تشخيص
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زر غَرت هَجَز تَزى ػالئن تاليٌي هطنَك تطريع

ستالِ زر ميسِ ّاي ًايلًَي جْت ػسم تجوغ حطزات.

قكؼي تَسف :

 -5زقت السم زر سالهت تْيِ هَاز ذَرامي  ،حول ٍ

اًجام مطت اس ًوًَِ ذَى ،هسفَع ،ازرار ،هغش استرَاى ٍ

ًگْساري آى  ،ترػَظ اغذيِ اي مِ سزز هػزف هي

زر هَارزي ًوًَِ تززاري اس لنِ ّاي رٍي تٌِ

( rose

. )Spots
درمان
زارٍّايي مِ زرزرهاى تيفَئيس تَغيِ هي ضَ

ز ػثارتٌس اس

سيليي ٍ زر غَرت اثثات هقاٍهت زارٍيي هي تَاى ؾوي
تستزي ًوَزى تيواراى اس سفتزيامسَى يا سيپزٍفلَمساسيي
استفازُ مزز جساساسي تيواراى السم ًيست ٍلي رػايت
ؾزٍري

است  .قزًكيٌِ لشٍهي ًسارز .ؾسػفًَي هسفَع  ،ازرار تا ضيز
آّل  ، %20مزئَليي  %5يا هحلَل ملز  ٍ PPM 20لَساهي
مِ آلَزُ تِ آًْا ضسُ تاضس تا هَاز پاك مٌٌسُ الشاهي است
اقذامات پيشگيري كننذه
 -1آهَسش ّوگاًي زر هَرز اّويت ضستطَي زستْا تا
آب ٍ غاتَى تؼس اس اجاتت هشاج ٍ قثل اس تْيِ ٍ غزف غذا
تِ ذػَظ زر هَرز مساًي مِ تا هَاز ذَرامي سزٍمار
زارًس يا اس تيواراى ٍ اقفال هزاقثت هي مٌٌس.
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زفغ غحيح فؿَالت اًساًي  ،رػايت فاغلِ تيي چاُ

فاؾالب ٍ چاُ آب آضاهيسًي ٍ ػسم ٍجَز حطزات زر
اقزاف چاُ تَالت .
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تاهيي آب سالن تِ هٌظَر آضاهيسى  ،ضستطَي

سثشيجات  ،هيَُ جات ٍ ظزٍف .

ضًَس( هثل ساالز )ٍزر غَرت ػسم اقويٌاى اس پاميشُ تَزى
هَاز غذايي تْتز است اغذيِ پرتِ اي مِ زاؽ هػزف هي

:ملزاهفٌينل  ،مَتزيوَمساسٍل  ،آهپي سيليي  ،آهَمسي

هَاسيي تْساضتي زر راتكِ تا زفغ هسفَع ٍ ازرار

مٌتزل حطزات تَسف حطزُ مطْا ٍ زفغ غحيح

ضًَس يا هيَُ ّايي مِ پَستطاى تزيسُ هي ضَز استفازُ ضَز
( الثتِ پس اس ضستطَي غحيح ٍ ؾس ػفًَي پَست آًْا ،

بسمو تعالی

موضوع :تیفوئید
ب
خ
ط
ش:ا فال

چَى چاقَ ٍ زست هػزف مٌٌسُ آلَزُ تِ پَست هيَُ
ذَاّسضس هي تَاًس زاذل هيَُ را ًيش آلَزُ مٌس )
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پاستَريشُ مززى يا جَضاًسى ضيز ٍ مليِ هحػَالت

لثٌي ً ،ظارت تز مليِ جٌثِ ّاي تْيِ ً ،گْساري ٍ تحَيل
هحػَالت لثٌي .
 -7مٌتزل ميفي  ،مليِ هحػَالت تْيِ ضسُ اس سثشيجات
مِ قزاراست تِ هػزف اًساًي تزسس ؾس ػفًَي غحيح آى
ٍ استفازُ اس آب سالن جْت ذٌل مززى غذاّايي مِ
مٌسزٍ هي ضًَس.
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تطَيق تغذيِ تا ضيز هازر زر توام قَل ضيز ذَارگي

ٍ زر غيز ايٌػَرت جَضاًسى ضيز ٍ آتي مِ تِ هػزف
تغذيِ ضيزذَار هيزسس.
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هحسٍزيت هػزف غسف ذَرامي  ،جَضاًسى آى

تِ هست حساقل  10زقيقِ الشاهي است .
 -10اس مليِ اقزافياى تيوار تايس مطت هسفَع اس ًظز تيفَئيس
اًجام ضَز جْت تزرسي فؼاليت تيوارياتي ٍ يافتي حاهليي اس
ضاذع سيز استفازُ هي ضَز.

ج
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اسدآب
بیمارستان اقئم (عج) شهرستان اد
اسفند 1392

تيفوئيذ چيست ؟
تؼزيف
يل تيواري تامتزيال است مِ ضزٍػي تسريجي
زاضتِ ٍ تا تة هوتس ( تة پلناًي )  ،سززرز ٍ
حالت گيجي  ،ؾؼف  ،تي اضتْايي  ،مٌسي ًثؽ
 ،تشرگي قحال  ،سزفِ تسٍى ذلف  ،يثَست ٍ يا
اسْال ّوزاُ هي تاضس زر ًَسازاى ٍ ضيزذَاراى
ضزٍع تيواري هوني است ًاگْاًي تَزُ ٍ اسْال
تيص اس يثَست ضايغ است  .زرحسٍز  %1هَارز
زرهاى ًطسُ احتوال ذًَزيسي گَارضي يا سَراخ
ضسى رٍزُ مَچل ٍجَز زارز ػَارؼ هْن
زيگز ػثارتٌس اس تَمسوي (ٍجَز سن زر ذَى )ٍ
هيَ مارزيت (التْاب ػؿلِ قلة).
هَارز ذفيف ٍ تسٍى ػالهت زر هٌاقق تَهي
زيسُ هي ضَز ػاهل تيواريشا را هي تَاى زر
هزاحل اٍليِ تيواري اس ذَى  ،هسفَع ٍ ازرار
تيوار جسا مزز
عامل بيماريزا
ػاهل حػثِ  ،تاسيل تيفَئيس يا سالوًَالتيفي
(  ) Salmonella typhiهي تاضس  .سالوًَالّا
زاراي يل آًسٍتَمسيي قَي ّستٌس.

مخزن بيماري

دوره سرايت

تيواري زر توام زًيا هٌتطز است زر ايزاى ًيش من ٍ تيص

تا ٍقتي مِ تا سيل زر تزضحات تاضس يؼٌي اس ّفتِ اٍل تا

اس مليِ استاًْاي مطَر گشارش هي ضَز  .اًساى هرشى

زٍرُ ًقاّت اهناى سزايت ٍجَز زارز

 %10تيواراى

تيواري هي تاضسزر امثز ًقاـ زًيا حاهليي هسفَػي

حػثِ اي تاسيل را تا سِ هاُ تؼس اس ضزٍع ػالئن زفغ هي

ضايؼتز اس حاهليي ازراري ّستٌس حاهل ضسى هوني

مٌٌس ٍ زر  %5-10هَارز حاهل هشهي تاقي هي هاًٌس

است تسًثال تيواري حا ز  ،ذفيف يا حتي ػفًَتْاي

( تيص اس ينسال )

تسٍى ػالهت تاضس حاهليي هشهي مِ تيطتز اس ينسال

حساسيت و مقاومت

ػاهل سالوًَال را زفغ هي ًوايٌس اغلة افزازي ّستٌس تا

ّوِ هززم ًسثت تِ تيواري حساس ّستٌس ٍ ايي

سي هتَسف ترػَظ سًاى مِ امثزا ًاراحتيْايي زر

حساسيت تا ماّص اسيسيتِ هؼسُ تيطتز هي ضَز

ميسِ غفزا زارًس .

رهٌاقق تَهي ،حػثِ تيطتز زر اقفال قثل اس سٌيي

راه سرايت

هسرسِ ٍ زرسي هسرسِ هطاّسُ هي ضَز.

.1غذا يا آب آلَزُ تِ هسفَع يا ازرار تيواراى يا حاهليي

عالئم باليني

 .2ميَُ جات ذام  ،سثشيجات آلَزُ تِ مَز اًساًي

ضزٍع تيواري هؼوَالً تا تة ّوزا ُ است مِ اتتسا

.3ضيز ٍ فزآٍرزُ ّاي لثٌي آلَزُ ( آلَزُ ضسُ تَسف

پلناًي تَزُ ٍ سپس هساٍم هي گززز سززرز ّوزاُ آى

زست حاهليي ).

گاُ آًقسر ضسيس است مِ زر تطريع افتزاقي هٌٌژيت

مصرف صذف دريايي آلوده

قزار هي گيزز  .تَْع ٍ استفزاؽ  ،ؾؼف ٍ تي اضتْايي ،

هگس ٍ سَسل تؼٌَاى ًاقليي هناًيني هي تَاًٌس

زرز ػؿالت ٍ هفاغل  ،زل زرز ٍ ًفد ضنن  ،لنِ ّاي

اغذيِ را آلَزُ ساسًس ٍ سپس ارگاًيسن زر زاذل غذا

مَچل قزهش رًگ رٍي تٌِ مِ تا فطار هحَ هي ضًَس

تنثيز هي ياتس تا تِ هقسار آلَزُ مٌٌسُ ذَز تزسس.

(  ، )Rose Spotsمٌسي ًثؽ ٍ ًسرتا تشرگي غسز

دوره كمون

لٌفاٍي ًيش هوني است ٍجَز زاضتِ تاضس .

تستگي تِ تؼساز هينزٍب ٍارز ضسُ تِ تسى ضرع زارز
هؼوَالً تيي يل تا سِ ّفتِ قَل هي مطس.
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