
 

 

 بیماران دوران کودکی است، این بیماری کاوازاکی

غدد لنفاوی و  پوست، است که مخاط، یحاد التهاب

   .کند عروق قلب را درگیر می

بیماری بیشتر در اواخر زمستان یا اوایل بهار مشاهده 

  .شود می

  بیماری کاوازاکیدالیل ایجاد 

احتمال دارد علت  علت ایجاد بیماری ناشناخته است،

  .یک عامل عفونی باشدبیماری 

  

  های بیماری چیست؟ نشانه عالیم و

  روز یا بیشتر 5تب باال به مدت  

  اختالل فعالیت عضله قلب 

  سایر مناطق تورم غدد لنفاوی گردن و 

  چشم دو ی هر لتهاب بدون ترشح ملتحمها 

  پاها ها و دست ورم قرمزی و 

  حساسیت به نور  

  ها  خوردگی لب خشکی و ترک قرمزی، 

  حلق قرمزی دهان و 

  ) زبان توت فرنگی (قرمزی زبان  

  شکم یا کشاله ران های قرمز در پشت سینه، راش 

ی  پا در هفته های دست و ریزی دور ناخن پوسته 

 سوم دوم و

  بیماری چگونه چیست؟ درمان

  آسپرین 

 ) IVIG( تزریق ایمونوگلبولین 

 )پردنیزولون(استروئیدها 

 

بیماران مبتال به کاوازاکی باید بعد از درمان جهت 

  .های قلبی تحت نظر باشند بررسی

  :های دراز مدت ممکن است شامل موارد زیر باشد بررسی

  MRIورزش،تست  اکوکاردیوگرافی، ای، نوار قلب دوره

  .قلبی

حسی ی ناشنوای ی نادر بیماری ، همچنین یک عارضه 

از نظر باید ،کودک را در صورت وجود شک. عصبی است

 .درشنوایی ارزیابی ک

چه اقداماتی بهتر است در رابطه با درمان کودکان 

  مبتال به کاوازکی انجام گیرد؟

در صورت  درجه حرارت بیمار را روزانه کنترل کنید و 

  .تب به پزشک اطالع دهید

 ،وستیهای پ برای پایین آوردن تب کودک و ناراحتی 

  .شویه کنید کودک خود را با آب ولرم تن

 جهت به حداقل رساندن مشکالت پوستی کودک، 

های  گشاد و لوسیون نرم وهای خنک،  از لباس توانید می

 .بدون بو استفاده کنید

 های توانید از کرم های خشک ترک خورده می جهت لب 

  .مرطوب کننده استفاده کنید

و غذاهای  صاف شدهکودک خود را به مصرف مایعات  

  .نرم تشویق کنید

از مایعات پر کالری و دارای اسید کمتر استفاده کنید  

بهتر است برای دادن مایعات از  .که تحریک کننده نباشد

  .نی استفاده کنید

ای از بیماری است  پذیری نشانه باید بدانید که تحریک 

شروع عالیم وجود دارد  پس  ماه پس از 2که برای مدت 



   

  ب این 

ری در 
ان و 

   

  اطفال

  زاکی

  :رامی

الی نسبت به انتخاب
  .شکر را داریم

حاوی اطالعات ضروری
 و چگونگی روند درما

  .باشد می

  هدیه شیرازی

   پرستاری

  »ش به بیمار

 93 ن

بخش

کاواز

بیمارگرا

د و حسن نظر جنابعا
مجتمع کمال تش

 که در دست دارید ح
ص بیماری فعلی شما
مراقبت آن

مه:تهیه و تنظیم

دانشجوی پ

کمیته آموزش«

زمستان

از اعتماد

پمفلتی
خصوص

های قلبی ممکن

ی ضد انعقاد دیگر

هایی  نجام ورزش

 وکودک را ساالنه

گی برای ارزیابی

 

  ".ش باز کنیم

  وزافزون

  انشگاه علوم پزشکی

bEmail:   

-031  

5  

  .ه کنید

ه  کودک به ناهنجاری

یا آسپرین یا دارو ها

کودک خود را از ا ت

و ی می شود منع کنید

  .سینه کنید

سالگ 10یا9در سنین
  .ید

وونگسنامه پرستاری

یت را با کلید آموزش

هبودی و سالمتی رو

جنب دا -ر قطب راوندی

eheshtihospital@kau

-55540026-29: تماس

5340-5339: اطفالش

  555455000 :دورنما

برای کودک استفاده

در صورت ابتالی 

نیاز به درمان بااست 

در این وضعیت ،باشد

که باعث آسیب به وی

بر علیه آنفوالنزا واکس

کودک خود را د 
قلبی  نزد پزشک ببری

درس: منابع              

قفل موفقی "          

آرزوی بهبا              

بلوا -کاشان: آدرس

ums.ac.ir

تلفن ت

بخش

جالت

و صدا

د بوده

عد از

 توانید

ذیری

ست از

باشید

 5جه

IVIG، 

ن احساس گناه یا خج

و سر بی محیط آرام و

ها و پاها فاقد درد ست

  .دهد م رخ می

در هوای سرد و بع ،

ت شما می. شود یشتری

پذ به انعطاف ن حمام،

 دوز باالی آسپرین اس

 

IVIG به یاد داشته ب

اوریون و سرخج ،رخک

G ماه پس از درمان با

 با آسپیرین

 بود شدن بدن

ابر رفتارهای کودکتان

م حفظ آرامش کودک،

  .ید

ریزی دس شید که پوسته

های دوم و سوم ر هفته

ها،  است کودک صبح

زی دچار سفتی بیشمرو

های غیر فعال در وان

  .ود کمک کنید

دکتان تحت درمان با

.ومیت آن آگاه باشید

داروی رت استفاده از

هایی مثل سر واکسن 

ما11سن آبله مرغان را

بعالیم مسمومیت

کب،سردرد ،زوزگوش

 

 

در برنباید 

  .کنید

جهت ح 

فراهم کنی

آگاه باش 

و معموال در

ممکن 

خواب نیم

ه با ورزش

کودک خو

اگر کود 

عالیم مسمو

  

 

در صور 

که تزریق

ماه، واکس

وز


