
  اطالعات عمومي

  و شفاهي به بيمار و مراقبت دهنـده   آموزش هاي كتبي

بدهيد و براي آنها نام و شماره تلفن پزشك و يـا پرسـتار را   

  .فراهم كنيد تا در صورت بروز هر گونه سؤال تماس بگيرند

     توضيحات پزشك در مورد انـواع اختصاصـي بيمـاري و

 .علل و عوامل موثر در ايجاد آن را مرور كنيد

  عالئم هشدار دهنده 

 ، شـود بايد به پزشك و پرستار گـزارش  كه  را   شكاياتيعالئم و 

بر اهميت گزارش فـوري  هـر گونـه تشـديد عالئـم       .مرور كنيد

  . تاكيد كنيد

  دارسردرد تير كشنده و ضربان 

 سفتي گردن 

 تهوع و استفراغ 

 تب 

  آموزش هاي ويژه 

   افراد دچار مننژيت  باكتريايي از تماس با اشياء يا افـراد

 .آلوده  اجتناب كند

  در مورد اقدامات پروفيالكسي براي پيشگيري از عفونت

مصون سـازي ممكـن اسـت    . توضيح دهيد هاي باكتريايي  

براي افرادي كه در تماس نزديك با هم هستند انديكاسيون 

  . داشته باشد

  فعاليت

      بيمار را تشويق كنيد با توجـه بـه شـغل ، تفريحـات و

 .صحبت كندفعاليت ها در مورد توانايي و محدوديت هايش 

  به بيمار و خانواده اش توضيح دهيد كه طول دوره نقاهت

 .يراست و به شدت بيماري بستكي داردمتغ

  به بيمار بگوييد كه زمان كافي  جهت بهبودي كمل قبل از

  .سرگيري مجدد فعاليت ها اختصاص دهد
 



  مراقبت از افراد مسن

    فرد بيمار و خانواده او بايد بدانند كه  افـراد مسـن در

مونه هاي ويروسي انسـفاليت  معرض خطر بيشتري براي ن

ــاً  ــموزيس  مخصوص ــو پالس ــيتومگالوويروس  و توكس س

 .هستند

      فرد مسن ممكن است كـه عالئـم تبپيـك بيمـاري را

به مراقبين بيمار آموزش دهديد كـه او را از  . نشان ندهد 

نظر عالئمي  مثل سردرد جزئي ، تب يا كـاهش  انـرژي و   

 .كنندناخوشي كنترل 

  هفتـه   ۲اگر چه كه اكثر بيماران به طور كامل در ظرف

كامال بهبود مي يابند ، افراد مسن ممكن است مشـكالت  

دائمي مثل تشنج ، فقدان حافظه و آسيب مغزي را داشته 

  . باشند

     توضيح اينكه استراحت براي كـاهش تحريـك مننـژ

  .تحريك شده ضروري است

 ۰۷FOTR: شماره سند

  A:شماره ويرايش

  
  
  

  درماني كاشاندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل

  
  

  آنسفاليت و مننژيت
 

 
 
  

  

  واحد آموزش

  بيمارستان سيدالشهداء

  مراقبت از افراد مسن

    فرد بيمار و خانواده او بايد بدانند كه  افـراد مسـن در

مونه هاي ويروسي انسـفاليت  معرض خطر بيشتري براي ن

ــاً  ــموزيس  مخصوص ــو پالس ــيتومگالوويروس  و توكس س

 .هستند

      فرد مسن ممكن است كـه عالئـم تبپيـك بيمـاري را

به مراقبين بيمار آموزش دهديد كـه او را از  . نشان ندهد 

نظر عالئمي  مثل سردرد جزئي ، تب يا كـاهش  انـرژي و   

 .كنندناخوشي كنترل 

  هفتـه   ۲اگر چه كه اكثر بيماران به طور كامل در ظرف

كامال بهبود مي يابند ، افراد مسن ممكن است مشـكالت  

دائمي مثل تشنج ، فقدان حافظه و آسيب مغزي را داشته 

  . باشند

     توضيح اينكه استراحت براي كـاهش تحريـك مننـژ

  .تحريك شده ضروري است

 ۰۷FOTR: شماره سند

  A:شماره ويرايش

  
  
  

  درماني كاشاندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل

  
  

  آنسفاليت و مننژيت
 

 
 
  

  

  واحد آموزش

  بيمارستان سيدالشهداء


