
 

 

 

 

 

 شیگلوز

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 پریچه )رابط آموزشی (مریم  :تهیه کننده 

 12/9/97نگری : تاریخ باز

 ویراست علمی : سوپروایسر آموزش سالمت

 

جْز کبسشي احشوبل دخش ػفًَز اس کٌِْ .3

 اسشفبدُ شَد. یب دَشک یکجبر هصزف

اس اسشفبدُ اس اسجبة ثبسی هششزک ثیي کَدکبى .4

 خَدداری شَد.

سؼَیط سٍد ثِ سٍد دَشک کَدک ثِ هٌظَر .5

 ػذم آسیت رسیذى ثِ دَسز کَدک.

در صَرر قزهشی دَسز، در هؼزض َّا قزار .6

دوبد سیٌک اکسبیذ جْز گیزد ٍ اسشفبدُ اس 

سسزیغ الشیبم دَسز سحزیک شذُ هَرد 

 اسشفبدُ قزار گیزد.

در صَرر اهکبى اس سَالز جذا ثزای کَدک .7

 اسشفبدُ شَد.

اس دادى ّز دارٍ ثذٍى دسشَر دششک خَدداری .8

 شَد.

 سغذیِ اس شیز هبدر ثزای کَدکبى سیز دٍ سبل.9

اس دادى آثویَُ، ًَشبثِ، آثٌجبر، سجشیجبر، .10

هَاد قٌذی هثل شیزیٌی جبر، آجیل، 

ی زة ٍ سَح حبٍثیسکَییز، شکالر ٍ هَاد چ

 سجشی خَدداری شَد.

 

. هصزف فزاٍردُ ّبی دزٍثیَسیک هثل هبسز 11

دزٍثیَسیک ٍ ّوچٌیي فزاٍردُ ّبی سیٌک در 

 درهبلي اسْبل هَثز هی ثبشذ.

ّز ثسشِ را ثب یک  ORS. جْز اسشفبدُ دَدر 12

لیشز آة جَشیذُ سزد شذُ اظبفِ کزدُ ٍ ثب سَجِ 

 ثِ دفؼبر اسْبل ٍ ٍسى کَدک ثِ اٍ ثذّیذ.

در صَرر هَارد سیز ثبیذ سزیؼب ثِ دششک هزاجؼِ 

 کٌیذ:

ٍجَد خَى در هذفَع 

دلذرد ٍ دلذیچِ ٌّگبم دفغ 

دَسز خشک 

چشوبى خشک ٍ ثذٍى اشک 

 اسْبل ّوزاُ ثب اسشفزاؽ 

حبلی شذیذ ظؼف ٍ ثی 

 سواالت:ارتباط با ما و پاسخگویی به 

 05157236833سلفي: 

  1199 داخلی:

 



 

 

 

شیگلوز نوعی بیماری باکتریال دستگاه گوارش 

 است.

 راه انتقال:

 سبل دیذُ هی  10سب  1ثیوبری ثیششز در کَدکبى

 شَد)اس راُ هذفَػی دّبًی(.

 ایي ارگبًیسن در رٍی سطَح اشیب ثیجبى سًذُ هی

هبًذ، ثِ ایي سزسیت اًشقبل آى در هزاکش ًگْذاری 

 ب سسْیل هی شَد.کَدکبى ٍ داخل خبًَادُ ّ

 اًسبى هْوشزیي هخشى آلَدگی اسز ٍ ثؼذ اس آى

 آة آلَدُ هی سَاًذ هٌجغ آلَدگی ثبشذ.

 بیماری زایی:

ثبکشزی ثؼذ اس رسیذى ثِ رٍدُ کَچک در ایي هحل 

سقسین هی شَد ٍ سوی آساد هی کٌذ کِ ثبػث 

سزشح آة ٍ الکشزٍلیز اس ًبحیِ صصًَم)اثشذای رٍدُ 

ًظز هی رسذ شیگالّب ثِ کَچک( هی گزدد. ثِ 

ٍر هی حولِ  قسوز اًشْبیی ایلئَم)اًشْبی رٍدُ(

 شَد. 

 

در سلَل ّبی ایي ًَاحی جبیگشیي هی شَد ٍ ثؼذ اس سکثیز 

در ایي هحل ّب ثِ سلَل ّبی هجبٍر سزایز هی کٌذ ٍ آى ّب 

 را اس ثیي هی ثزد.

 تظاهرات بالینی:

 ست.1

 کزاهخ ٍ درد شکن.2

 ٍ ثلغن اسْبل آثکی ّوزاُ خَى.3

 سوبیل سیبد ثِ اجبثز هشاج.4

هٌششز قسوز سحشبًی حسبسیز .5

 شکن

 مراقبت و درمان:

 ٍ ّذف درهبى، ثزقزاری ٍ سذاٍم سؼذل الکشزٍلیشی

ثزطزف کزدى اهکبى سزایز شیگلَس ثِ دیگزاى 

 اسز.

 ثزای ثزقزاری سؼبدل آة ٍ الکشزٍلیز ثذى، هی

د کن آثی شذیذ، ٍ در هَار  ORSسَاى اس هحلَل 

 سشریق شَد. سزم

 

 ثب اًجبم آسهبیش هذفَع هی سَاى هیکزٍة را اس

هذفَع جذا کزد ٍ ثزای سؼییي آًشی ثیَسیک هٌبست 

 آسهَى حسبسیز)آًشی ثیَگزام( اًجبم داد.

 در آسهبیش خَى هیشاى گلجَل سفیذ افشایش هی

گلجَل ّبی سفیذ ٍ قزهش  یبثذ، ّوٌچٌیي در هذفَع،

 دیذُ هی شَد.

سَجِ: هصزف دارٍّبیی کِ ثبػث ثٌذ آٍردى 

اسْبل هی شَد هوٌَع اسز سیزا ثبػث طَالًی 

 ئم بیماری می شود.شذى ػال

 توصیه های پرستاری به بیمار:

جْز کبسشي خطز دخش ػفًَز، .1

ایشٍالسیَى)جذا کزدى ثیوبر ( رػبیز 

 شَد.

هبدرثب  شسششَی هکزر دسشْبی کَدک ٍ.2

آة ٍ صبثَى ثؼذ اس خزٍج اس دسششَیی ٍ 

 قجل اس سغذیِ ظزٍری هی ثبشذ.

 

 

 


