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 درباره آبلھ مرغاننکاتی 
Facts about Chickenpox  

 3تا  2، معموالً آبلھ مرغانویروس مواجھھ با بعد از 
ھفتھ طول میکشد تا فرد بدان مبتال شود. اگر فرزند شما 

ھفتھ بعد بھ  3تا  2قرار میگیرد، آبلھ مرغان در معرض 
 .عالئم آن توجھ کنید

 عالئم آن چیست؟
عالئم آن ممکن است شامل تب، درد مدام، خستگی، 

چند روز جوش ھا و بعد از  سردرد و بی اشتھایی باشد
قرمز رنگی روی لکھ ھای ظاھر میشوند. در وھلھ اول 

صورت و پوست سر ظاھر شده و بعداً بھ سرعت روی 
بدن، بازو و پا پخش میشوند. این نقاط بسیار خارش دار 

و شبیھ بھ تاولھای پر از مایع شفاف میشوند. بعد از بوده 
دیواره تاولھا شکستھ و  ،چند روز این مایع کدر شده

در  د. ندر حین التیام پوست فرم میگیر ھاپوستھ یا زخم
صورت لکھ از تاولھا جدیدی بھ  "نقاط"طول این مدت، 

ظاھر شده و بعد پوستھ ریزی میکنند. آبلھ مرغان معموالً 
   روز طول میکشد. 10حدود 

درمان آن چیست؟ 
قرار گرفتھ آبلھ مرغان اگر شما در معرض ویروس 

بھ سن، سالمت فردی و شدت بیماری آن باشید، درمان 
در خانھ  فقطباید بستگی دارد. اکثر کودکان سالم شما 

 بمانند و استراحت کنند. 

زنان باردار، نوزادان تازه متولد شده و افراد دارای 
را دریافت آبلھ مرغان ایمنی ضعیف کھ واکسن  سیستم

یا زونا مبتال نشده اند، آبلھ مرغان قبالً بھ  نکرده اند و یا
یک بھ  آبلھ مرغانبھ ابتال عد از مواجھھ یا الفاصلھ بباید ب

روشھای پیشگیری باید در  مراقب درمانی مراجعھ کنند.
اسرع وقت برای کاھش بیماری و خطر عوارض آن 

 د. شروع شون

روشھای پیشگیری شامل مصرف داروی ضد ویروس، 
آبلھ تزریق واریسال زوستر ایمنو گلوبولین یا واکسن 

 میباشند. )واریسالمرغان (

؟ در منزل چگونھ استدرمان آبلھ مرغان 
 آبلھ مرغان یک بیماری خفیف است. دراغلب موارد در 

آبلھ مرغان چیست؟ 
ق ویروس واریسال آبلھ مرغان عفونتی است کھ از طری

معموالً در کودکان بصورت یک  و زوستر ایجاد میشود
بیماری خفیف بروز میکند. عفونت این بیماری در 
نوجوانان، بزرگساالن و افراد دارای سیستم ایمنی 

  باشد. شدیدتر  میتواند ضعیف

شامل ذات الریھ (عفونت ریوی)،  نعوارض ناشی آز آ
ت باکتریایی پوستی بر اثر (التھاب مغز) و عفونآنسفالیت 

میتواند بھ تشنج، ناشنوایی یا  آنسفالیتخاراندن میباشند. 
نفر  3000نفر از  1حدود آسیب مغزی منجرشود. 

بزرگسال مبتال بھ آبلھ مرغان از عفونت این بیماری جان 
خود را از دست میدھد. اگر مادر در طول دوران 

 بھمرغان میتواند بارداری بھ آبلھ مرغان مبتال شود،  آبلھ 
  شود. منجر و مرگ نوزاد  اختالالت مادرزادی

آیا واکسنی برای آبلھ مرغان وجود دارد؟ 
در مقابل آن مصونیت ایجاد آبلھ مرغان بلی، واکسن 

 میکند. برای کسب اطالعات بیشتر از لینک 
LinkBC File#44bHealth واکسن آبلھ مرغان

دیدن کنید.  )(واریسال

آبلھ مرغان چگونھ گسترش می یابد؟ 
 فرد مبتال ی عطسھ و سرفھبر اثر  ویروس آبلھ مرغان

منتشر میشود. ھمچنین میتواند از طریق  از طریق ھوا
تماس با مایع تاول ھای آبلھ مرغان یا بزاق دھان فرد 

ن باردار مبتال بھ آبلھ مرغان مبتال گسترش یابد. یک ز
 خود منتقل کند.  بھ نوزادزایمان قبل از میتواند آن را 

 5میتوانند ویروس آن را تا آبلھ مرغان افراد مبتال بھ 
روز بعد از ظاھر شدن بثورات  5روز قبل از ابتال و 

آن از مسری ترین زمان پوستی بھ دیگران منتقل کنند. 
بثورات ظاھر شدن د از  و چند روز اول بع قبلروز 

 شناختھ شده است. 

، کودکان مبتال نباید تا آبلھ مرغان برای کاھش گسترش 
روز بعد از بروز بثورات پوستی یا پوستھ پوستھ شدن  5

  کودک یا مدرسھ بروند. تاولھا بھ مھد

http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/hfile44b.stm
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میتواند بھ سِر فرد مبتال بھ زونا کھ حالش خوب باشد، 
یا سایر فعالیتھا را انجام دھد، البتھ تا زمانیکھ کار برود 

بتواند جوشھا را کامالً بپوشاند. زونا از یک فرد بھ فرد 
دیگر سرایت نمیکند. با این حال، امکان دارد فردی کھ 

نگرفتھ یا واکسن آن را دریافت نکرده باشد،  آبلھ مرغان 
 آن را از فرد مبتال بھ زونا بگیرد. البتھ این امر غیر

معمول است و مستلزم تماس مستقیم با مایع داخل تاولھای 
  زونا میباشد.

  برای کسب اطالعات بیشتر درباره زونا از لینک 
HealthLinkBC File#111 واکسن زونا (شینگلز( 

 دیدن کنید.

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

الزم بھ آن بھتر است استراحت کنید، اما ابتال صورت 
   بمانید. تخواب نیست در رخ

مفیدترین کاری کھ میتوانید انجام دھید، اینست کھ شما و 
احساس راحتی کنید. برخی از اقداماتی بیشتر فرزندتان 

 کھ میتوانید انجام دھید، عبارتند از: 

ب، آب میوه و سوپ مقدار زیادی مایعات مثل آ •
، مخصوصاً اگر تب داشتھ باشید. اگر مصرف کنید

نوزاد شما از شیر مادر تغذیھ میشود، تعداد دفعات آن 
 را بیشتر کنید.

در طول ناخنھای دست را کوتاه و تمیز نگھ دارید و  •
برای جلوگیری دستھا را با دستکش یا جوراب شب 

 . بپوشانیداز خاراندن 

د تا از خارش آن کاستھ شود. خنگ نگھداری پوست را •
لباس کم بپوشید و از حمام و دوش آب داغ اجتناب 

کنید. از داروساز یا مراقب درمانی خود درباره 
 لوسیونی برای کاھش خارش سوال کنید.

با استفاده از تمیز کننده خانگی برای شستن لباس یا  •
بھ مایع تاولھای آبلھ مرغان، از  غشتھ سایر وسایل آ

جلوگیری کنید. فرد مبتال را از  آن ونتگسترش عف
سایر اعضای خانواده کھ آبلھ مرغان نگرفتھ اند، دور 

  نگھدارید. 

 
 
 

 Reye Syndromeبرای کسب اطالعات بیشتر در باره 
م ری سندر  HealthLinkBC File #84 از لینکلطفاً 

 .دیدن کنید 

) چیست؟ ززونا (شینگل
میشود، باعث زونا آبلھ مرغان ھمان ویروسی کھ باعث 

نیز میشود. این ویروس در برخی از افرادی کھ مبتال بھ 
فعال میشود و باعث بثورات  دوباره  شده اند،آبلھ مرغان 

 بھ نام زونا میشود.   ھاییپوستی دردناک ھمراه با تاول

 زرشامل سردرد، تب، حالت تھوع و لعالئم زونا 
کھ بثورات پوستی  میباشند. افراد ممکن است در محلی

روز بعد ظاھر میشوند، احساس خارش، مور مور  ینچند
میکشد ھفتھ طول  4تا  2داشتھ باشند.  شدیدو درد بسیار 

 بعضی از تا تاولھا خوب شوند، اگرچھ ممکن است جای
 باقی بماند. زخمھا

را میتوان برای برطرف  )®Tylenolاستامینوفن یا تایلنول (
نمودن تب یا درد بھ بیمار داد. بعلت خطر ابتال بھ سندرم ری 

)Reye Syndrome نـبـایـد  ،(ASA  یا آسپیرین بھ افراد
 د.سال داده شو 20کمتر از 

  HealthLinkBCبرای مشاھده پرونده ھای موضوعی دیگر 
یا   www.HealthLinkBC.ca/healthfilesبھ وب سایت 

 بھ  واحد بھداشت عمومی محلی خود مراجعھ کنید. 

ری و آگاھی از برای دریافت اطالعات بھداشتی غیر اضطرا
بھ وب سایت  خدمات موجود در بریتیش کلمبیا
www.HealthLinkBC.ca  8-1-1مراجعھ کرده یا با 

 تماس بگیرید.

ناشنوایان و افرادی کھ اختالل شنوایی دارند، میتوانند در 
 تماس بگیرند.  1-1-7بریتیش کلمبیا با شماره 

زبان، در صورت درخواست  130ت ترجمھ بھ بیش از خدما
 ارائھ میگردد.  
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