػٖ اي ػاؿ ٔؼ
ثب يؼ و يت ِؼفٛؿ اف ٔ ؾـ مبٌّٔٛال  ،ىيگال  ،وّپي ٍ ٛثبوتـ ،
 ECOLIىٔٛؼ

درياٌ اسٓال حاد عفَٕي ٔ يسًٕييت غذايي:
امبك ػؿِبْ ربيگقيٕي وبفي ِبيقبت اف ػمت ؿفتٗ ثؼْ امت.
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 - 0ػؿ ثيّبؿأي وٗ ػ٘يؼؿاتب مي ْٛىؼيؼ امت يب امتفـاك ِبٔـ
ؿيٕگيـ
ِ ORSي ىٛػ ِبيقيبت ٚؿييؼي ٔؾييـ
اف امتفبػٖ اف
الوتبت تزٛيق گـػػ .
 - 3ػؿ ِٛؿػ ِ نِّٛيت غؾايي ثبوتـ يبي ا متفبػٖ اف آٔ تي ثيٛت يه
تٍٛيٗ ِي گـػػ .

پيطگيزي :
1
0
3
4

امتفبػٖ اف غؾاي ػاك تبفٖ پغتٗ ىؼٖ .
پـ٘ يق اف عٛؿػْ ِ ي٘ ٖٛبيي وٗ ثٗ ٍٛؿت ثٙؼا ىتي ى نتٗ ٔ يؼٖامت .
 امتفبػٖ اف آة ثٙؼاىتي . -پـ٘يق اف َِـف يغي وٗ ثَٛؿت غيـ ثٙؼاىتي تٙيٗ ىؼٖ امت .

ػؿِبْ امٙبي ثـ امبك فالئُ ثبٌيٕي
فالئُ ثبٌيٕي

ػؿِبْ پييٕٙبػي

امٙبي آثىي ثؼ ْٚفالئُ ؿٚػٖ اي (
0تب 3ثبؿ ِؼفٛؿ ىىً ٔگـفتٗ )
امٙبي آثىي ثب فالئُ ؿٚػٖ اي ( 0تب
3ثبؿ ِؼفٛؿ ىىً ٔگـفتٗ )
امٙبي آثىي ( ثيو اف  0ثبؿ
ِؼفٛؿ ىىً ٔگـفتٗ )

ِبيـ ػؿِبٔي عٛؿاوي

امٙبي ػؿ وٛػوبْ وّتـ اف  0مبي

ِبيـ ػؿِبٔي عٛؿاوي
+ثينّٛت مبة ميتـات ثـاي ثبٌغيٓ
ِبيـ ػؿِبٔي عٛؿاوي
+ثينّٛت مبة ميتـات ثـاي ثبٌغيٓ
 +آٔتي ثيٛتيه
ِبيـ ػؿِبٔي عٛؿاوي +
اػاِٗ تغؾيٗ ثب ىيـ ِبػؿ +
ػؿ ٍٛؿت ٔيبف ػؿِبْ ثب آٔتي ثيٛتيه

تيفٕئيذ :
تعزيف :
يه ثي ّبؿي ثبوتـ يبي مي نتّيه ا مت وٗ ىـٚؿ تؼؿيزي ػا ىتٗ  ٚثب
تت  ،مـػؿػ  ،امٙبي  ٚيب يجٛمت ّ٘ـاٖ امت

اپيذييٕنٕژي :
ػؿ ت ّبَ ػٔ يب ِٕت يـ ا مت  .أ نبْ ِ غقْ ثي ّبؿي ثٛػٖ  ٚا فـاػ
عبٔٛاػٖ وٗ ػؿ تّبك ٘نتٕؼ ِّىٓ امت صبٍِيٓ گؾؿا ثبىٕؼ .
صبٍِيٓ ِؼفٛفي ىبيقتـ اف صبٍِيٓ اػؿاؿي ٘ نتٕؼ  .صب ًِ ىؼْ
ِّىٓ امت ثؼٔجبي ثيّبؿي صبػ  ،عفيف  ٚ ،يب صتي ففٔٛتٙبي ثؼْٚ
فالِت ثبىؼ .
غبٌ جب“ آة ؿاٖ ِ نتميُ أت مبي آ ٌٛػگي ا مت ٔ .بلٍيٓ ِقِٓ
فِّ ٛب“ مٕي ثيو اف  52مبي ػا ىتٗ  ٚث غٛؿ ىبيـ عبُٔ ثٛػٖ ٚ
اغٍت مٕگ وينٗ ٍفـا ػاؿٔؼ.
ٍفـاٚي )
مبٌّٔٛال تي في ػؿػا عً ٍفـا (ص تي ػا عً مٕگٙب ي
ٚرٛػ ػاىتٗ،ثغٛؿ ِتٕبٚة ثٗ ٌ ِٓٛؿٚػٖ ؿميؼٖ  ٚاف عـيك ِؼفٛؿ
ػفـ ِييٛػ  ٚثؼيٓ عـيك آة يب غؾا ؿا آٌٛػٖ ِي مبفػ .
ػٚؿٖ وّ ْٛثنتگي ثٗ ػٚف آٌٛػٖ وٕٕؼٖ ػاىتٗ ِ ٚقّٛال ثيٓ  1تب
٘ 3فتٗ عٛي ِيىيؼ

طبقّ بُذي تطخيصي بيًاري :
يظٌُٕ :
تت ثيو اف يه ٘فتٗ  ،مـ ػؿػ  ،تٛٙؿ  ،امتفـاك  ،ػي ػؿػ  ،ضقف
 ،مـگيزٗ
ٌىٗ ٘بي وٛچه لـِق ؿٚي تٕٗ (  ) ROSE SPOTSيجٛمت يب امٙبي ،
ثـفگي عضبي … ،

يحتًم :
فالئُ ِؾٕ + ْٛيه يب ػِٛ ٚؿػ فيـ :
 -1آفِبيو ٚيؼاي ثب افقايو  4ثـاثـ تيتـ  oؽـف ٘ 0فتٗ
ٚ -0رٛػ ِٛاؿػ ثيّبؿي ػؿ اعـافيبْ يب ِٕغمٗ

قطعي :
- 1و يت ِخ جت مبٌّٔٛال تي في اف ع ِ ، ْٛغق ا متغٛاْ  ،اػؿاؿ ،
ِؼفٛؿ  ، ROSE SPOTS ،تـىضبت ػٚافػ٘ٗ
يبفتٓ آٔتي ژْ اعتَبٍي ػؿ اػؿاؿ يب مـَ
- 0

درياٌ :
50-70 Mg/kg ٚ
 - 1وٍـآِفٕيىً  4-3گـَ ؿٚفأيٗ ػؿ ثيبٌغيٓ
ؿٚفأٗ ػؿوٛػوبْ ثٗ ِؼت ٘ 0فتٗ ِ .مؼاؿ ػاؿ ٚؿا ِيتٛاْ ػؿ
ٍيٛؿت لغيـ تيت ثيٗ  2 grػؿ ثيبٌغيٓ  30mg/ kg ٚػؿ اعفيبي

0
3
4
5

6

تغييـ ػاػ .
 آِٛوني ميٍيٓ 4 –6 grؿٚفأٗ ػؿ ثبٌغيٓ 100mg/kg ٚػؿثچٗ ٘ب .
 وٛتـيّٛونبفٚي ثـ امبك  640-3200 mgػؿ  0ػٚف ِٕمنُيب ِ 185يٍي گـَ اف تـيّتٛپـيُ ثـاي ٘ـ ِتـ ِـثـ اف
مغش ثؼْ وٛػوبْ .
 4فٍ ٛئٛؿٚ
ثـاي ثي ّبؿاْ ثبالتـ اف  17مبي ،
ويٕٙ ٌٔٛٛب ٔؾ يـ ميپـٚفٍٛونب ميٓ  ٚافٍٛونب ميٓ ث ىبؿ
ِي ؿٚػ .
 ػؿ ػؿگ يـي مي نتُ اف َبة ِـ وقي  ٚأق مبػ ػا عً ؿ گيِٕتيـ (  ) DICػگقاِتبف ْٚمييب٘ـگي (  3mg/kgعيي 32
ػليمٗ مپل ٘1mg /kgـ  6مبفت تب  48-04ميبفت )ثقيالٖٚ
ػؿِبْ آٔتي ثيٛتيىي ثىبؿ ِيـٚػ .
  4فٍ ٛئٛؿ ٚويٕٙ ٌٔٛٛب ث ٙتـيٓ أت غبة ثـاي مـوٛةػا ئُ فٛػ ص َجٗ ػؿ ٔبلٍيٓ ِقِٓ ثؼ ْٚمٕگ يب ثب مٕگ
امت

پيطگيزي ٔ كُتزل :
 - 1ا فـاػي وٗ ثب ِٛاػ غؾايي مـ ٚوبؿ ػاؿ ٔؼ اف ٌ ضبػ
ٔبلً ثٛػْ ثـؿمي ىٔٛؼ .
 - 0ػؿ وٛػ وبْ ثبالتـ اف  6مبي  ٚثبٌغيٓ ا متفبػٖ اف
ٚاو نٓ عٛؿاوي ػؿ  3ػٚف (ٚاو نٓ عٛؿاوي ف ٔؼٖ ٔ نً اٚي
. ) Ty 21 a
 - 3ػؿ وٛػوييبْ ثيييٓ  6-0مييبي يييه ػٚف ٚاونييٓ پٍييي
مبوبؿيؼي .Vi
 - 4ػؿ ِبْ وب ًِ ثي ّبؿاْ تب ربيي وٗ  48مبفت ث قؼ اف
لغـ ػؿِبْ  3 ،ويت ِؼفٛؿ ثفبٍٍٗ  04مبفت ِٕفي ثبىؼ
.
 - 5ت ٙيٗ و يت ِؼفٛؿ اف وٍ يٗ اعـاف يبْ ثي ّبؿ  ٚا فـاػ
ِؾٕ. ْٛ
ت ٛرٗ  :ػؿ ِ ٕبعك آ ٔؼِيه ثي ّبؿي ٚ ،اونيٕب مي ْٛا رـا
ّٔي ىٛػ .
 - 6صَٛي اعّيٕبْ اف مبٌُ ثٛػْ آة َِـفي .
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صَٛي اعّيٕبْ اف مبٌُ ثٛػْ غؾا٘بي َِـفي .

 - 8امتفبػٖ اف تٛاٌتٙبي ثٙؼاىتي.

 - 9ػفـ ثٙؼاىتي فثبٌٗ ِ ٚجبؿفٖ ثب ِگل  ٚصيـات
 -12ؿفب يت ثٙؼا ىت فـػي عٍَ ٛب ىنت يٛي ػ متٙب ل جً اف
غؾا عٛؿػْ  ٚثقؼ اف ٘ـ اربثت ِقاد ثب آة ٍ ٚبثْٛ
 -11ا متفبػٖ اف آة ثٙؼا ىتي ثـاي ٔ ٛىيؼْ  ٚى نتٓ ِٛاػ
غؾايي
 -10وٛتبٖ وـػْ ٔبعٕٙب

َكتّ يٓى  :بّ يُظٕر حفظ افزاد يستعذ بّ ابتال ء پيطگيزي دارٔيي ٔ ايًٍ ساسي رٔتهيٍ تٕصهيّ
ًَي ضٕد .

تقـيف :

ْپاتيت حاد ٔيزٔسي :
وٗ فب ًِ

اٌت ٙبة صبػ مٌٍٙٛبي ثب فت و جؼ ثٗ ف ٍت ففٔ ٛت ٚيـ ٚمي
آْ فّؼتب“ ٚيـٚمٙبي ِ HAV,HBV,HCV,HEVي ثبىؼ .
٘پبتيت : A
اپ يؼِيٌٛٛژي  :تّب يً ثٗ ثـٚف ػؿ اٚا عـ پبييق  ٚاٚا يً
فِ نتبْ اف عٍَ ٛيبت آْ ِي ثب ىؼ .تمـي جب“ تٕ ٙب ؿاٖ أت مبي آْ
 fecal – oralامت أتمبي فـػ ثٗ فـػ آْ ثب ويب٘و ثٙؼاىيت فيـػي ٚ
تـاوُ رّقيت افقايو ِي يبثؼ .
٘يچگٔ ٗٔٛبلً مبٌّي پل اف اثتال ثٗ ٘پبتيت صبػ ٚيـٚميي ٔيٛؿ A
ىٕبعتٗ ٔ يؼٖ ا مت  ٚثبليّب ٔؼْ ا يٓ ٚيـ ٚمٙب ػؿ عجي قت اصت ّبال“
ثٗ ػٌ يً ففٔٛت ٙبي غ يـ اپ يؼِيه  ٚغ يـ ِض نٛك ثٛػْ فالِت ٙبي
ثبٌيٕي امت  .ايٓ ٔٛؿ ٘پبتيت ػؿ وٛػوبْ  ٚرٛأبْ ثييتـ ػيؼٖ
ِي ىٛػ .

طبقّ بُذي تطخيصي بيًاري :
يظٌُٕ :
ثـٚف فالئُ مينتّيه ٔؾيـ تت ،تٛٙؿ  ،امتفـاك  ،ثي اىتٙبيي ،
عنتگي  ،فالئُ ىجيٗ مـِبعٛؿػگي ثب يب ثؼ ْٚتغييـ ؿٔگ اػؿاؿ

يحتًم :
فالئُ ِؾّٕ٘ ْٛـاٖ ثب ثـٚف فؿػي  ،افقايو آٔقيُ ٘بي وجؼي
قطعي :
تنت مـٌٛٚژي ِخجت IgM anti HAV
دٔرِ كًٌٕ  15 :تب  45ؿٚف  ٚثغٛؿ ِتٛمظ  32ؿٚف امت .

درياٌ :
1
0
3
4

ِضؼٚػيت فقبٌيتٙبي رنّي
ؿژيُ غؾايي صبٚي وبٌـي فيبػ
اف ِ َـف ػاؿ٘ ٚبيي وٗ ثب فج وٍ نتبف ِيگـػ ٔؼ  ٚػاؿ٘ ٚبيي وٗ
ِتبثٌٛينُ آٔٙب ػؿ وجؼ امت پـ٘يق ىٛػ .
 -ػؿ ٍٛؿت عبؿه ثؼْ ِي تٛاْ اف وٍنتيـاِيٓ امتفبػٖ وـػ .

پيطگيزي :
1
0
3
4
5
6

امتفبػٖ اف آة ثٙؼاىتي مبٌُ .
 امتفبػٖ اف تٛاٌت ثٙؼاىتي . ؿفبيت ثٙؼاىت فـػي  ٚارتّبفي .ايق ٌٗٚوـػْ ثيّبؿ الفَ ٔينت فمظ ثبيؼ ؽـف غؾاي ا ٚرؼا ثبىؼ
.
 ضؼ ففٔٛي وـػْ تٛاٌت ثقؼ اف امتفبػٖ ثيّبؿ . ىنت يٛي ػ متٙب ثب آة ٍبث ْٛل جً اف عٛؿػْ غؾا  ٚث قؼ افامتفبػٖ اف تٛاٌت

 - 7ثٗ ا فـاػ عبٔٛاػٖ ثي ّبؿ  ٚو نبٔي وٗ ثب ا ٚت ّبك ػ ٘بٔي
ػاىتٗ أؼ  ،ايّٕٛگٍٛثٌٛيٓ تقؿيك ىٛػ .
 - 8اصتيبع ٙبي ػ مت  ٚپب گ يـ ِـ ثٛط ثٗ ِـال جت اف أت مبي ؿٚػٖ
اي تٍ ٛيٗ ٔ ّي گـػػ ف يـا ِ يقاْ ػ فـ  ٚيـٚك افا يٓ عـ يك ػؿ
ثيّبؿ  ،وُ امت .

 - 9ػؿ ِٙؼ وٛػن ٘ب  ٚآمبييگب٘ٙب ػؿ ٍٛؿت ِيب٘ؼٖ ثيّبؿي تقؿيك
ايّٕٛگٍٛثٌٛيٓ تٍٛيٗ ِي ىٛػ .
 - 12وٍ يٗ عٛؿاوي ٘بي ػؿ يبيي ثب يؼ تب ػ ِبي  92 -85ػؿ رٗ مب
ٔ تي گـاػ  ٚ ،ثٗ ِؼت 4ػلي مٗ صـاؿت ػ يؼٖ يب  92حبٔ يٗ ػؿ
ِنيـ ثغبؿ آة لـاؿ گيـٔؼ  ٚمپل َِـف ىٔٛؼ .

پيطگيزي ايًُي :
ايّٕي فقبي  :امتفبػٖ اف ٚاونٓ (  0تقؿيك فضالٔي ثب فبٍٍٗ
- 1
 6تب ِ 10بٖ ػؿ ثقؿگ نبالْ  ٚػؿ گـ ٖٚمٕي  0تب  18مبي 3
تقؿ يك ف ضالٔي ث َٛؿت  0ػٚف اٚي ثب فب ٍٍٗ يى ّبٖ  ٚػٚف م6 َٛ
تب ِ 10بٖ ثقؼ .
ِمؼاؿ ٘ـ ػٚف ِ 2/5يٍي ٌيتـ امت .
 -0ايّٕي غيـ فقبي  :امتفبػٖ اف ايّٕٛگٍٛثٌٛيٓ ثب ػٚف 0/02
 ml /kgػؿ اٌٚيٓ فـٍت تب ػ٘ٚفتٗ ثقؼ اف تّبك .

عٕارض :
ػؿٍؼ أؼوي اف ثيّبؿاْ ِجتال ثيٗ ٘پبتييت ٘ ، Aفتيٗ ٘يب ييب
ِب٘ٙب پل اف ثٙجٛػ وبًِ  ،ػچبؿ فٛػ ثيّبؿي ِي ىٔٛؼ  .يىي اف
اىىبي غيـ ِقّٛي ٘پبتيت  Aصبػ ٘ ،پبتيت وٍنتبتيه امت وٗ ثيب
اػا ِٗ ػا ىتٓ فؿػي  ٚعبؿه ِ يغٌ ِي ىٛػ  .ثب ا يٓ صبي ثي ّبؿي
عٛػ ثغٛػ ِضؼٚػ ىٔٛؼٖ امت  ٚثٗ مّت ثيّبؿي ِقِٓ وجؼي پييـفت
ّٔي وٕؼ .

ْپاتيت E

:

ىىً ؿٚػٖ اي ٘پبتيت  non A-non Bاميت ويٗ ػؿ آمييب  ،افـيميب ،
اِـيىبي ِـوقي ػيؼٖ ىؼٖ امت .

اپيؼِيٌٛٛژي :
أتيبؿ آْ اف ؿاٖ  fecal – oralثٛػٖ ِٚقّٛال“ ثؼٔجبي
ِغبفْ آة (ثٗ فٕٛاْ ِخبي ثقؼ اف ميً )ؿط ِيؼ٘ؼ .
عٍَٛيت اپيؼِيٌٛٛژيىي وٗ  HEVؿا اف ميبيـ فٛاِيً ثيّيبؿيقاي
ؿٚػٖ اف تـاق ِيؼ ٘ؼ ٔ ،بػؿ ثٛػْ أت مبي حبٔٛي فـػ ثٗ فـػ اف
افـاػ آٌٛػٖ ثٗ افـاػي امت وٗ ثب آٔٙب تّبك ٔقػيه ػاؿٔؼ.
ايٓ ففٔٛت ػؿ رّقيتٙبي وٗ ٔنجت ثٗ  HAVايّيٓ ٘نيتٕؼ  ،ثيـٚف
ِيىٕؼ .
آٌٛػٖ ىيؼْ

طبقّ بُذي تطخيصي بيًاري :
يظٌُٕ :
ثـٚف فالئُ مينتّيه ٔؾيـ تت ،تٛٙؿ  ،امتفـاك  ،ثي اىتٙبيي ،
عنتگي  ،فالئُ ىجيٗ مـِبعٛؿػگي ثب يب ثؼ ْٚتغييـ ؿٔگ اػؿاؿ

يحتًم :
فالئُ ِؾّٕ٘ ْٛـاٖ ثب ثـٚف فؿػي  ،افقايو آٔقيُ ٘بي وجؼي
قطعي :
تنت تيغيَي اعتَبٍي مـٌٛٚژي ِخجت اف ٔؾـ A nti HEV
دٔرِ كًٌٕ 14 :تب  62ؿٚف  ٚثغٛؿ ِتٛمظ  42ؿٚف امت

ٔىتٗ ِ : ُٙايٓ
اِ ىبْ ت جؼيً ىؼْ
ِـگ آٚؿ ثٛػْ ؿا
ػؿ فٔبْ صبٍِٗ ثٗ
.

ٔٛؿ ٘پبتيت  1تب0ػؿٍؼ
ثٗ ٘پبت يت ثـق آ مب ٚ
ػاؿا مت وٗ ايٓ ٔنجت
 12تب  02ػؿٍؼ ِي ؿمؼ

پيطهگيزي ّ٘ :بٕٔؼ ٘پبتيت ِ Aي ثبىؼ ٌٚي تب وٕٚ ْٛاونيٕي ثيـاي
آْ ت ٙيٗ ٔ يؼٖ ا مت  ِ ٚيغٌ ٔي نت وٗ آ يب ايّٕٛگٍ ٛثٌٛيٓ اف ثـٚف
آْ رٍٛگيـي ِيىٕؼ يب عيـ .
ِ ٕبثـ آة ػؿ عي اپ يؼِي ثب يؼ اف ٔ ؾـ آ ٌٛػگي ثٗ ِؼفٛؿ ثـؿ مي
ىٔٛؼ  ٚآة لجً اف َِـف رٛىبٔؼٖ  ٚيب وٍـ فػٖ ىٛػ .

درياٌ :

٘يچ ٔٛؿ ػؿ ِبْ اعتَب ٍي ثـاي آْ ؽ وـ ٔ يؼٖ ا مت  ٚػؿ ِبْ غ يـ
اعتَبٍي آْ ىجيٗ ٘پبتيت ٔٛؿ ِ Aي ثبىؼ .

عٍَٛيت

رؼٚي ٚيژگي ٘بي ثبٌيٕي ٘پبتيت E ٚ A
HEV
HAV

ػٚؿٖ وّْٛ
ىـٚؿ
تّبيً مٕي
أتمبي fecal – oral
أتمبي پـوٛتبٔٗ
أتمبي رٕني
أتمبي پـي ٔبتبي
ٚعبِت ثبٌيٕي

ثـق آمب
ِقِٓ ىؼْ
ٔبلً
مـعبْ
پيو آگٙي
پييگيـي ايّٕي

ػؿِبْ

 45-15ؿٚف
صبػ
وٛػوبْ  ،رٛأبْ
+++
غيـ ِقّٛي

+ي
عفيف
 2/1ػؿٍؼ
٘ـگق
٘ـگق
٘ـگق
فبٌي
ٚ، IGاونٓ
٘يچ

 14تب  62ؿٚف
صبػ
رٛأبْ ( 02تب  42مبي )

+++
ي
ٔبِيغٌ
ي
عفيف
1تب 0ػؿٍؼ ( ػؿ فٔبْ ثبؿػاؿ  12تب  02ػؿٍؼ )

٘ـگق
٘ـگق
٘ـگق
عٛة
ٔبىٕبعتٗ
٘يچ

فصم دٔو
كساز

كشاس
تعزيف :

ثيّييبؿي ٔبىييي اف تٛونيييٓ ثبميييً ثييي ٘ييٛافي ارجييبؿي ثٕييبَ
وٍنتـيؼي َٛتتبٔي امت .
ايٓ ِيىـٚة تٛأبيي ايزبػ امپٛؿ ( ٘بگ ) ثنيبؿ ِمب َٚؿا ػاؿػ
وٗ ِي تٛا ٔؼ ػؿ ىـايظ ث نيبؿ ٔبِٕب مت ِضي غي تب ِؼتٙبي عٛالٔي
فٔؼٖ ثّبٔؼ .
تٛو نيٓ  ،ثب ا حـ ؿٚي مي نتُ اف َبة  ،ثب فج امپب مُ ث نيبؿ ىؼيؼ
فضالٔي ِييٛػ وٗ ِيتٛأؼ ويٕؼٖ ثبىؼ .

اپيذييٕ نٕژي :
ػؿ٘ ّٗ ػٔ يب ػ يؼٖ ِي ىٛػ  ٚػؿ ِ ٕبعك ؿ ٚمتبيي و يبٚؿفي  ٚآة ٚ
٘ٛاي گـَ ثييتـ ػيؼٖ ِييٛػ

طبقّ بُذي تطخيصي بيًاري :
يحتًم :
امپب مُ ف ضالت ِب ضغٗ  ،ع ٕؼٖ ىيغبٔي  ،اٚپي نتٛتٛٔٛك  ،ا فقايو
ت ْٛفضالت  ،امپبمّٙبي ژٔـاٌيقٖ  ،اعتالالت اتَٛٔٛ

قطعي :
ِجٕي ثـ
تيغيٌ ثيّبؿي  ،ثبٌيٕي امت  ٚثـ امبك فالئُ ثبٌيٕي
مبثمٗ ٚاونيٕب مئ ْٛبِقٍ َٛيب فؼَ ت ىـاؿ ػٚف ٘بي يبػآٚؿ ،
تيغيٌ لغقي ِيگـػػ .

درهاى :
1
0
3
4
5
6
7
8

ىنتيٛي وبًِ فعُ ثب ٔـِبي مبٌيٓ
 ػثـيؼِبْ ٔنٛد ِـػٖ  ٚآٌٛػٖ عٛػػاؿي اف ثغ يٗ وـػْ فعّ ٙبي ِ يىٛن ( ِبٔ ٕؼ گقه صيٛا ٔبتيب فعّٙبي آٌٛػٖ ثٗ وٛػ صيٛأي )
 ا متفبػٖ اف آٔ تي ثيٛت يه ِٕب مت ( پ ٕي ميٍيٓ  ،مفبٌى نيٓ ،اؿيتـِٚبينيٓ ِ ،تـٔٚيؼافٚي )
 امتفبػٖ اف ثٕقٚػيبفپيٕٙب  ٚىً وٕٕؼٖ ٘بي فضالٔي ِٕبمت ت ٛرٗ وب ًِ ثٗ فٍّ ىـػ ػ متگبٖ تٕفل  ٚػؿ ٍٛؿت ٌقٌٗ ٌٛ َٚگؾاؿي يب تـاوئٛمتِٛي
 ت ٛرٗ وب ًِ ثٗ فٍّ ىـػ ػ متگبٖ ات ِٛٔٛيه  ٚف يبؿع ْٛثي ّبؿ (ػؿ ٍٛؿت ا فقايو ف يبؿع ْٛا متفبػٖ اف ٌجتٌٛ ٛي يب ِٕيق يَٛ
مٌٛفبت  ،يب ػاؿ٘ٚبي ِيبثٗ
ايّٕ نبفي ف قبي ثب ا متفبػٖ اف ٚاو نٓ وقاف  .ػؿ ِٛاؿػي وٗ
فعُ وٛچه  ٚتّيق ثٛػٖ ٚ ٚاونيٕبمي ْٛثغٛؿ وبًِ أزبَ ىؼٖ

 ،ا ِب اف آ عـيٓ ثبؿ تقؿ يك ٚاو نٓ ثيو اف  12مبي گؾ ىتٗ ا مت
،تقؿيك ٚاونٓ تٍٛيٗ ِييٛػ .
ػؿ ِٛاؿػي وٗ ف عُ آ ٌٛػٖ ثٗ ثقاق ِ ،ؼفٛؿ يب ِٛاػ آ ٌٛػٖ
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وٕ ٕؼٖ ػي گـ ثٛػٖ يب ف عُ اف ٔٛؿ مٛؿاط وٕ ٕؼٖ ثب ىؼ ٚ
ٚاونيٕبمي ْٛثغٛؿ وبًِ أزبَ ىؼٖ  ،اِب اف آعـيٓ ثبؿ تقؿيك
ٚاونٓ ثيو اف  5مبي گؾىتٗ امت ،تقؿيك ٚاونٓ تٍٛيٗ ِييٛػ .

 - 12ػؿ افييـاػي وييٗ ٔمييٌ مينييتُ ايّٕييي ثييؼْ ػاؿٔييؼ يييب
ٚاونيٕب مي ْٛث غٛؿ وب ًِ أ زبَ ٔؼاػٖ ا ٔؼ  ،تقؿ يك ٚاو نٓ
اٌقاِي امت .
 - 11ايّٕنبفي غيـفقبي ثب امتفبػٖ اف مـَ ضيؼ ويقاف() HTIG
ػؿ ا فـاػي وٗ ػؿ ا فـاػي وٗ ٔ مٌ مي نتُ ايّ ٕي ثؼْ ػاؿ ٔؼ يب
ٔؼاػٖ أؼ .
ٚاونيٕبمي ْٛثغٛؿ وبًِ أزبَ

پيطگيزي :
أزبَ ٚاونٕبمي ْٛوبًِ ػؿ افـاػ
- 1
 - 0تٛرٗ وبًِ ثٗ فعّٙبي ايزبػ ىؼٖ ؿٚي پٛمت ثغَ ًٛػؿ ِٛاؿػي
وٗ فعُ ثب عبن آٌٛػٖ ىؼٖ امت .

فصل سْم
جإَر گشيذگي
يار گشيذگي
عقزب گشيذگي
سَبٕر سدگي
گشش عُكبٕت

جإَرگشيذگي:
ثغٛؿوٍي ٛٔ 0ؿ آميت اف ٔيو ربٔٛؿاْ اف رٍّٗ ِبؿ ثٗ ثؼْ أنبْ
ٚاؿػ ِي ىٛػ:
ِي
- 1آٔٙبيي وٗ ثٗ فٍت احـ ِنتميُ ف٘ـ ثـ ثؼْ ثٛرٛػ
آيٕؼ
- 0آٔ ٙبيي وٗ ثٗ ف ٍت ا حـ غ يـ ِ نتميُ مُ ِي ثب ىٕؼ ِ،بٔ ٕؼ
ٚاوٕو افػيبػ صنبميت ثٗ ٔيو فٔجٛؿ.
مٗ گـ ٖٚاف ربٔٛؿاْ  :صيـات ِ ،بؿ٘ب  ،فٕىجٛتٙب  ،ؿعيٍٙب ٚ
فمـث ٙب  ِ ،نئٛي ثيو اف  92ػؿ ٍؼ ِـگ  ِ ٚيـ ٘ب ثق ٍت گقه ،
٘نتٕؼ .

هار گسيدگي
اپيذييٕنٕژي :
اف ٛٔ 3522ؿ ىٕبعتٗ ىؼٖ ِبؿ وّتـ اف يىؼُ٘ آٔٙب مّي ٘نتٕؼ .
ا يٓ ا ٔٛاؿ ِتق ٍك ثٗ  5عب ٔٛاػٖ يب ف يـ عب ٔٛاػٖ ٘ نتٕؼ وٗ
ثغييٛؿ عالٍييٗ ىييبًِ ِييبؿوجـا  ،افقييي ِ ،بِجييب ِ ،ييبؿفٔگي ،
ِبؿػؿيبيي ِ .… ٚي ثبىٕؼ .
مبالٔٗ تمـيجب“ ٘ 0قاؿ ِـگ ثٗ فٍت گقه ِبؿ ؿط ِي ػ٘ؼ.

پبتٛژٔق :ف٘ـِبؿ ِغٍٛعي اف چٕؼ پـٚتئيٓ مّي  ٚآٔقيُ ِي ثبىؼ
وٗ ا حـات فبؿ ِبوٌٛٛژي پيچ يؼٖ اي ػاؿػ ِ .خال“ ف ٘ـ ِبؿوجـاي
٘ ٕؼي اف ِٛاػي چٛٔ ْٛؿٚتٛو نيٓ ٌّٛ ٘ ،يقيٓ ،وبؿػيٛتٛو نيٓ ،
وٌٛيٓ امتـاف  ،صؼالً ٛٔ 3ؿ فنفبتبف ٛٔ ،في ٔٛوٍئٛتيؼاف  ٚيه
ِٙبؿوٕٕؼٖ لٛي ميتٛوـ َٚاونيؼاف تيىيً يبفتٗ امت .
مّٙبي ٔٛؿٚتٛونيه (ِخً مُ ِـربْ ِبؿ ) ثبفج فٍذ تٕفني  ٚمپل
ِـگ ِيگـػػ .

اف احـات ػيگـ مُ ثقضي ِبؿ٘ب ٍ ،ؼِٗ ِٛضقي ثبفت  ،عٔٛـيقي ٚ
ٌّ٘ٛيق  ،والپل گـػه عِ ْٛي ثبىؼ .

أت يبؿ مي نتّيه ف ٘ـ ث ٛميٍٗ فـٚق ٌٕ فبٚي ٍٛؿت ِي گ يـػ ٚ ،
ا لؼاِبت ػؿ ِب ٔي ثـاي وب٘و ف ًّ ٌٕفبت يه عـس ؿ يقي ِي ىٛػ تب
ثٗ وٕتـي فالئُ وّه وٕؼ .
عٕايهي كّ بز ضذت يار گشيذگي يٕثزَذ :
- 1مٓ  ،لؼ  ،مالِت ثي ّبؿ ِ :بؿگق يؼگي ػؿ ث چٗ ٘ب ِق ّٛال“ ىؼيؼ
ثٛػٖ ِ ٚـگ  ِ ٚيـ آْ ف يبػ تـ ِي ثب ىؼ ف يـا ٔ نجتب“ ِ مبػيـ
ثييتـي اف مُ ثٗ ثؼْ يه عقّٗ وٛچه ٚاؿػ ِي ىٛػ .
 ِ - 0ضً گقه  :گقه ا ٔؼاِٙب يب ثب فت چـ ثي اف ت ٕٗ ٍٛ ،ؿت  ،يب
ٚؿٚػ ٔيو ثٗ ػا عً فـٚق و ٛچه ،ع غـ وّ تـي ػاؿػ  ِّ .ىٓ ا مت
ٔٛن ٔيو پٛمت ؿا مٛؿاط وٕؼ ٌٚي ٘يچگ ٗٔٛف٘ـي ٚاؿػ ٔيٛػ .

صتي يه اليٗ ٔبفن اف ٌجبك ِّىٓ امت ِضبفؼ عٛثي ثبىؼ .
ثقٍت مغضي ثٛػْ فعُ ػؿ يه پٕزُ ِبؿگقيؼگبْ  ،فالئُ آْ ٘ ،ـچٕؼ
ٔيو پٛمت ؿا مٛؿاط وـػٖ ثبىؼ  ،ثـٚف ّٔي وٕؼ .
أؼافٖ ِبؿ ِ ،يقاْ عيُ يب تـك آْ ٚ ،ضقيت ػٔؼأٙبي ف٘ـي
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ّ٘ ،گي اف فٛاًِ ِ٘ ُٙنتٕؼ .
 ٚرٛػ ِيىـٚث ٙبي ِغت ٍف ثغ َ ًٛوٍ نتـيؼي ٚ َٛاؿگبٔ نيّٙبي
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ثيٛٙافي ػيگـ ػؿ ػ٘بْ ِبؿ يب ثـ ؿٚي پٛمت لـثبٔي
ِ - 5يقاْ فقبٌيت  ٚوٛىو ثالفبٍٍٗ ثقؼ اف ِبؿگقيؼگي (افقايو
فقبٌيت ثبفج افقايو رؾة مينتّيه مُ ِي ىٛػ .
عالئى بانيُي :
ثؼٔجبي گقه ِبؿ ػؿ فـُ چ ٕؼ ػلي مٗ ػؿػ ىؼيؼ ٘ ّـاٖ مٛفه ػؿ
ِضً فعُ ايزبػ ِييٛػ  ،ثنـفت تٛؿَ ِٛضقي ايزبػ ىؼٖ  ٚاويّٛف
 ٚتبٚي ػؿ ٔبص يٗ ِ جتال ؽب٘ـ ِي گـػػ  .ػؿ ِـص ٍٗ ث قؼ گبٔگـْ
پٛمت ٔ ٚنٛد فيـ رٍؼي ايزبػ ِيگـػػ
ا حـات ث قؼي مُ ىبًِ  :تت  ،ت ٛٙؿ  ،ا متفـاك  ،وال پل فـ ٚلي ،
عٔٛـيقي ػؿ فيـ پٛمت  ٚعٔٛـيقي اف تّبَ مٛؿاعٙبي ثؼْ ،فؿػي
عفيف  ،وـاِپٙبي فضالٔي  ،أمجبُ ِـػِه  ،ػيٍيـي ، َٛتيٕذ ٚ ،
ِـگ ثقؼ اف  48مبفت ِي ثبىؼ .
ػؿ ٍٛؿت فٔؼٖ ِبٔؼْ ِّىٓ امت ثٗ فٍت گبٔگـْ  ٚففٔٛت حبٔٛيٗ ،
ٔ ، DICىـٚف وٛؿتىل وٍيٗ  ، ATN ، ARF ،ؿط ػ٘ؼ .
فالئُ فِّٛي ِبؿگقيؼگي ثؼٔجبي يه ػٚؿٖ تبعيـي وٗ اف  15ػليمٗ
تب  8مبفت ِ ،تفبٚت امت  ،ثٛرٛػ ِي آيؼ .

يافتّ ْاي آسيايطگاْي :

ػؿ ِٛاؿػ ىؼيؼ ىبًِ :آٔ ّي پيو ؿٔ ٚؼٖ ٌٛ ،و ٛميتٛف وب٘و
پالوتٙب  ،اعتالي ػؿ تنتٙبي أقمبػي ع ، ْٛپـٚتئيٕيٛؿي  ٚافتّي
امت .

درياٌ :

چٕب ٔچٗ ػؿ ِضً گقه ٔيبٔٗ ٘بي ػٔؼاْ ف٘ـي  ،ػؿػ ِٛضقي  ،اػَ
 ،ثي صني  ٚضقف ػؿ ِؼت  02ػليمٗ ؽب٘ـ ٔيٛػ  ،ػاليً ِّٙي ٘نتٕؼ
وٗ ِبؿ مّي ٔجٛػٖ امت .
ا گـ اِ ىبْ ت يغيٌ ٔٛؿ ِبؿ ٔي نت  ،ثبي نتي ػؿ ٍٛؿت اِ ىبْ ِبؿ
ؿا ثٗ ِٕؾٛؿ تقييٓ ٔٛؿ آْ ويت .

كًك ْاي أنيّ :
1
0
3
4
5

اعّيٕبْ ثغييؼْ  ٚآؿاَ وـػْ ثيّبؿ
أ زبَ ا لؼاِبتي وٗ رؾة مُ ؿا ثٗ تبعيـ ِي ا ٔؼافػِ ( .خال“
أؼاَ گقيؼٖ ىؼٖ ثي صـوت گـػػ )
 ا گـ اف ٔ ؾـ ت يـيضي اِ ىبْ پؾيـ ا مت  ،ثبالي ِ ضً گقه ؿا ثبيه تٛؿٔيىٗ ِ ،ضىُ ثجٕؼيؼ  ،عٛؿي وٗ يه أگيت ثب اىىبي اف
فيـ آْ ؿػ ىٛػ .
 ثٗ فٛا ًٍ يى نبفت تٛؿٔي ىٗ ؿا ثبف وٕ يؼ  ٚػؿ ِ ضً ثبالتـيثجٕؼيؼ .
 ػؿ ٍٛؿتي وٗ ٔ تٛاْ ثي ّبؿ ؿا ؽـف  15ػلي مٗ ثٗ ثيّبؿ متبْؿ مب ٔؼ  ،ػؿ ِ ضً گقه ثـ ىي ع غي ( ٍٍيجي ٔجب ىؼ )ث غٛي 1
مبٔتي ِتـ  ٚفّك  2/5مبٔتي ِتـ ايزبػ وٕيؼ  ٚمبويٓ ّٔبئيؼ
.

 - 6ػؿ ٍٛؿتي وٗ فع ّي ػؿ ػ ٘بْ ػاؿ يؼ اف ف ًّ ِ ىو ثب ػ ٘بْ
عٛػػاؿي وٕيؼ
 - 7مبويٓ فعُ  ،صؼالً تب يىنبفت ثقؼ اف گقه تب فِبٔي وٗ مـَ
ضؼ ِبؿگقيؼگي تزٛيق ىٛػ  ،اػاِٗ يبثؼ .
 -8اميييتفبػٖ اف ميييـِب ثقٕيييٛاْ ييييه اليييؼاَ ػؿِيييبٔي
( ) CRAYOTHERAPYتٍٛيٗ ّٔييٛػ

اقذايات فٕري در بيًارستاٌ :
1
0
3
4
5
6
7

وٕتـي ىٛن ٔ ٚبؿمبيي تٕفني
تزٛيق مـَ ضؼ ِبؿگقيؼگي
 ِ جبؿفٖ ثب ففٔ ٛت ف عُ  ٚث غٛؿ و ٍي ِـالجت ٙبي ِ ضبفؾتي ( ثبت ٛرٗ ثٗ ايٕ ىٗ اغ ٍت ِيىـٚث ٙبي ػ ٘بْ ِبؿ گـَ ِٕ في ٘ نتٕؼ
ثبيؼ آٔتي ثيٛتيه ِٕبمت تزٛيق گـػػ ).
 تزٛيق مـَ ضؼ وقاف ثـاي ر ٍ ٛگ يـي اف اي نىّي ثبفتي ػؿ ا ٔؼاَ ِ تٛؿَ ػؿ ثق ضيِٛاؿػ فبىيبتِٛي أزبَ گيـػ .
 ػثـيؼِبْ فعُ ػؿ اٚاعـ ٘فتٗ اٚي . -تنىيٓ ػؿػ .

دٔس سزو ضذ يارگشيذگي :
ثـاي گقىٙبيي وٗ تٛؿَ ِٛضقي ػاؿٔؼ ٌٚي فالئُ مينتّيه ٔؼاؿٔؼ
- 1
 0تب ٚ 5يبي (  02تب ِ 52يٍي ٌيتـ ).
- 0ا گـ تٛؿَ اف ِ ضً گقه پي يـفت و ٕؼ  ٚفال ئُ عف يف ف ِّٛي يب
اعتالالت عٔٛي ٚرٛػ ػاىتٗ ثبىؼ  5تب ٚ 9يبي .
ثـاي گقىٙبي وٗ تٛؿَ ِٛضقي ػاؿٔؼ ٌٚي فالئُ مينتّيه ٌّٛ٘،يق
- 3
 ،اعتالالت أقمبػي  ،ػاؿٔؼ  12تب ٚ 15يبي يب ثييتـ .
 - 4ػؿ ثچٗ ٘ب  ٚرٛأبْ ثبينتي پبػف٘ـ ثييتـي تزٛيق گـػػ .
ُْگايي كّ پيطزفت تٕرو در يحم گشش يتٕقف ضٕد  ،يقذار كافي پادسْز تجٕيش ضذِ است .
َكتّ يٓى  :رسيذگي بّ ٔضع تُفس ٔ گزدش خٌٕ بيًار اس َكات بسيار يٓى بزخٕرد با بيًار يار گشيذِ است .

پيطگيزي :
ػؿ ِٕبعمي وٗ ِبؿ فيبػ امت ثبيؼ اف ىٍٛاؿ  ٚوفيٙبي ثٍٕؼ ،
چى ّٗ ٚػ متىو ا متفبػٖ وـػ  .اف ٘ ّٗ ِ ّٙتـ ثب يؼ ِٛا ؽت ا عـاف
عٛػ ػؿ ربيي وٗ لؼَ ِ يقٔيُ  ،ثب ىيُ  ٚثب يؼ ثٗ عبعـ ػا ىت وٗ

ِبؿ ِ ٙبرُ ٔ جٛػٖ  ٚتمـي جب“ ت ّبَ ِٛاؿػ صّ ٍٗ آْ ثٗ
أ نبْ ث غبعـ اؽ يت وـػْ آٔ ٙب  ٚيب تـك ِبؿ اف صّ ٍٗ
أنبْ ثٗ عٛػه ِي ثبىؼ

عقزب سدگي:
ف مـة اف ث ٕؼپبيبٔي ا مت وٗ ٘ يت پب ػاؿػ  .غؼػ ِ ٛرٛػ ػؿ ث غو
أت ٙبيي ػَ  ،ف ٘ـ اي زبػ ِيى ٕؼ  ٚف ٘ـ ت ٛمظ ٔيو وٗ ػؿ ٔٛن ػَ
ٚالـ امت ٚاؿػ ثؼْ لـثب ٔي ِي ىٛػ .

فمـة ِقّٛال ػؿ عٛي ؿٚف ػؿ ػاعً ىىبفٙب پٕٙبْ ىؼٖ  ٚىت ٕ٘گبَ
اف ِغفيگييييييييبٖ عييييييييٛػثيـِ ْٚييييييييي آيييييييييؼ .
اغٍيييت ٚاؿػ وفيييو ٌ ،جيييبك ٚصتيييي ؿعتغيييٛاة ِيييي ىيييٛػ .
فميييـة ثيييٗ عيييٛؿ فّؼثيييٗ أنيييبْ صٍّيييٗ ّٔيييي وٕيييؼ
 ٚػؿ ٍٛؿت تّبك اتفبلي ا ٔنب ْ ؿا ٔيو ِي فٔؼ .
ف٘ـ ٔيو اغٍت فمـثٙب ويٕؼٖ ٔينت  ٚفمظ ػؿ گـٙ٘ٚبي مٕي وٛػوبْ
 ٚافـاػ ِنٓ ايزبػ عغـ ِي وٕؼ .

ػؿ ايـاْ ٔٛفي اف فمـة ثٗ ٔبَ گبػيُ ػيؼٖ ىؼٖ امت وٗ فؿػ ؿٔگ
ثٛػٖ  ٚچٕگبٌ ٙبي ميبٖ ػاؿػ  ٚف ٘ـ آْ ث نيبؿ ع غـ ٔبن ثٛػٖ ٚ
ويٕؼٖ امت .
اف ٔ ىبت ثبؿف ف ٘ـ ا يٓ ٔٛؿ ف مـة ايٕ ىٗ فـػ ث قؼ اف گقه ٘يچ
ػؿػي اصنبك ّٔي وٕؼ ثٕبثـ ايٓ ِتٛرٗ گقه ّٔي ىٛػ .
ف مـة ت ٛمٓ ٔ يق فؿػؿ ٔگ ا مت ٌ ٚي چٕگبٌ ٙبيو ميبٖ ؿ ٔگ ٔ جٛػٖ ٚ
فؿػ ؿٔگ امت  .مُ آْ اغٍت ثيغغـ امت .
فالئُ ثبٌيٕي :
اػَ
ث قؼ اف گقه  ،ػؿ ِض ٍي وٗ ٔيو فػٖ ىؼٖ ا مت ،اٌت ٙبة،
٘ي پـ
ِ ٛضقي  ،اوي ّٛف ،ػؿػ ٘ ّـاٖ ثب مٛفه ،پبؿ متقي ،
امتقي  ،وـعتي  ،ايزبػ ِي ىٛػ .
ثقؼ اف  1تب  0مبفت عنتگي ،ثيمـاؿي  ،اىه ؿيقه،آثـيقه ثيٕي
 ،تـىش ثقاق  ،تقـيك  ،تٛٙؿ  ،امتفـاك ،ؽب٘ـ ِي ىٛػ .
ِـگ ػؿ فـُ  10مبفت يب گب٘ي تب ػ ٚؿٚف پل اف ٔيو فػْ ف مـة
اتفبق ِي افتؼ (فمظ ػؿ تقؼاػ وّي اف لـثب ٔيبْ) .
مييُ فمييـة گييبػيُ  ،ػاؿاي احييـات ٌّ٘ٛيقىييؼيؼ ثييٛػٖ  ٚثبفييج
ّ٘ٛگٍٛثيٕيٛؿي  ATN ،ثقٍت ؿمٛة ّ٘ٛگٍٛثيٓ ػؿ ٌ٘ ٌٗٛبي وٍييٗ
 ،آّٔي ىؼيؼ  ٚ ،ػؿٔٙبيت ِـگ ِي ىٛػ .

درياٌ :
1
0
3
4
5
6
7
8
9

اگـ اف ٔؾـ تيـيضي اِىبْ پؾيـ امت  ،ثبالي ِضً گقه ؿا ثب يه
تٛؿٔيىٗ ِ ،ضىُ ثجٕؼيؼ  ،عٛؿي وٗ يه أگيت ثب اىىبي اف فيـ
آْ ؿػ ىٛػ .
 فض ٛآميت ػيؼٖ ؿا ػؿ ٍٛؿت اِىبْ ػؿ آة يظ لـاؿ ػ٘يؼ ( ػلتىٛػ وٗ ِٛرت آميت ثبفتي ثييتـ ٔيٛػ ).
 ثقؼاف  12تب  15ػليمٗ تٛؿٔيىٗ ؿا ثبف وٕيؼ. گـ چٗ ث نتٓ تٛؿٔي ىٗ  ،ػاػْ ثـه  ِ ٚىو ػؿ ايٕ زب ٔ يق تٍ ٛيٗىؼٖ امت ٌٚي ثقٍت وُ ثٛػْ ِيقاْ مُ فمـة ٔ ،ىـٚف ِٛضقي ؿط
ّٔي ػ٘ؼ  ٚمُ مـيقب رؾة ِي ىٛػ.
فًّ مـػ وـػْ ؿا تب  0مبفت اػاِٗ ػ٘يؼ.
ثـاي مـ ،تٕٗ يب افضبي تٕبمٍي اف وينٗ يظ امتفبػٖ وٕيؼ .
 ا متفبػٖ اف پبػف٘ـ  ،ػؿ ٍٛؿت ثـٚف فال ئُ گـف تبؿي مي نتُفَجي ِـوقي يب مينتُ گـػه عٚ ْٛلٍت تٍٛيٗ ِي ىٛػ .
ػؿِبْ ِضبفؾتي ىبًِ وٕتـي ىٛن  ،ػ٘يؼؿاتبمي ٚ ْٛؿميؼگي ثٗ
ٚضقيت تٕفل  ٚگـػه ع ْٛثيّبؿ .
 ت زٛيق ِ نىٓ  ،مـَ ضؼ وقاف  ،وٛؿتيىٛا متـٚئيؼ  ،آٔ تي٘ينتبِيٓ .

پيطگيزي :
1
0
3
4
5
6

 ،ثيييٗ ٕ٘گيييبَ ٍيييجش

تىيييبْ ػاػْ ٌجبميييٙب ٚوفييييٙب
لجً اف پٛىيؼْ آٔٙب
 ثـؿمي ص٘ ٌٗٛب  ٚؿعتغٛاة لجً اف امتفبػٖ . ثنتٓ ؿا٘ٙبي ٚؿٚػي عب ٔٗ . ػؿ ٍٛؿت ا متفبػٖ اف چبػؿ ٍضـايي  ٕ٘ ،گبَ عٛاة صت ّب“ ؿٚيتغت يب ٕٔٛي وٗ ثب فِيٓ يه ِتـ فبٍٍٗ ػاؿػ  ،عٛاثيؼ .
 فثب ٌٗ ٘بي ا عـاف عب ٔٗ يب چبػؿ  ٚوـو ٙبي ثـك  ،چٛة  ٚمٕگؿا افعبٔٗ  ٚاعـاف آْ رّـ آٚؿي وـػ .
 ثـ ؿٚي وف چبػؿ يب عب ٔٗ ِغ ٍٛعي اف ٔ فت يب وـٚفْ ؿيغ تٗ ٚثييب پبىيييؼْ ِغٍييٛعي اف وٍييـػاْ  ، %0ػػت ِ ٚ %12ضٍييٛي
ِ %0 pyrethrinsضٍٛي ػؿ ٔفت  ،عبٔٗ يب چبػؿ ؿا ضؼ ففٔٛي وـػ
.

سَبٕر سدگي
ِٛاؿػي و يٕؼٖ ا مت ِ ٚي تٛا ٔؼ ث نيبؿ عغـ ٔبن

ٔيو فٔ جٛؿ ػؿ
ثبىؼ .
فٔجٛؿ أٛاؿ ِغتٍفي ػاؿػ  .ف٘ـ ٔيو فٔجٛؿ لـِق اميؼي ثٛػٖ ٚ
ثبفج ٚاوٕو ىؼيؼ صنبميت ِيگـػػ .

ف٘ييـ ٔيييو فٔجييٛؿ ػاؿاي عبٍيييت
ٔٛؿٚتٛونيه ِ ،ي ثبىؼ .

٘ينييتبِيٕيه ٌّٛ٘ ،يتيييه ،

عالئى بانيُي :
ِ ضً ٔيو فػ گي ػؿػ تٛاَ ثب مٛفه ىؼيؼ ػاؿػ  .ػؿػ ث نيبؿ ت يق
ثٛػٖ ِ ٚضً ٔيو لـِق ِ ٚتٛؿَ ِي گـػػ .
ػؿ ا فـاػي وٗ صنب ميت ثٗ ٔيو فٔ جٛؿ ػاؿ ٔؼ  ِّ ،ىٓ ا مت فالئ ّي
يقايو
يي  ،افي
يىبالت تٕفني
يىُ ،اىي
يٛؿ  ،ػؿػ ىي
يـ  ،تٙي
يؼ وٙيي
ِبٕٔي
فيبؿع ، ْٛاػَ ثبفتٙبي ِغبعي اف رٍّٗ ِغبط صٍك  ،تٛؿَ ٍٛؿت
ِ ٚـگ ؿط ػ٘ؼ.

درياٌ :
1
0
3
4
5
6
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آؿاَ وـػْ ثيّبؿ  ٚاعّيٕبْ ثغيي ثٗ اٚ
 ىنتيٛي ِضً ٔيو فػگي وّپـك وـػْ ِضً ٔيو فػگي ثب آة مـػ تقؿيك وٛؿتيى ٛامتـٚئيؼ ػؿ ِٛاؿػ ثـٚف ٚاوٕو صنبميت تزٛيق ِنىٓ ػؿ ِٛاؿػ ػؿػ ىؼيؼ ا متفبػٖ اف آٔ تي ثيٛت يه ِٕب مت ػؿ ِٛاؿػ ففٔٛت ٙبي پ ٛمتيحبٔٛيٗ
 تقؿيك آػؿٔبٌيٓ ثَٛؿت فيـ پٛمتي ( ثب غٍؾت  ) 1 / 1222ػؿافـاػي وٗ ثٗ ٔيو فٔجٛؿ صنبميت ػاؿٔؼ

گشش عُكبٕت
فٕى جٛت اف رّ ٍٗ ث ٕؼ پب يبٔي ا مت وٗ ث قؼاف  ٚلٛؿ فٌق ٌٗ  ،ثق ٍت
تغي يـات  ٚميـ عبن  ٚف يـ  ٚؿ ٚىؼْ آْ  ِّ ،ىٓ ا مت ثٗ  ٚفٛؿ ػؿ
ِضيظ فٔؼگي أنبْ ػيؼٖ ىٛػ .
ٔيو ايٓ ربٔٛؿ ػاؿاي مّي ثب عٍَٛيبت ٘ينتبِيٕيه ٛٔ ،ؿٚتٛونيه
ٔ ٚىـٚتيه ِي ثبىؼ

عالئى بانيُي :
1
0
3
4
5
6

تت
ػؿػ فضالت ِضً ٔيو فػگي
عبؿه ِضً ٔيو فػگي
 ٔىـٚف ىؼْ پٛمت فٍذ فضالت صـوتي -تٛٙؿ

1
0
3
4

ىنتيٛي ِضً ٔيو فػگي
 وّپـك وـػْ ِضً ٔيو فػگي ثب آة مـػٚاوٕو صنبميت
 تقؿيك وٛؿتيى ٛامتـٚئيؼ ػؿ ِٛاؿػ ثـٚفِي ثبىؼ
 -ػؿ ثقضي اف ِٛاؿػ تقؿيك مـَ ضؼ ِبؿگقيؼگي ِفيؼ

درياٌ

فصم چٓارو
ضپص
ضپص
ٔمو ىپو ثٗ فٕٛاْ ٔبلً تقؼاػي اف ثيّبؿيٙب اف رٍّٗ تيفٛك ،تت
ؿارقٗ  ٚ ،آٌٛػگي ثب عٛػ ىپو ػؿ ٔبصيٗ مـ  ،فبٔٗ  ٚثؼْ ؿٚىٓ
امت .
ىپو أگً ارجبؿي عبؿري ٚعٔٛغٛاؿ ربِقٗ أنبٔي امت.ايٓ أگً ،
اف ٔ ؾـ ِيق ثبْ اعتَب ٍي ا مت  ،ثٕ ضٛي وٗ ىپو أ نبْ ،تٕ ٙب ثـ
ثؼْ ِيقثبْ أنبٔي لبػؿ ثٗ عي چـعٗ فٔؼگي عٛػ ِي ثبىؼ .
مٗ ٔٛؿ ىپو أگً رٛاِـ أنبٔي فجبؿتٕؼ اف :
ىپو مـ
- 1
 - 0ىپو تٓ
 - 3ىپو فبٔٗ
آٌٛػگي ثٗ ايٓ أگً يىي اف ِيىالت ثٙؼاىتي ػؿ صٛاػث ِي ثبىؼ
.

ضپص سز :

ِ ضً ف ٔؼگي ىپو مـ ال ثالي ِ٘ ٛب  ٚپ ٛمت مـ ثغ َ ًٛػؿ پ يت گ ٛىٙب
ِ،ي ثبىؼ ٔ ٚيبْ اف فمـ ارتّبفي  ،التَبػي  ،ثٙؼاىتي ػاؿػ .

ايٓ أگً ٘ ،ـگق ػؿ اثـ ٚ ٚپٍه تغّگؾاؿي ّٔيىٕؼ .
أت مبي آْ ثي يتـ اف عـ يك ت ّبك ِ نتميُ  ٚيب ت ّبك ثب ا ىيبء
آ ٌٛػٖ ٔؾ يـ ص ، ٌٗ ٛىبٔٗ  ،ثـك مـ  ،والٖ  ،ؿ ٚمـي ِ ،ت ىب ٚ
ٌجبمٙبي عٛاة امت .

ضپص تٍ :
ػ چبؿ

“ ث غٛؿ و ٍي ىپو ثٛيژٖ ىپو تٓ ثي يتـ ػؿ رٛاِقي وٗ
ثاليبي عجيقي ىؼٖ أؼ ػيؼٖ ِي ىٛػ “
ىپو تٓ  ،ػؿ ٚالـ ىپو ٌجبك ثٛيژٖ ٌجبك فيـ امت  ٚػؿ أتمبي
ثيّبؿيٙبي مبؿي  ،اّ٘يت ٚيژٖ ػاؿػ .
أت مبي آْ ثي يتـ اف عـ يك ٌجب مٙب ثٛيژٖ پ ٛىيؼْ ٌ جبك ػي گـاْ
ٍٛؿت ِي گيـػ .

ضپص عاَّ :
ا يٓ ىپو ثي يتـ تّب يً ثٗ ِضيغ ٙبي ِـ عٛة ػاؿػ ِ ٚق ّٛال“ ػؿ
ٔبصيٗ ىـِگب٘ي ػيؼٖ ِي ىٛػ .
ىپو فبٔٗ ػؿ ِـػاْ اف ىيٛؿ  ٚىؼت فالئُ ثييتـي ثـعٛؿػاؿ امت
ثبيؼ تٛرٗ ػاىت وٗ ػؿ تّبَ أٛاؿ ىپو ِ ،بػٖ چنجبٕٔؼٖ تغُ ثٗ
ِ ٚ ٛتبؿ ٘بي ٌ جبك اف ٔٛفي ا مت وٗ ػؿ ا حـ صالٌ ٙبي ثؼ ْٚف يبْ
ثـاي پٛمت ٌ ٚجبك صً ّٔيگـػػ .
ِؼفٛؿ ىپو آ ٌٛػٖ ثٗ ِي ىـٚة ؿيىتق يب ا مت ِ ٚي تٛا ٔؼ ػؿ ِ ضيظ
ث َٛؿت گـػ  ٚغ جبؿ ثبلي ِب ٔؼٖ  ِٛ ٚرت اپ يؼِي ثي ّبؿي تي فٛك ٚ
تت ؿارقٗ ىٛػ .

اپيذييٕنٕژي :
ىييييييييييپو ػؿ تّييييييييييبَ ٔمييييييييييبط ػٔيييييييييييب
ييييييٓ ػؿ
ييييييپو تي
ييييييٗ ىي
ييييييـ چي
ييييييٛػ ػاؿػ  ،اگي
ٚري
يييـػي
يييت في
يييٛػ ثٙؼاىي
يييبحيـ ثٙجي
يييؼتضت تي
يييـ حـٚتّٕي
رٛاِي
 ٚارتّيييييبفي وّتيييييـ ػييييييؼٖ ِيييييي ىيييييٛػ ٌٚيييييي
ىيييپو ميييـ  ٚفبٔيييٗ تمـيجيييب“ ػؿ تّيييبَ ٔميييبط ػٔييييب
ثٗ ٚفٛؿ ػيؼٖ ِي ىٛػ .
ك

ىييييييپو مييييييـ ػؿ وٛػوييييييبْ ىييييييبيقتـ
امييييييت ٌٚييييييي ػؿ تّييييييبَ گـٙ٘ٚييييييبي
مٕي ػيؼٖ ِييٛػ .

طبقّ بُذي تطخيصي بيًاري :
يظٌُٕ :
ٚرٛػ عبؿه ػؿ ٔبصيٗ مـ ٚتٓ

ػؿ ربِقٗ آٌٛػٖ ثٗ ىپو

يحتًم :
ٚرٛػ ضبيقبت ثَٛؿت عـاه رٍؼي ثب يب ثؼ ْٚففٔٛت  ٚآػٔٛپبتي
ِ ٛضقي ػؿ ٔبص يٗ پ يت گٛه  ٚگـػْ ( ىپو مـ )  ،عـا ىٙبي ِٛافي
ثيٓ ػ ٚوتف ثـ ؿٚي ىبٔٗ ( ىپو تٓ )  ،ػٚؿ ٔبف ٔبصيٗ پـيٕٗ ٚ
فب ٔٗ ( ىپو فب ٔٗ )  ِ ٚيب٘ؼٖ ؿ ىه (ت غُ ىپو ) ػؿ ٔٛاصي ِ ٛػاؿ
ؽوـ ىؼٖ .

قطعي :
ػيؼْ ىپو  ٚؿىه ثب ِيغَبت ثبٌيٕي تيغيَي  ٚاحجبت ِيىـٚمىٛپي

درياٌ :
1
0
3
4
5

ؿفبيت ثٙؼاىت فـػي
 امتفبػٖ اف ىبِپ ٚ ٛيب ِضٍٛي گبِب ثٕقْ(  ٚػاؿ٘ٚبي ِيبثٗآْ ِبٕٔؼ پـيّتـيٓ ) ثـاي افـاػ آٌٛػ ٖ ثٗ ىپو مـ  ،تٕٗ ٚ
فبٔٗ
 رؼاوـػْ ؿىىٙب اف مبلٗ ِٛ ػؿِبْ فٔٛتٙبي رٍؼي ّ٘ـاٖ -ىنتيٛي ٌجبمٙب ثب پٛػؿ ٌجبميٛيي

طزس استفادِ اس يحهٕل يا ضايپٕگايا بُشٌ
ىبِپ ( : ٛثـاي ىپو مـ )
پل اف عي نبٔؼْ ِِ ، ٛبٔ ٕؼ ىبِپ٘ٛبي ِق ٌّٛي ا متفبػٖ ىٛػ ،
ضّٕب“ ٕ٘گبَ امتفبػٖ اف آْ ِ٘ٛب  ٚپٛمت مـ ِبمبژ وبفي ػاػٖ
ىٛػ  ٚىبِپ ٛثٗ ِؼت  4ػليمٗ ثـ ؿٚي ِ٘ٛب ثبلي ثّبٔؼ .
ا متفبػٖ اف ا يٓ ػاؿ ٚػؿ ف ٔبْ ثبؿػاؿ  ٚىيـعٛاؿاْ تٍ ٛيٗ ٔ ّي
ىٛػ
ِضٍٛي  ( :ثـاي ىپو تٓ  ٚفبٔٗ )
عـف امتفبػٖ اف آْ ثؼيٓ عـيك امت وٗ فـػ آٌٛػٖ ثٗ ىيپو  ،پيل
اف امتضّبَ ِ ،ضٍٛي ؿا ثٗ ثؼْ ( اف گـػْ ثٗ پبئيٓ ) ثّبٌؼ
ِض ٍٛي ثب يؼ  10-8مبفت ؿٚي ثؼْ ثبلي ثّب ٔؼ  .مپل فـػ ػ ٚثبؿٖ
صّبَ وٕؼ  ٚػاؿ ٚؿا اف ؿٚي پٛمت ثيٛيؼ.
الفَ امت ٌجبمٙبي فـػ آٌٛػٖ صتّب“ ىنتٗ ىؼٖ  ٚىپو فػايي گـػػ
.

طزس جذا كزدٌ رضك اس ساقّ يٕ
ر ٙت رؼا وـػْ ؿ ىه اف مبلٗ ِ ٛاف ىبٔٗ ػٔؼا ٔٗ ؿ يق آغ يتٗ ثٗ
مـوٗ امتفبػٖ ىٛػ .
ػؿ ِٛؿػ ىپو فبٔٗ فػٚػْ ِ٘ٛبي ىـِگب٘ي تٍٛيٗ ِي ىٛػ

ر ٙت ىپو فب ٔٗ اي وٗ ا ثـ ٚ ٚپ ٍه ؿا آ ٌٛػٖ وـػٖ ا مت
اف پ ّبػ فيق ٚمتيگّيٓ  % 2/05چ يّي ث َٛؿت ؿٚفي ػ ٚثبؿ ٚ
ث ّؼت  8 -12ؿٚف ا متفبػٖ ىٛػ  ٚمپل ىپو ِـػٖ  ٚؿ ىه
تٛمظ پٕل رؼا ىٛػ .

سرخـك
مـعه يه ثي ّبؿي صبػ ٚيـ ٚمي ا مت وٗ ػؿ ٘ـػٚرٕل ث غٛؿ يى نبْ
ػ يؼٖ ِي يٛػ ،گـ چٗ ا يٓ ثي ّبؿي ِغ َ ًٛػٚؿاْ وٛػوي ا مت ٚػؿ
و يٛؿ٘بئي وٗ ٚاونيٕب مي ْٛمـعه ػؿ وٛػ وبْ أ زبَ ِي يٛػ ػؿ
مٕيٓ رٛأي ثييتـ ػيؼٖ ِي ىٛػ .
هظٌْى :
تبؿيغچٗ ثخٛؿات رٍؼي ثٗ ِؼت مٗ ؿٚف يب ثييتـ  ،تت ثييتـ اف
 38ػؿرٗ مبٔتي گـاػ  ،مـفٗ  ،آثـيقه ثيٕي  ،لـِقي چيّٙب

هحتول :
ِٛؿػ ِؾٕ ْٛثٗ ّ٘ـاٖ يىي اف ِٛاؿػ فيـ:
تبئيؼ يبفتٗ ٘بي ثبٌيٕي تٛمظ ِنئٌٛيٓ ثٙؼاىتي  ،مبثمٗ تّبك
ػؿ
ثب فـػ ِ جتال ػؿ٘ 3ف تٗ گؾ ىتٗ  ٚ ،رٛػ اپ يؼِي
ِٕغمٗ

قطعي :
ِٛؿػ ِضتًّ ٚيىي اف ِٛاؿػ فيـ:
 ٚرٛػ ٌ ىٗ ٘بي وٛپٍ يه  ،و يت ِخ جت  ٚيـٚك  ،ا فقايو چ ٙبؿ
ثـاثـ يب ثييتـ آٔتي ثبػي ضؼ مـعه ،يبفتٓ آٔتي ژْ ٚيـٚك ػؿ
تـىضبت ٔبفٚفبؿٔگل

برخْرد با بيوار :
ػؿ عيٛي
تضميمبت ٔيبْ ػاػٖ امت وٗ اميتفبػٖ اف ٚيتيبِيٓ A
ػٚؿاْ ثيّبؿي  ،ىؼت فٛاؿُ  ُ٘ٚچٕيٓ امٙبي ؿا وب٘و ِي ػ٘ؼ.

درهاى :
ػؿِبْ ثـامبك ػؿِبْ ٔگٗ ػاؿٔؼٖ امت ٚىبًِ ِٛاؿػ فيـ امت :
 - 1تزٛيق ػاؿٚي ضؼ تت
 - 0تزٛيق ٚيتبِيٓ A
 - 3امتـاصت
 - 4امتفبػٖ اف غؾا٘بي پـ وبٌـي

پيشگيري ّ هراقبت :
9

 - 1ا متفبػٖ اف ٚاو نٓ وٗ ِ َٔٛيت ف قبي ِيؼ ٘ؼ  ٚػؿ
ِب٘گي ِ 15 ٚب٘گي تقؿيك ِيگـػػ
 - 0ػؿ ٍٛؿتي وٗ اعـافيبْ مبثمٗ ثيّبؿ ىؼْ ٚيب ٚاونيٕبميْٛ
ٔؼاىتٗ ثبىٕؼ ؽـف  70مبفت يب صؼاوخـ  4ؿٚف تقؿيك ٚاونٓ
ِي تٛأؼ مجت پييگيـي اف اثتال ىٛػ .

يُابع:
چكيذِ بيًاريٓاي جزاحي
چكيذِ بيًاريٓاي عفَٕي

هسوْهيت ُا
دستْرالعول هبارزٍ با بيواري ّبا
ّ هبارزٍ با بيواريِا آباى 1731
دستْرالعول هبارزٍ با بيواري تيفْئيد
دستْرالعول هبارزٍ با بيواري ُپاتيت
دستْرالعول هبارزٍ با شپش

دكتز ياسيار اضزافياٌ
دكتز ضادي يحًذي -
دكتز ييزحسيٍ يحجٕبي
دكتر هحود جوشيدي
دكتر راهيي فريْر
ادارٍ كل پيشگيري
ادارٍ كل پيشگيري
ادارٍ كل پيشگيري
ادارٍ كل پيشگيري

(MANDELL) 15 th 2000

ّ هبارزٍ با بيواريِا 1731
ّ هبارزٍ با بيواريِا شِريْر 1731
ّ هبارزٍ با بيواريِا

-HARRISON’S PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE 1998
- THE MERCK MANUAL 17 th 1999
- CECIL TEXT BOOK OF MEDICINE 21th 2000
- PRINCIPLES AND PRACTICE OF INFECTIOUS DISEASES
- TEXT BOOK OF TRAVEL MEDICINE AND HEALTH 1997
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