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بیماری ِ دست ،پا و دهان
Hand, Foot and Mouth Disease
بیماری ِ ست ،اا ساا چیس،؟
بیماری ِ ست ،اا ساا ناشی از انواع خاصی از یر س
ات .،این بیماری بیش از امه سر بین کوسکا زیر  ۱۰تال
ّ
مسن تر بزرگساال نیز ممکن ات،
ر اج سارس ا ّما کوسکا ِ
به آ مبتال شوند .بیش ترین موارس سر تابستا ا ایل ِ ااییز
رخ می ساد.
عالئم ِ آ چیستند؟
عالئم ِ آ  ۳تا  ۵ر ز اس از تماس با فرس مبتال شر ع می
شوس .نخستین عالم ِ ،ابتال ممکن ات ،تب ِ خفیف گاه امراه
با آبریزش ِ بینی یا گلوسرس خستگی کم اشتهایی باشد .تب
معموالً  ۱تا  ۲ر ز به طول می انجامد.
حد س  ۲ر ز اس از شر ع ِ تب ممکن ات ،ساخل ساا ر
ی زبا یا لثه اا تا ل اا ی سرسناک ِ کوچکی بزند .یک یا ۲
ر ز بعد جوش اا ی قرمز ِ کوچکی ممکن ات ،بر کف ِ
ست ،کف ِ اا گاه بر باتن ادیدار شوس .این جوش اا ی
قرمز ممکن ات ،به تا ل تبدیل شوس .خال اا تا ل اا معموالً
اس از حد س  ۷تا  ۱۰ر ز از بین می ر س.
عمدتا ً سر کوسکا ظرف چند افته اس از ابتال به بیماری ِ
ست ،اا ساا افتاس ِ اوت ،ناخن نیز گزارش شده ات.،
البته معلوم نیس ،آیا این اا نتیجه ی بیماری باشند .افتاس ِ
اوت ،ناخن موقّ ،ات.،
ار فرس ِ مبتال به بیماری ِ ست ،اا ساا لز ماً امه ی این
عالئم را بر ز نخوااد ساس .ممکن ات ،کسی باشد که مبتال شده
باشد لی ایچ یک از عالئم را بر ز نداد.
چگونه انتقال می یابد؟
امین که شخصی مبتال بیمار شوس می تواند حد س  ۷تا ۱۰
ر ز یر س را ترای ،ساد .این یر س ممکن ات ،از طریق
تماس شخصی نزسیک مثل بوتید یا اشتراک ِ لیوا چنگال
یا قاشق انتقال یابد .قتی فرس ِ مبتال ترفه یا عطسه می کند
ممکن ات ،قطراتی که از این ترفه یا عطسه به اوا ارتاب می
شوس نیز بیماری را انتقال ساد .ممکن ات ،با تنفس ِ این
قطرات یا لمس ِ اشیا ی آلوسه به آنها نیز مبتال شوید .ممکن
ات ،با لمس ِ تطوح ِ آلوسه به مایع ِ بیر آمده از تا ل یا

مدفوع نیز مبتال شوید .یر س ِ این بیماری می تواند تا چندین
افته سر ر سه ی شخص ِمبتال بماند سر این م ّدت به شخص ِ
سیگری منتقل شوس.
زنا بارساری که سرت ،قبل از زایما به این یر س مبتال
شوند ممکن ات ،آ را به کوسک ِ خوس انتقال ساند .کوسکا
نوزاس مبتال به یر س معموالً بیماری را به شکل خفیف سارند
ا ّما سر موارس ناسر ممکن ات ،شدید نیز باشد .ایچ شواادی
نیس ،که ابتال به این بیماری سر طول بارساری به آتیب به
کوسک نازاسه (متولّدنشده) منجر خوااد شد.
سر صورت عدم رعای ِ ،بهداش ،بیماری ِ ست ،اا ساا
می تواند به آتانی سر محیط اا ی مهد کوسک سیگر مکا
اایی که کوسکا نزسیک ِ ام استند انتقال یابد.
چگونه می توا از این بیماری جلوگیری کرس؟
بهداش ،مناتب سر طول ِ اس از ابتال سر جلوگیری از
گسترش ِ بیماری ِ ست ،اا ساا بسیار اا ّمی ،سارس .ممکن
ات ،شما کوسک تا چندین افته اس از خوب شد ِ تا ل یا
التهاب نیز انوز ناقل باشید زیرا این یر س سر مدفوع می
ماند.
برای کمک به کااش ِ گسترش ِ بیماری ِ ست ،اا ساا
ستتا ِ خوس را مرتّب با آب صابو بشویید .به کوسک ِ خوس
بیاموزید ساخل ِ ستتمال یا آرنج اش عطسه یا ترفه کند تا به
اطراف قطرات ِ اوابُرس (انتقالی سر اوا) نپاشد .به کوسک ِ
خوس یاس ساید ستتمال کاغذی را اس از اتتفاسه مستقیم ساخل ِ
زباله اندازس ستتا اش را س باره بشوید.
اگر حال ِ کوسک تا آ قدر خوب شده باشد که بتواند سر
فعّالی ،اا شرک ،کند می تواند باز مهد بر س .اگر بهداش ،را
سرت ،رعای ،کند خطر ِ انتقال به سیگرا چندا باال نیس.،
فقط بیشتر حواس تا باشد اس از تعویض ِ اوشاک ایش از
خوراند یا خورس ِ غذا سر مهد ست ،اا را بشویید تطوح
را کامل تمیز کنید.
تطوح معمولی اتباب بازی اا ی مشترک را باید با آب
صابو تمیز با تفیدکننده ضدعفونی کرس .با سرت ،کرس
ِ

مخلوط ِ زیر می تواند محلول ِ بهداشتی برای ااک کرس
تطوح سرت ،کنید:
 ۱۵ میلی لیتر ( ۱قاشق چایخوری) تفیدکننده ( ایتکس)
خانگی را با  ۱لیتر ( ۴لیوا ) آب مخلوط کنید.

ِ

برای ضدعفونی کرس ِ اتباب بازی اا باید محلول ِ رقیق
تری از تفیدکننده سرت ،کرس به ترتیب ِ زیر:
 ۵ میلی لیتر ( ۱قاشق چایخوری) تفیدکننده ( ایتکس)
خانگی را با  ۱لیتر ( ۴لیوا ) آب مخلوط کنید.
حتّا اس از این که کوسک تا حال اش بهتر شد نیز تا چندین
افته یا ماه بهداش ،را به سقّ ،رعای ،کنید.
برای اطّالع بیش تر سرباره ست ،شستن بنگرید به
 HealthLinkBC File #85ست ،شستن ِ ادر-ماسر
کوسک.
سرما چگونه ات،؟
به انگام ِ لز م تب ِ ناشی از بیماری ِ ست ،اا ساا را
می توا با اتتامینوفن (مثالً مارک ِ تاینلول) اایین آ رس .مقدار
مناتب را از بهداشتگر ِ خوس بپرتید یا ستتور ِ ر ی بسته یا
بطری را خوس به سقّ ،بخوانید .آنتی بیوتیک به سرما ِ این
بیماری کمک نخوااد کرس.


برای تب یا التهاب می توا اتتامینوفن یا تایلِنؤل ساس .به
افراس ِ زیر ِ  ۲۰تال نباید آ.اس.آ یا آتپیرین ساس زیرا
خطر ِ بر ز ِ نشا ْنگا ِ رای اس.،
جه ،کسب ِ اطّالعات بیش تر سرباره نشا ْنگا رای بنگرید
به ار نده شماره  ۸۴از تری ِ بهداش-،لینک بی.تی موتوم
به HealthLinkBC File #84نشا ْنگا رای.
تا ل اا را اگر به حال خوس بگذارید خوسشا خوب خوااند
شد اس الزم نیس ،بترکانیدشا  .چو التهاب ِ ساا می تواند
سرسناک باشد کوسک تا ممکن ات ،نخوااد چیزی بخورس یا
بنوشد.

به کوسک فقط مایعات ِ ترس بی اس یه مثل شیر یا آب بداید.
نوشیدنی (نوشابه آب میوه) گازسار یا ترش ننوشانید چو گلو
را می توزاند .به بچه فقط غذا ی بی اس یه خنک نرم مثل
نا نوسل یا تاند یچ ژله کره باسام زمینی بداید.
یاستا باشد اگر فکر کرسید کوسک تا بیماری ست ،اا
ساا سارس حتما ً با کاراایی مثل مرتّب ست ،شستن بهداش،
را رعای ،کنید تا از گسترش ِ بیماری جلوگیری شوس.

ت HealthLinkBC
جه ،مشااده ی سیگر موضوعا ِ
از www.HealthLinkBC.ca/healthfilesیا بهداری
امگانی ِ محلّه ی خوس سید کنید.
جه ،آگاای از اطالعات خدمات غیراضطراری سر بی.تی
(بریتیش کلمبیا) از www.HealthLinkBC.caسید کنید یا
با  8-1-1تماس بگیرید.
ناشنوایا یا کسانی که اختالل شنوایی سارند سر بی.تی می توانند
با  7-1-1تماس بگیرند.
سر صورت سرخوات ،خدمات ترجمه به بیش از  130زبا
ارائه می گرسس.

