اٍریَى
اٍریَى یک تیواری ٍیزٍسی هسزی ٍ خفیف کِ تاػث تَرم دردًاک غذد پارٍتیذ (غذد تشاقی ٍاقغ تیي گَش
ٍ فک) هیضَد .سایز اػضا اس قثیل تیضِ ،تخوذاى ،پاًکزاس ،پستاى ،هغش ٍ پزدُ پَضاًٌذُ هغش ًیش گاّی
درگیز هیضًَذ .ایي تیواری در ّز سٌی هیتَاًذ تزٍس کٌذ ٍلی ضایغتزیي سي تزٍس آى در کَدکاى 2-12
سالِ است .حذٍد  10۱تشرگساالى هستؼذ اتتال تِ اٍریَى هیتاضٌذ.

ػالین ضایغ

اٍریَى تذٍى ػارضِ:
التْاب ،تَرم ٍ درد غذد پارٍتیذ .غذد هشتَر در لوس سفت تَدُ ٍ دردضاى تا جَیذى یا تلغ تطذیذ هییاتذ.
تة
سزدرد
گلَدرد
سایز ػالین ّوزاُ هَارد ػارضِدار اٍریَى:
تَرم دردًاک تیضِّا
درد ضکن در غَرت درگیزی تخوذاىّا یا پاًکزاس
سزدرد ضذیذ در غَرت درگیزی هغش یا پزدُ پَضاًٌذُ آى
ػلل
اًتقال فزد تِ فزد ٍیزٍس اٍریَى ،ػاهل ایي تیواری است .ایي ٍیزٍس در ّز سهاًی اس  4۴ساػت قثل تا ۶
رٍس پس اس تزٍس ػالین قاتل سزایت است .دٍرُ ًْفتگی ٍیزٍس پس اس تواس تا آى  4-24رٍس ٍ هیاًگیي آى
 1۴رٍس است.

ػَاهل افشایصدٌّذُ خطز
سًذگی در ضزایط جوؼیتی ٍ پزاسدحام
ّوِگیزی اٍریَى در جوؼیتّای غیزٍاکسیٌِ
ػذم اًجام ٍاکسیٌاسیَى

پیطگیزی
ٍاکسیٌاسیَى اٍریَى را در کَدکاى در سي هقتضی اًجام دّیذ.
اگز ضوا ساتقِ اتتال تِ اٍریَى را ًذاضتِ یا تزضذ آى ٍاکسیٌِ ًطذُایذ ٍ یکی اس اػضای ًشدیک خاًَادُ ضوا
هثتال تِ اٍریَى است ،گلَتَلیي ضذاٍریَى تزای ضوا هوکي است تَغیِ گزدد .تشریق ایي پادتي هوکي است
اس تیواری پیطگیزی کٌذ (تذٍى ٍجَد تضویي در ایي تارُ) ٍلی ّشیٌِ آى تاالست.
ػَاقة هَرد اًتظار
در غَرت ػذم تزٍس ػَارؼ ،تیواری در ػزؼ حذٍد دُ رٍس تِ طَر خَد تِ خَد تْثَد هییاتذ .تیوار پس اس
اتتال تِ اٍریَى ،هػًَیت هادامالؼوز ًسثت تِ آى پیذا هیکٌذ.

ػَارؼ احتوالی

ػفًَت هغش یا پزدُ پَضاًٌذُ آى ،پاًکزاس ،تخوذاى ،پستاى یا تیضیِ .در غَرت درگیزیّای ّز دٍ تیضِ
تیوار هوکي است دچار ػقیوی گزدد (تِ ًذرت).
کاّص ضٌَایی هَقت در تزخی تشرگساالى هثتال

درهاى
اغَل کلی
تطخیع تیوار هؼوَالً تزاساس ػالین خاظ آى غَرت هیگیزد .تا آسهایصّای خَى هیتَاى ایي تطخیع
را تأییذ کزد.
ًیاسی تِ جذاساسی فزد هثتال اس افزاد دیگز خاًَادُ ًیست ،سیزا تا قثل اس ظاّزضذى ػالین هؼوَالً سزایت
تیواری تِ افزاد هستؼذ رخ دادُ است .اس کوپزس گزم یا سزد ـ تستِ تِ ایي کِ کذاهیک ػالین ضوا را
تخفیف هیدّذ ـ تِ طَر هتٌاٍب تزرٍی غذد هتَرم دردًاک (پارٍتیذ یا تیضِ) استفادُ کٌیذ .تِ ایي هٌظَر
اس یک کیسِ آب گزم ،حَلِ گزم یا کیف یخ استفادُ کٌیذ.
کَدکاى تا اتوام دٍرُ سزایت تیواری (حذٍد  ۹رٍس پس اس ضزٍع درد) ًثایذ تِ هذرسِ تاسگزدًذ.
دارٍّا
تیواری پس اس تزٍس ،سیز طثیؼی خَد را طی خَاّذ کزد .در حال حاضز دارٍی هؤثز ٍ تیخطزی تزای اس
تیي تزدى یا جلَگیزی اس تکثیز ٍیزٍس ٍجَد ًذارد.
تزای درد خفیف ،استفادُ اس دارٍّای تذٍى ًسخِ ًظیز استاهیٌَفي احتواالً کافی است .اس هػزف آسپیزیي
خَدداری کٌیذ.
در هَارد درگیزی تیضِّا ،هسکيّای قَیتز ٍ دارٍّای کَرتًَی هوکي است تجَیش ضَد.

فعالیت

استزاحت در تستز ضزٍری ًثَدُ ٍ احتوال ػَارؼ را کاّص ًویدّذ .در حذ تَاى ٍ تا آًجا کِ حال ػوَهی
ضوا اجاسُ هیدّذ تِ فؼالیتّای طثیؼی خَد اداهِ دّیذ .تا تزطزف ضذى تَرم غذد درگیز دٍرُ سزایت
تیواری تِ اتوام هیرسذ.
رصین غذایی

رصین خاغی ًیاس ًیستٍ ،لی هػزف هایؼات اس قثیل آتجًََ ،ضاتِ ،چای یا آب را تِ هیشاى حذاقل  ۶-۴لیَاى
در رٍس افشایص دّیذ .آب هیَُ یا ًَضیذًیّای تزش هشُ هوکي است درد را تطذیذ کٌٌذ.
در ایي ضزایط تِ پشضک خَد هزاجؼِ ًواییذ
 تة (اًذاسُگیزی ضذُ تا درجِ سیزستاًی) تاالی  3۴/3درجِ ساًتیگزادتزٍس هَارد سیز در طی تیواری:
ـ استفزاؽ ٍ درد ضکن
ـ سزدرد ضذیذ کِ تا استاهیٌَفي تسکیي ًوییاتذ
ـ خَابآلَدگی یا ػذم تَاًایی در تیذار هاًذى
ـ تَرم یا درد تیضِّا
ـ اًقثاؼ ػضالت غَرت
ـ تطٌج
ـ ًاراحتی یا قزهشی چطنّا

هٌثغ  :پشضکی ًَیي

