
با آرزوي سالمتی براي فرزند گرامی :والدین 
جهت افزایش آگاهی شما در این برگه  دلبندتان،

آورده شده است.اوریوناطالعاتی در مورد بیماري

Mumps(گوشک)اوریون
ورم تتب،است که با بیماري ویروسی حاداوریون یک 

و حساس شدن یک یا چند غده بزاقی که معموال 
یو بعضی اوقات غدد زیرزبانبناگوشی (پاروتید) غده 

به این .کندتظاهر مییا تحت فکی می باشند،
چون غدد بنا گفتند ،بیماري در قدیم گوشک می 

یمسنیهردربیمارياین.گوشی را درگیر می کند
در کودکان، از بیماریهاي شایع اوایل ولیکندبروزتواند

%10حدود. استخردسالی (نوپایی و قبل از مدرسه) 
اطق در من.باشندمیاوریونبهابتالمستعدبزرگساالن

معتدل، زمستان و بهار فصل شیوع بیماري و حداکثر میزان 
.بروز آن است

از طریق تماس مستقیم با : بیماريروش انتقال
نتقال افرد مبتال به عفونت یا ترشحات ریز تنفسی 

.بیماري صورت می گیرد

می باشد.روز 12تا  14: بیماريدوره نهفتگی 

روز 5و تاروز قبل2تا1:دوره سرایت بیماري
پس از شروع تورم غده پاروتید.

،التهاب مغز بدنبال )(نادر استناشنوایی:عوارض
التهاب قلب، التهاب لوزالمعده (پانکراس)،عفونت،

التهاب تخمدان مفصل،کبد،التهاب بیضه در پسرها ،
خیلی نادر در جنس مذکر).نازایی(دخترها،در 

:پیشگیري

.رعایت بهداشت فردي و عمومی-
: در حال حاضر، واکسن اوریون به واکسیناسیون-

(MMR)صورت ترکیب با سرخک و سرخچه 

در دو ماهگی 18ماهگی و 12وجود دارد و در 
.نوبت به صورت زیرجلدي تزریق می شود

-ضد تب براي تب-براي دردمسکندرمان:
مایعات وریدي .

الیمعکدامیککهاینبهبستهـسردیاگرمکمپرساز
متورمغددبررويمتناوبطوربه، دهدمیتخفیفرا

ازمنظوراینبه. کنیداستفاده) بیضهیاپاروتید(دردناك
. نیدکاستفادهیخکیفیاگرمحوله،گرمآبکیسهیک

صفحھ سھصفحھ دوصفحھ یک

ضعف و-سردرد-تبعالیم بالینی اوریون:
ساعت که با گوش 42بی اشتهایی به مدت 

ه می یابد و با جویدن شدت می درد ادام
اروتید (یک طرفه یا روز سوم ،غده پگیرد.

روز به 3-1بزرگ شده و طی دوطرفه)
با درد و حداکثر خود می رسد که توام 

حساسیت است.



روز7حدود(بیماريسرایتدورهاتمامتاکودکانتوجه:
. بازگردندمدرسهبهنباید) تورم غدد بزاقیازپس

منبع:

مهناز ،ترجمه ونگکودکانپرستاريدرسنامه 
شر ، نآرزومانیانسسونیاشوقی و مهناز سنجري زیر نظر 

.1387،و سالمیجامعه نگر

ت، و مارکدانکالیگمن،مبانی طب کودکان نلسون 
ان ایرورانپزشکی تههاي علوم استادان دانشگاهترجمه 

.1393،ارجمندناشر،و شهید بهشتی

بسمھ تعالی

دانشگاه علوم پزشکی گیالن

درمانی و پژوھشی ھفده شھریور –مرکز آموزشی 

تھیھ و تنظیم :
اورژانسوبخش PICUکمیتھ آموزشی 

آموزشی محترم تحت نظارت سوپروایزر 

١٣٩٦

صفحھ پنجصفحھ چھار

مراجعهپزشکبهشرایطایندر
نمایید :

سردرد-شکمدردواستفراغ-تب
نمیتسکیناستامینوفنباکهشدید

درتواناییعدمیاآلودگیخواب-یابد
–هابیضهدردیاتورم-ماندنبیدار

-تشنج-صورتعضالتانقباض
.هاچشمقرمزيیاناراحتی


