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 GT-PA-162:                                کد سند 

 واحد آموزش سالمت

 0011بهار 

 05056451-56تلفن تماس :          

همچنین استفاده از مسواک و وسائل تغذیه مثل قااقاو و      

چنگال و ظرف غذای فرد بیمار نیز می تواند باعث انتقال باه  

 دیگران قود.                                                      

افراد می توانند با اجتناب از ویروس های عامل مناناتیا     

ریسک ابتالی خود را پائین بیاورند.این ویروساااا اراثارا        

روده ای می باقناد  —ویروس های مولد عفون  های معده ای

ره با رعای  باداق  فردی می توان تا حدی  خطر ابتال باه  

 آناا را راس .

قستن صحیح دس  ها: خصوصا باید به رودران قاساتان     

صحیح دسته را آموخ .قستشوی دس  خصوصا باعاد از      

توال  ،پس از دستکاری حیوانات اهلی و یا پس از حضاور      

 طوالنی در مکاناای قلوغ عمومی توصیه می قود.

همچنین باید با مصرف غذاهای سالم راه حااوی مایاوه         

ها،سبزی های تازه و غالت رامل می باقند و استراح  رافی 

 و ورزش منظم سیستم ایمنی بدن را تقوی  ررد.

ایمن سازی: بعضی از اقسام مننتی  بارتریایی را می توان با  

 وارسیناسیون پیشگیری ررد.

 

 

 

 

 

 سودارث—منابع پرستاری برونر

 مننژیت 

بیماری مننتی  چه عوارضای را باه دناباال دارد                                     

از دس  دادن قنوائی،از دس  دادن بایاناائای، اخاتاالل         

گفتاریاختالالت یادگیری و مشکالت رفتاری و گاهی حتی فلج 

 انداماا می تواند در صورت عدم درمان مننتی  ایجاد قوند.

 بیماری مننتی  چگونه درمان می قود  

درمان سریع با آنتی بیوتیک های وریدی اصل اول درماان      

مننتی  اس  تا از ایجاد عوارض وخیم جلوگیری قود.عالوه بر 

آنتی بیوتیک، پزقک ممکن اس  بر حسب موقعی  و وضعی  

بیمار، درماناائی را برای تورم باف  مغز،قوک، تشنج و یا رام  

 آبی وی در نظر بگیرد.

اگر بیمار دچار عفون  در سینوساا یا پش  گوش قده اسا   

قاید نیاز قود ره عفون  این فضااهاا تاهالایاه قاود.                                     

در مننتی  ویروسی آنتی بیوتیک جایگاهی ندارد ولی بیشتار  

موارد در عرض حدود یک هفته)با و بدون درمان(بابود مای      

یابند.موارد خفیف مننتی  معاماوال باا اساتاراحا  در              

بستر،خوردن مایعات،و داروهای ضد درد برای راهش درد و     

 تب بیمار درمان می قود.

راهاای پیشاکایاری از بایامااری ماناناتیا  :                                               
قما ممکن اس  بارتری را از فرد بیمار در حالیکاه وی باا       

 عطسه یا سرفه آناا را وارد هوا می رند دریاف  رنید.
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باقندو به جای آن عالیمی مثل گریه مداوم ،باطاور     

غیرطبیعی خواب آلوده بودن و یا بیقارار باودن و       

راهش میل به غذا و یا قیر خاوردن را داقاتاه          

باقند.گاهی مالج بچه برجسته می قود و یک عالم   

خیلی دیررس قرار گرفتن بدن در یک حال  اسپاسم 

ولی نه بصورت انقباض بلکه در حال  رشیدگی رامل 

 عضالت می باقند.

 عامل ایجاد رننده مننتی 
:قایعترین راه ورود بارتری به پرده  مننتی  بارتریال 

های مغز و در گیرقدن آن،ورود بارتری به جاریاان     

خون بوده و از جریان خون به پرده های مغز و ماایاع   

نهاعی دسترسی پیدا می رند.قاایاعاتاری      -مغزی 

بارتری هاای ایاجااد راناناده ماناناتیا                    

قامل :پنوموروک،مننگوروک،هماوفایالاوس مای         

باقد.عالوه بر مسیر جریان خون ،بعضی از ماوارد       

مننتی  در اثر تااجم مستقیم بارتری به پرده هاای    

مغز ایجاد می قوندره معموال از طریو عفون  گاوش  

یا سینوس ویا از طریو قکستگی در جمجمه،بارتری 

 خود را به پرده های مغز می رساند.

مننتی  های ویروسی ماعاماوال    مننتی  ویروسی:

روز ویا رمتار   01خفیف بوده و دوره بیماری آناا مدت 

طول می رشدیکی از قایعترین ویروس هایای راه     

هستناد و    “  آنتروویروساا” باعث مننتی  می قوند 

این گروه از ویروساا معموال در اواخر تابساتاان  و       

 اوایل پاییز بیشتر باعث بیماری می قوند. 

 چه رسانی در معرض ابتال به مننتی  هستند  

سال و    42تا  01سال،جوانان بین  5رودران زیر سن :

 سالمندان بیشتر از سایر گروه های سنی در معرض

 ابتال به مننتی  هستند.
 زندگی در محیط های قلوغ و دسته جمعی:

رودران سارن در مدارس قبانه روزی و یاا ماراراز          

نگاداری و تربی  رودران،همگی مکان های مناسابای   

برای ابتال به مننتی  خصوصا نوع مننگوروری آن مای    

باقدزیرا در مکان های قلوغ عفون  می تواند سریعا در 

 بین گروه های وسیعی از افراد پهش قود.

 عوامل تضعیف رننده سیستم ایمنی

عواملی ره باعث تضعیف سیستم ایمنی میشوند: ماثال    

بیماری ایدز، دیاب ، مصرف داروهای سرروب راناناده    

ایمنی، یا عمل جراحی برداقتن طحال همگی می توانند 

فرد را در معرض خطر باالتری برای ابتال به مننتی  قارار  

 دهند.

 بیماری مننتی  چگونه تشهیص داده می قود 

در طول معاینه پزقک بدنبال قواهد عفون  در اطاراف  

 سر،بینی، گلو و پوس  روی ناحیه نهاع اس .

رش  گلو :گاهی رش  گلو می تواند بارتری مساباب      

مننتی  را قناسائی رند ره این خصوصاً برای انتاهااب   

 صحیح آنتی بیوتیک می تواند مؤثر باقد.

تستاای تصویربرداری:عکساای ساده و یا سای تای        

اسکن از سینه، راسه سر و یا سینوساا ممکن اس  هار  

 گونه تورم و التااب را مشهص رند.

 آزمایش مایع مغزی نهاعی:در این تس ، از نقطه ای در 

رمر بیمار وارد فضای حاوی مایع مغزی نهاعی قاده و    

مقداری از آن مایع را جا  آزمایش استفاده می رنناد.  

 این تس ،تشهیصی قطعی برای مننتی  می باقد.

 مننژیت
مننتی  عفون  و التااب پرده های مغزی و ماایاع       

مفزی نهاعی می باقد ره دور مغز و نهاع را احااطاه   

 ررده اند . ویرساا،بارتریاا و قارچاا همگی می توانند  

باعث ایجاد مننتی  قوند.قدت عفون  باه عاامال       

عفون  زا بستگی دارد،مننتی  بارتریایای در رال       

قدیدتر از سایر مننتی  ها می باقند و نیاز به درمان 

آنتی بیوتیک دارند.البته عل  ارثر موارد مناناتیا      

 ویروساا می باقند.

 عالیم بیماری:
خیلی از موارد عالیم اولیه مننتی  با آنفلوانزا اقتبااه  

گرفته می قود.گرچه ابتال به مننتی  بیش از یاک       

روزه برای نشان دادن عالیام اولایاه آن         4-0دوره 

فرص  الزم داقته باقد ولی گاهی این بیماری یاک    

 سیر برق آسا و سریعا رشنده  پیدا می رند:

 تب باال  

 سردرد قدید

 تاوع و استفراغ همراه با سردرد 

 گیجی 

 تشنج

 بی خوابی ویا سه  از خواب بیدار قدن 

 گردن سف  ورم حرر 

 حساسی  به نور

 راهش تمایل به نوقیدن ویا خوردن

 عالیم در نوزادان
نوزادان و قیرخواران روچک ممکن اسا  عاالیام      

 رالسیک مننتی  مثل درد ویا گردن سف  را نداقته 


