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بیماری زونا چیست؟ 

زًٍا تیواری است کِ تا تاٍلْای قرهس ٍ دردًاک در تذى هطخص هی ضَد، ایي تاٍلْا هوکي است در ّر جایی از تذى 

 . ٍلی تیطتر در ًاحیِ قفسِ سیٌِ ٍ در یک طرف تذى گسترش پیذا هی کٌٌذ. دیذُ ضًَذ

عالئن شایع بیواری  

 درد سَزضی در پَست، قثل از ضرٍع ضایعات جلذی 

 احساس کسالت 

 داًِ ّای آب دار رٍی یک سطح قرهس رًگ 

 درد ضذیذ 

 خارش هٌطقِ درگیر 

 :بعضی از عواهل که احتوال بروز زونا را تشدید هی کنند 

  سال50سي تاالی  

 اتتال تِ تیواری کِ تاعج کن ضذى ایوٌی تذى هی ضَد. 

 جراحی یا تاتاًذى اضعِ تِ ًخاع 

 استفادُ از دارٍّای سرکَب کٌٌذُ ایوٌی یا دارٍّای ضذسرطاى 

 داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْراى

   هذیریت اهَر پرستاری–هعاًٍت درهاى 

( سیىابیمارستان ) 
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 بیواری توسط چه عاهلی ایجاد هی شود؟ 

ٍیرٍس ایجاد کٌٌذُ تیواری زًٍا ّواى ٍیرٍس آتلِ هرغاى است، در تعضی از افرادی کِ در دٍراى کَدکی تِ آتلِ 

هرغاى دچار هی ضًَذ، ٍیرٍس در سیستن عصثی پٌْاى هی ضَد ٍ تا ضعیف ضذى دستگاُ ایوٌی تذى ٍ یا تاال رفتي سي 

 . عالئن تیواری زًٍا ًوایاى هی ضَد

 آیا بیواری زونا هسری است؟ 

ٍلی کسی . در احر تواس تا فرد هثتال تِ زًٍا، اگر کسی قثال تِ آتلِ هرغاى دچار ًطذُ، هوکي است دچار آتلِ هرغاى ضَد

 .تا زهاى خطک ضذى توام ضایعات، احتوال سرایت ٍجَد دارد. در تواس تا تیوار هثتال تِ زًٍا، زًٍا ًوی گیرد

 سیر بیواری به چه ترتیبی است؟ 

 . رٍز از تیي هی رًٍذ ٍلی گاّی هوکي است در تاٍلْا عفًَت تاکتریایی ایجاد ضَد21 تا 14تاٍلْای پَستی در عرض 

 در سالوٌذاى، هوکي است تا هاّْا ٍ سالْا تعذ در هسیر رضتِ ّای حسی هحل قثلی تاٍلْا تاقی ًدرد هسهي، خصَصا

 .در تعضی از هَارد تِ دًثال تیواری زًٍا، زخن درهحذٍدُ چطن ٍقرًیِ ایجاد هیطَد. تواًذ

 درهاى بیواری چگونه است؟ 

. تِ ایي هٌظَر از دارٍّای هالیذًی ٍ خَراکی استفادُ هی ضَد. ّذف اصلی درهاى، کن کردى درد ٍ خارش است

 . دردی کِ پس از پاک ضذى تاٍلْا تاقی هی هاًذ هعوَال تِ سختی درهاى هی ضَد

 :با کمک ایه ريشها می تًان از درد ي واراحتی واشی از بیماری کم کرد

 در ٍاى آتی کِ تِ آى ًطاستِ یا پَدر جَدٍسر اضافِ ضذُ است، تخَاتیذ. 

 از هسکي استاهیٌَفي، ترای کاّص درد استفادُ کٌیذ. 

 تا قرار دادى حَلِ هرطَب ضذُ تا آب سرد رٍی ًاحیِ صذهِ دیذُ، احساس تْتری پیذا هی کٌیذ . 
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 در چه شرایطی باید به پسشک هراجعه شود؟ 

 اگر ضوا یا یکی از اعضای خاًَادُ تاى عالئن زًٍا را داریذ . 

 اگر تا ٍجَد درهاى، درد ضذیذ ٍ غیر قاتل تحول داریذ. 

 اگر تعذ از هصرف دارٍّا، دچار عالئن جذیذ ٍ غیر طثیعی ضذُ ایذ. 

 برای درهاى زونا از چه داروهایی استفاده هی شود؟ 

 دارٍی ضذ ٍیرٍس 

 دارٍی هسکي 

 دارٍی آراهثخص 

 .کلیِ دارٍّا تایستی طثق دستَر پسضک هصرف ضًَذ

 در هنگام بیواری، چگونه باید از خود هراقبت کنین؟ 

استحوام رٍزاًِ ٍ ضستطَ تا آب ٍ صاتَى ٍ هحلَلْای هَضعی هخل ائَزیي ترای تسکیي درد ٍ خارش هفیذ  

 .است

ز هیَُ ّا ٍ سثسیجات حاٍی ٍیتاهیي ث ٍ ٍیتاهیي ب، تِ هیساى کافی ترای تقَیت سیستن ایوٌی تذى خَد ا 

 . استفادُ کٌیذ

 .تا زهاى خطک ضذى توام ضایعات استراحت کٌیذ 

 .ًیاز تِ جذاسازی ٍ قرًطیٌِ کاهل تیوار ٍجَد ًذارد 

 هالیذى پواد ٍ لَسیًَْا تِ هقذار زیاد رٍی تاٍلْا، تاعج تحریک تیطتر پَست ضذُ ٍ . تاٍلْا را دستکاری ًکٌیذ 

تا ًظر پسضک رٍزاًِ از هحلَل کاالهیي رٍی سطح تاٍلْا توالیذ، ایي هحلَل را تٌْا تا  .       تْثَدی را تِ تأخیر هی اًذازد
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اسپری آب سرد ٍ یا کوپرس ًاحیِ تا حَلِ آغطتِ تِ آب سرد، تِ تْثَد .  زهاى خطک ضذى سطح تاٍلْا استفادُ کٌیذ

 . درد ٍ خارش تاٍلْا کوک هی کٌذ

ضذ عفًَی کٌیذ ٍ یا تا دستَر پسضک، % 6اگر تاٍلْا عفًَی ضذُ اًذ تْتر است رٍی آًْا را تا هحلَل آب اکسیژًِ  

 . پواد آًتی تیَتیک هٌاسة را تِ کار تثریذ

 ّفتِ است ٍ پس از طی ایي دٍرُ، ضایعات پَستی ضرٍع تِ تیرُ ضذى ٍ 3 تا 2طَل دٍرُ تیواری زًٍا هعوَال  

گاّی آحار زخوْا تِ صَرت کورًگ تا هذتی رٍی پَست تاقی . خطک ضذى هی کٌٌذ ٍ از پَست جذا هی ضًَذ

 .هی هاًذ

تیواری زًٍا تا زهاًی کِ تاٍلْا خطک ًطذُ اًذ قاتل اًتقال تِ دیگراى است ٍلی پس از خطک ضذى سطح تاٍلْا،  

  .ًگراى اًتقال تیواری ًثاضیذ

با استراحت و دوری از محیطهای پر استرس، مصرف به موقع و کامل داروها و رعایت موارد :  بخاطر داشته باشیذ که 

بهذاشتی برای پیشگیری از عفونی شذن تاولها، سریع تر بهبودی پیذا می کنیذ و می توانیذ زنذگی عادی خود را از 

 .سر بگیریذ


