
 آبله مرغان چيست؟
آبله مرغان نوعي بيماري است كه سراسر بدن را به صوور  

دانه هاي تاولي و خارش دار موي ووو نواند ي ابوم بيمواري 

همانند سرما خوردگي بوه سورعت منر ور نودس و سوابر 

ي بي رر موارد ابم بيماري ،در سنيم كودكان را مبرال مي كند

ر فصو  هواي ونج تا دس سالگي روي مي دهد و نويو  آن د

زمسران و بهار بي رر است يند  واگير داري آبلوه مرغوان 

خطرناك نيست ي بروز ابم بيماري در كودكوان نيوخ خطوري 

نداردي اما افراد بالغ و نوزاداني كه مادر آنها سابقه ابورال بوه 

 آبله مرغان ندانره اند ، در معرض خطر قرار دارندي

 :علت بيماري

بروسي از خانوادس هروس ها بوه عام  بيماري آبله مرغان ،و

زد(است ي وس ازابوم  كوه كوودك  -نام واربسال زوسرر )وي

بهبود بافت،ابم وبروس به صور  غير فعال براي تمام عمور 

در اعصاب در اعصاب مجاور نخا  او بواقي موي مانود و او را 

براي همي ه نسبت به آبله مرغان مصون مي سازد ،هر چند 

داردي ضعيف ندن سيسور  ابمنوي موارد اسرثنا نيخ وجود 

افراد مسم )باالتر از ونجاس سال( مي تواند وبوروس موجوود 

 در بدن آنها را دوبارس فعال كند و موجب زونا نود ي  

 :ويروس چگونه منتشر مي شود 
 

افراد ناقو  و بيموار ابم بيماري به سادگي از طربق تماس با 

تواول  دري ي به طور معمول وبروس ابم بيمارمنر ر مي نود

و هواي اتوا  را از ها ، حلق و بيني كودك بيماري وجود دارد

 طربق ترنحا  ، آلودس مي كند ي انرقال بيماري بوال فاصوله

 وس از تنفس هواي آلودس و با لمس كوردن تواول بوا لبواس
 آلودس 

 صور  مي گيردي به ترنحا  
كودك در اثر تماس با فردي كه زونا دارد نيخ به آبله مرغوان  

 مبرال مي نود ي

اعضاي خانوادس نمي توانود از دور كردن كودك بيمار از سابر 

انر ار بيماري جلوگيري كند ،زبرا وبروس بيماري از طربوق 

ذرا  معلق در هوا منر ر مي نود ي نگهداري كودك در بك 

اتا  مجخا نيخ ،خطر آلودس ندن سوابر اعضواي خوانوادس را 

در هوا از نواا  هواي ،زبرا وبروس معلق  كاهش نمي دهد 

 در ه  عبور كردس و محيط خانه را آلودس مي سازد ي احرمال 

آلودس ندن سابر اعضاي خانوادس ،حري در صورتي كه كودك 

 بيمار در اتاقي دبگر باند ،نود درصد خواهد بود ي

آبله مرغان از دو روز ويش از ويدابش دانه هاي تاولي تا ونج 

نابرابم دورس انر ار بيمواري روز وس از آن سرابت مي كند،ب

 توسط كودك آلودس ،هفت روز استي 

 نشانه هاي بيماري: 
 

آلودس ندن به وبروس آبله مرغان تا زمان ويودابش از زمان 

ن انه هواي بيماري،فاصوله اي وجوود د ارد كوه آن را دورس 

كمون مي نامند ي دو تا سه هفره ووس از تمواس بوا وبوروس 

ف و بي انرهابي آناار مي نود ،ابردا عالئمي چون تب خفي

و سپس دانه هابي در بدن ودبد مي آبود كوه ووس از چنود 

ساعت به تاول تبدب  مي نوند ي ابم مرحله با خارش ندبد 

همراس است يتاول ها در عرض سه با چهار روز افخابش بافروه 

و تاول هاي قدبمي تركيدس و خ ك مي نوند ميوخان تواول 

 صدها عدد مرفاو  است يها در كودكان از دس ها تا 

تاول ها صر  نظر از تعدادي كه دارند ،در كوودك نواراحري  

 براي تخفيفبه وجود مي آورند و آرامش اورا بر ه  مي زنندي

خارش ها با وخنك تماس بگيربد تا داروي آنري هيسراميم  

و با وماد هاي  آرام بخش تجوبخ كند ي بي رر والدبم از بواقي 

تاول ها نگران هسرند ، در حالي كه اثر آنها ماندن دائمي اثر 

 طي چند هفره از بيم خواهد رفت ي
 39برخي كودكان عالوس بر تاول دچار تب نودبد )بويش از 

(درجه نيخ مي نوند ي به خاطر دانره بانيد بوراي تخفيوف 

تب ، از آسپيربم اسرفادس نانيد ،زبرا مصر  آسوپيربم در 

لوانخا مبرال هسرند ، سندرم كودكاني كه به آبله مرغان و آنف

ري ابجاد مي كند ي ابم سندرم ك ندس است و بر كبد و مغوخ 

 ،اسرفراغ هاي وي در وياثر مي گذارد ين انه هاي سندرم 

هر چند ساعت بابار ، اغموا و ابسوت قلبوي اسوت ي بوراي  

تسايم تب ،بهرور اسوت از ورهيخ از ابم سندرم و همچنيم 

اسرامينوفون اسرفادس كنيد ي در هر حوال ،توب كوودك در 

 مدتي كوتاس قطع خواهد ند ي

 بيماري هاي ثانويه:
 

زماني كه كودك آبله مرغان مي گيرد ،اماان مبرال ندن او 

به بيماري هاي ثانوبه نيخ وجود دارد يرابوج توربم بيمواري 

اراندن آن ابجاد موي ثانوبه عفونت ووست است كه در اثر خ

نانچه عفونت ووست عميق باند ،اثور زخو  بوراي نود ي چ

 همي ه باقي خواهد ماند ي

 بهترين اقدامات پيشگيري كننده عبارتند از:
 

تسايم دادن خارش با اسورفادس از وموادي كوه وخنوك  -1

 تجوبخ كردس است ي

 كوتاس كردن ناخم هاي كودك ي -2
 هاي كودك تميخ نگه دانرم ووست و ناخم -3



به خاطر دانره بانيد كه ووسوت در حالوت عوادي دچوار 

 عفونت نمي نود و اثر آبله مرغان به زودي از بيم ميرود ي

احرمال ودبد آمدن بيماري هاي ثانوبه خوني و عصبي بسيار 

ضعيف است ياگر دو با سه روز وس از آغاز بيماري ، عالئموي 

را م واهدس چون خواب آلودگي و اسرفراغ هاي ووي در ووي 

 كردبد ،هر چه زودتر به وخنك اطال  دهيدي

 :ابتالي زودرس به آبله مرغان
 

نوزاداني كه مادرنان نسبت به آبله مرغان مصونيت دارند تا 

ي در جند ماس وس از تولد به ابم بيماري مبرال نخواهند نود 

 غير ابم صور  اگر كودك در دس روز نخست تولد با 

دانره باند ،دچار آبله مرغان مي وبروس ابم بيماري تماس 

نود يند  بيماري در ابم نورابط بسويار وخوي  و حروي 

ك ندس است ي چنانچه مادران ونج روز ويش از وضع حم  با 

دو روز وس از آن به بيماري مبرال نوند نوزادان آنها نيخ بوه 

 نو  خفيف آن دچار خواهند ند ي

 آبله مرغان مادرزادي :

در ماس هاي نخست ،آبله مرغان بگيرد  چنانچه مادر بارداري

جفت به كودك اونيخ منرق  مي نوود ي ،ابم بيماري از طربق 

ابم نو  بيماري را آبله مرغان مادرزادي مي گوبند كه در دو 

درصد مواقع نارسابي هاي ك ندس اي ابجاد مي كنود ي ابوم 

نارسابي ها ،روي مغخ چ   و اندام هاي حركري تواثير موي 

گر مادران باردار ،در ماس هاي نخست آبسرني آبلوه گذارند ي ا

مرغان بگيرند ، بابد در مورد مصونيت دانرم خود مطمونم 

نوند ي چنانچه ويش از ابم آبله مرغان گرفره بانند ،به طور 

 قطع ابمم خواهند بود ، اما اگر نك دارند ،بهرر است
 

آزمابش خون بدهند تا از حضور وادتم هاي ضد آبله مرغان  

بودن  صورتي كه ووادتم در در بدن خود اطمينان بابند ي در 

 موجود باند ، نوزاد آنها سال  مي ماند ي اآنه
 

 

 :والدين گرامي

 

رعايتتت نتتتات بهداشتتتي و 

از جداسازي دانش آمتوز بيمتار

در مدت تعيتين شتده از مدرسه 

و  طرف پزشك ، مربي بهداشتت

پرسنل بهداشتي  سرايت بيمتاري 

 را كاهش مي دهد.
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