
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیماری فزسنذ شماچیست؟

 مننژیت
ثِ ػفًَت ٍالتْبة پزدُ ّبی هحبفظ اطزاف هغش ًٍخبع 

هٌٌضیت گفتِ هیؾَد.ػبهل ایجبدکٌٌذُ هٌٌضیت 

ّبثبؽذ.اگزػبهل هیتَاًذٍیزٍط ّبثبکتزی ّبٍقبرچ 

 .عتا ایجبدکٌٌذُ ػفًَی ثبؽذ اسًَع هٌٌضیت ثبکتزیبل

 مننژیت باکتزیال

اثتال ثِ ایي ثیوبری ًبدر اعت،اهب در فَرت ٍقَع ثبیذ 

عزیغ درهبى آًتی ثیَتیکی ؽزٍع ؽَد. ایي ثیوبری 

درّزهَقغ اس عبل هی تَاًذرٍی ثذّذ،یکی اس اًَاع ایي 

هی ثبؽذ،درفَرتی کِ ًَع هٌٌضیت ،هٌٌضیت هٌٌگَکَکبل 

ٍاگزػبهل ثیوبری ٍیزٍعی درهبى ًؾَدکؾٌذُ خَاّذ ثَد.

 ثبؽذ:

 

 مننژیت ویزوسی

ثزخالف هٌٌضیت ثبکتزیبل ایي ثیوبری ثغیبر ؽبیغ اعت ٍ 

هؼوَال در اٍاخز تبثغتبى ٍاٍایل پبییشدیذُ هی ؽَد .اثتال ثِ 

ایي ثیوبری سیبد طَل ًوی کؾذ ٍ ًیبس ثِ درهبى آًتی 

 ثیَتیکی ًذارد.ثْتز اعت ثب یک هتخقـ ػفًَی هؾَرت 

 .کٌیذ

 

ثقَرت تزؽحی ٍتٌفغی هی ثبؽذ  راه انتقال مننژیت:

بط ثب ثیوبر ثبیذ اس هبعک اعتفبدُ ٍّوِ افزاددر تو

عبػت ثؼذ اسدریبفت دارٍ ًیبس ثِ 42ٍایي ثیوبراى تبکٌٌذ.

 ایشٍلِ)جذاعبسی(دارًذ.

 عالئم بالینی مننژیت

 عفتی گزدى *

 اعتفزاؽ جٌْذُ

 *تت

*عزدرد ثخقَؿ پؾت عز، اعتفزاؽ،اختالل در عطح 

 َّؽیبری ٍگبّی تؾٌج

 *تزط اسًَر 

 .ٍساًَی ثیوبر خن هیؾَد * *ٌّگبم خن ؽذى گزدى لگي

 چه کسانی در معزض ابتال به مننژیت می باشنذ؟

عبل ٍافزاد عبلوٌذ  42- 81عبل،جَاًبى ثیي  5کَدکبى سیز 

ثیؼ اس عبیز گزٍّْبی عٌی در هؼزك اثتال ثِ هٌٌضیت قزار 

 دارًذ.

 سًذگی در هحیطْبی ؽلَؽ ٍدعتِ جوؼی

افشایؼ خطز اثتال ثِ هٌٌضیت خقَفب ًَع هٌٌگَکَکی را 

هیذّذ سیزا در هکبًْبی ؽلَؽ ػفًَت هی تَاًذ عزیؼب در 

 ثیي گزٍُ ٍعیؼی اس افزاد پخؼ ؽَد .
 

 حبهلگی

 ؽغل

  ٍ افزادی کِ دارای هؾبغلی ّغتٌذ کِ ثب حیَاى اّلی عز

 داهپزٍراى ٍ...... هثل کؾبٍرساى، دارًذ: کبر 

 ػَاهل تضؼیف کٌٌذُ عیغتن ایوٌی 

ػَاهلی کِ ثبػث تضؼیف عیغتن ایوٌی هی ؽًَذ: هثل 

ثیوبری ایذس،دیبثت،هقزف دارٍّبی عزکَة کٌٌذُ 

جزاحی ثزداؽتي طحبل ّوگی هی عیغتن ایوٌی، یب ػول 

تَاًٌذ فزد را در هؼزك خطز ثبالتزی ثزای اثتال ثِ ثیوبری 

 .هٌٌضیت قزار دٌّذ

 بیماری مننژیت چگونه تشخیص داده می شود؟

 

عفتی گزدى -در فَرت ٍجَد ػالئن هٌٌضیت)تت ثبال

ٍ...(ٍ ػفًَت ّبی تٌفغی یب گَػ ثخقَؿ در کَدکبى 

 کٌیذ.سیز یکغبل ثِ پشؽک هزاجؼِ 

ثزرعی هبیغ هغشی ًخبػی : ایي تغت تؾخیـ قطؼی ثزای 

هٌٌضیت اعت در ایي تغت،عَسى اس ًقطِ ای در کوز ثیوبر 

ٍارد فضبی  حبٍی هبیغ هغشی ًخبػی ؽذُ ٍهقذاری اس آى 

 .هبیغ را جْت آسهبیؼ اعتفبدُ هی کٌٌذ
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 بیماری مننژیت چه عوارضی را بذنبال دارد؟

اسدعت دادى ؽٌَائی،اسدعت دادى ثیٌبئی،اختالل گفتبری 

،اختالالت یبدگیزی ٍهؾکالت رفتبری ٍ فزع ٍگبّی 

حتی فلج اًذاهْب هی تَاًذ در فَرت ػذم درهبى هٌٌضیت 

 .ایجبد ؽًَذ

 بیماری مننژیت چگونه درمان می شود؟

رٍسدرثیوبرعتبى هیجبؽذ.درهبى  01_82 درهبى  طَل هذت

عزیغ ثب آًتی ثیَتیک ّبی ٍریذی افل اٍل درهبى هٌٌضیت 

 اعت تب اس ایجبد ػَارك ٍخین جلَگیزی ؽَد.

 تت ثیوبر ثب تت ثز ٍ پبؽَیِ کٌتزل

 هبیغ درهبًی 

 تغذیه

تغذیِ ایي ثیوبراى اعتفبدُ اس ػذاّبی پز اًزصی ٍ پز پزٍتئیي 

 جگز ٍخزهب ٍ ....ثبؽذ.–هبّی –هثل عَح گَؽت 

 نکات مزاقبتی و پیشگیزی اس بیماری: 

 رػبیت ثْذاؽت فزدی خطز اثتالثِ ٍیزٍط ّبی هَلذ

 ثیوبری را کبّؼ هی دّذ

ؽغتؾَی فحیح دعت ّب. خقَفب ثِ کَدکبى ثبیذ 

ؽغتي فحیح دعتْب را آهَخت. ّزدٍ عطح دعت)پؾت 

ذ ثب آة ٍکف دعت( ثبیذ کبهال ثب فبثَى آغؾتِ ؽذُ ٍثؼ

 کبهال ؽغتِ ؽَد

ؽغتؾَی دعت خقَفب پظ اس تَالت ،پظ اس دعتکبری 

حیَاًبت اّلی ٍیب پظ اس حضَر طَالًی هذت در 

 ػوَهی تَفیِ هی ؽَد.هکبًْبی ؽلَؽ 

ّوچٌیي ثبیذ ثب هقزف غذاّبی عبلن  کِ حبٍی هیَُ 

ّب،عجشی ّبی تبسُ ٍغالت کبهل هی ثبؽٌذ ٍاعتزاحت 

 کبفی ٍ ٍرسػ هٌظن عیغتن ایوٌی ثذى را تقَیت کزد.

ایوي عبسی: ثؼضی اس اقغبم هٌٌضیت ثبکتزیبئی را هی تَاى ثب 

 ٍاکغیٌبعیَى پیؾگیزی کزد . 
  ٍالذیي گزاهی :ٍالذیي گزاهی :

اس اػتوبد ٍ حغي ًظز جٌبثؼبلی ًغجت ثِ اًتخبة ایي هزکش اس اػتوبد ٍ حغي ًظز جٌبثؼبلی ًغجت ثِ اًتخبة ایي هزکش 
  کوبل تؾکز را دارین .کوبل تؾکز را دارین .

  
درفَرت داؽتي اًتقبد پیؾٌْبد رضبیت ٍیب ؽکبیت هزاتت درفَرت داؽتي اًتقبد پیؾٌْبد رضبیت ٍیب ؽکبیت هزاتت 

  را اطالع دّیذ.را اطالع دّیذ.
درفَرت داؽتي هزاجؼِ ثؼذی ادرط پشؽک ثِ ؽزح سیز درفَرت داؽتي هزاجؼِ ثؼذی ادرط پشؽک ثِ ؽزح سیز 

  اعت: اعت: 
  

 
 

 پیگیزی ها:

 

 

  

  

  
  

  مننژیتمننژیت

  

  

  
  

  

  ::گزدآٍرًذُگزدآٍرًذُ

  گوبرگوبرسّزا سّزا 

  تفتیتفتیسّزاسّزا

  داخلی جراحی برونر_سودارثداخلی جراحی برونر_سودارث  پزعتبریپزعتبریهٌجغ:هٌجغ:

    پرستاری کودکان ویلی وونگپرستاری کودکان ویلی وونگ
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