
 

 

 

   

     

 

 

دهنده کنگو تب خونریزی  

 پریچه )رابط آموزشی (مریم  :تهیه کننده 
 12/9/97نگری : تاریخ باز

 ویراست علمی : سوپروایزر آموزش سالمت

. اس هایؼات پزوالزی ٍ دارای اسیذ وِ تحزیه وٌٌذُ 6

است، ووتز استفادُ وٌیذ. تْتز است تزای دادى هایؼات 

 اس ًی استفادُ وٌیذ.

. تایذ تذاًیذ وِ تحزیه پذیزی ًطاًِ ای اس تیواری 7

است وِ تزای هذت دٍ هاُ پس اس ضزٍع ػالئن ٍجَد 

تایذ در تزاتز رفتارّای وَدوتاى احساس  دارد. پس

 گٌاُ یا خجالت ًىٌیذ.

جْت حفظ آراهص وَدن هحیظ آرام ٍ تی سزٍ . 8

 صذا فزاّن وٌیذ.

ضیذ وِ پَستِ رتشی دست ّا ٍ پاّا، فالذ آگاُ تا. 9

درد تَدُ ٍ هؼوَال در ّفتِ ّای دٍم ٍ سَم رخ هی 

 دّذ.

تؼذ اس هوىي است وَدن صثح ّا در َّای سزد ٍ . 10

خَاب ًیوزٍسی دچار سفتی تیطتز اًذام ّا ضَد. ضوا 

هی تَاًیذ تا ٍرسش ّای غیز فؼال)هاساص( در ٍاى حوام 

 تِ ٍی ووه وٌیذ.

اگز وَدوتاى تحت درهاى تا دٍس تاالی آسپزیي . 11

است، اس ػالئن هسوَهیت تا آسپزیي)ٍسٍس گَش، 

 سزدرد، وثَد ضذى تذى( آگاُ تاضیذ.

 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 05157236833تلفي: 

 1199داخلی: 

تاضیذ  تِ یاد داضتِ IV IGدر صَرت استفادُ اس دارٍی 

 هاُ تؼذ ٍ  5را  MMR وِ تشریك ٍاوسي ّای

 IV IGهاُ پس اس درهاى تا  11ٍاوسي آتلِ هزغاى را  

 تزای وَدن استفادُ وٌیذ. 

 تِ ًاٌّجاری ّای للثی در صَرت اتتالی وَدن

 هوىي است ًیاس تِ درهاى تا آسپزیي یا دارٍّای ضذ

اًؼماد دیگز تاضذ. در ایي ٍضؼیت وَدن خَد را اس 

اًجام ٍرسش ّایی وِ تاػث آسیة تِ ٍی هی ضَد، هٌغ 

وٌیذ ٍ وَدن را ساالًِ تز ػلیِ آًفَالًشا ٍاوسیٌِ 

 تزای سالگی 10 یا 9 سٌیي در را خَد وَدن.  وٌیذ

 تثزیذ. پشضه ًشد للثی ارسیاتی

 
 می توانیذ تا مراجعه ته آدرس اینترنتی مذدجوی گرامی شما

www.gmu.ac.ir  و انتخاب مرکس آموزشی، پژوهشی

درمانی عالمه تهلول گناتادی از منوی شثکه ها و مراکس 

درمانی و مراجعه ته واحذ آموزش سالمت ته سایر مطالة 

 اموزشی دسترسی پیذا کنیذ

 

کاوازاکیبیماری   



 

 

 

 لزهشی، خطىی ٍ تزن خَردگی لة ّا. 7

 لزهشی دّاى ٍ حلك. 8

 لزهشی ستاى)ستاى تَت فزًگی(. 9

، ضىن ٍ وطالِ سیٌِ ،راش ّای لزهش در پطت. 10

 راى

پَستِ ریشی دٍر ًاخي ّای دست ٍ پا در ّفتِ . 11

2  ٍ3 

 درمان:

 آسپزیي.1

 (IV IGتشریك ایوًََگلثَلیي).2

 استزٍئیذّا)پزدًیشٍلَى( .3

 درهاى ، جْت تیواراى هثتثال تِ واٍاساوی تایذ تؼذ اس

 تزرسی للثی تحت ًظز تاضٌذ.

یه ػارضِ ًادر تیواری، ًاضٌَایی حسی_ 

ػصثی است. در صَرت ٍجَد ضه، وَدن تایذ 

 اس ًظز ضٌَایی ارسیاتی ضَد.

 

تزرسی ّای دراس هذت هوىي است ضاهل هَارد سیز 

 تاضذ:

 ًَار للة دٍرُ ای.1

 اوَواردیَگزافی.2

 تست ٍرسش.3

4.MRI للثی 

 الذاهات ضزٍری جْت درهاى تیواری واٍاساوی:

ٍ در درجِ حزارت تیوار را رٍساًِ وٌتزل .1

 صَرت ٍجَد تة تِ پشضه اعالع دّیذ.

ّص تة ٍ ًاراحتی ّای پَستی، وَدن ای واتز.2

 را تا آب ٍلزم تي ضَیِ وٌیذ.

جْت تِ حذالل رساًذى هطىالت پَستی .3

تَاًیذ اس لثاس خٌه، ًزم، ًخی ٍ وَدن هی 

 گطاد ٍ لَسیَى تذٍى تَ استفادُ وٌیذ.

وزم  جْت لة ّای خطه تزن خَردُ اس.4

 هزعَب وٌٌذُ استفادُ وٌیذ.

وَدن خَد را تِ هصزف هایؼات صاف ضذُ .5

 ٍغذاّای ًزم تطَیك وٌیذ.

 

تیواری دٍراى وَدوی است. ایي تیواری   واٍاساوی

التْاب حادی است وِ هخاط، پَست، غذد لٌفاٍی ٍ 

 ػزٍق للة را درگیز هی وٌذ.

تیواری تیطتز در اٍاخز سهستاى ٍ اٍایل تْار 

 هطاّذُ هی ضَد.

 دلیل ایجاد بیماری:

ًاضٌاختِ است ٍلی احتوال دارد ػلت تیواری یه 

 ػاهل ػفًَی تاضذ.

 های بیماری: عالئم و نشانه

 رٍس یا تیطتز 5تة تاال تِ هذت .1

 اختالل فؼالیت ػضلِ للة.2

 تَرم غذد لٌفاٍی گزدى ٍ سایز هٌاعك.3

 التْاب تذٍى تزضح هلتحوِ ّز دٍ چطن.4

 لزهشی ٍ ٍرم دست ّا ٍ پاّا.5

 حساسیت تِ ًَر.6

 


