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شد یم روسینوروو ستفراغ  شود که به طور ناگهان دیتواند باعث ا سهال  ها  روسیشود. نوروو یشروع م یو ا

ش   وند.  یم م تش   رس    ول الوده  قیار طر ایاب الوده  ایغذا  قیهس   ت د. انها مالًواز ار طر یمس   ر اریبس   

سهال، شوند. م تقلدارد،  روسیکه نوروو یبا فرد کینزد استً قیار طر توان دیم نیهًچ  هاروسینوروو درد  ا

ستفراغ مالًواز  شروع م 48تا  12مالده و ا  3تا  1مالًواز  روسیشود. عالئم عفونت نوروو یساعت پس ار تًاس 

 ژهیبه و -ار افراد  یبرخ یحال، برا نی. با ااب دی یکشد. اکثر افراد بدون درمان به طور کامل بهبود م یرور طول م

سن و افراد مبتال ب سال، افراد م سهال م - ی رمی ه ایهایًاریب هکودکان خرد ستفراغ و ا بدن  یاب به کم تواندیا

 ًارستانیب مان د  بسته و شلوغ یها طیدر مح شتریب روسینورووانتقال  دارد. یبه مراقبت پزشک اریو ن م جر شود

شت یسالً دان، مراکز نگهدار یها، خانه ها این مقاله که به  دهد. یرخ م یحیتفر یها یار کودکان، مدارس و ک

مان نورو ویروس می پردارد توس   ط  لل، عوارض و در گاه نیکو عالئم، ع مایشگگ تیم خونگیری در منزل آز

 تهیه شده است. پاسداران

 چیست؟ ویروس و نشانه های نورو عالئم

 باشد: ریشروع شود و شامل موارد ر یمًکن است به طور ناگهان روسینوروو یعالئم و نشانه ها

 تهوع حالت 

 استفراغ 

 معده یگرفتگ ای درد 

 یابک اسهال  

 ناخوشی و بی حالی احساس 

 نییبا درجه پا تب 

 یعضالن درد 

شانه عالئم رور طول  3تا  1و  شوندیشروع م روسیمواجهه با نوروو نیساعت پس ار اول 48تا  12ها مالًواز و ن

 ،بیًاریهای رمی ه ای. در صورت داشتن دارددر مدفوع ادامه  روسیدفع و ی. تا چ د هفته پس ار بهبودکش دیم

 .بکشدتواند هفته ها تا ماه ها طول  یمدفع ویروس 

 یهس  ت د و م ناقلحال، انها  نینش  ان نده د. با ا یعالمت چیهمًکن اس  ت  روسیار افراد مبتال به نوروو یبرخ

 م تقل ک  د. گرانیرا به د روسیتوان د و

 ؟به پزشک مراجعه کرد دیبابرای نورو ویروس  یزمان چه
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در ص  ورت  نی. هًچ دی، به پزش  ک مراجاله ک بهبود پیدا نکردکه در عرض چ د رور  دیدچار اس  هال ش  د اگر

 .دیریبا پزشک خود تًاس بگ یکم اب ایدرد مالده  ،یمدفوع خون د،یاستفراغ شد

 چیست؟ ابتال به نورو ویروس علل

ک د.  تیسرا گرانیتواند به د یم یبه راحت روسیبدان مال است که نوروو نیهست د. ا یمسر اریها بس روسینوروو

بار عالئم  نیاول یکه برا یرا ار رمان روسیو دیتوان یش  ود. ش  ًا م یم دفعمدفوع و اس  تفراغ  ار طریق روسیو

هفته ها  ایتوان د رورها  یها م روسی. نوروودیهد انتقال یتا چ د رور پس ار بهبود دیک  یرا مش  اهده م یًاریب

 بًان د. یس ول و اجسام باق یرو

 :به روشهای ریر م تقل میشود روسینوروو

 الوده یغذا خوردن 

 اب الوده دنینوش 

 الوده ءیش ایس ار تًاس دست با س ح ردن به دهان پ دست 

 دارد روسیو که عفونت نورو یبا فرد کیتًاس نزد در 

ست ر روسیبردن نورو و نیب ار شوار ا س یتوان د در برابر دما یم رایها د ضد عفون یاریسرد و گرم و ب  یار مواد 

 ک  ده مقاومت ک  د.

 ؟چیست روسیو خطر ابتال به نورو عوامل

 سط فرد مبتال به عفونت نوروو یخوردن در مکان غذا سیکه غذا تو شد  یرو شده با  ایغذا با اب  ایجابجا 

 س ول الوده تًاس داشته باشد.

 انمرکز مراقبت ار کودک ایدر دبستان  حضور 

 سالً دان یخانه ها 

 یحیتفر یها یدر هتل ها، استراحتگاه ها، کشت اقامت  

 دارد روسیکه عفونت نوروو یبا فرد تًاس 

 چیست؟ ابتال به نوروویروس عوارض
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ما در برخس   تین یرندگ یبرا یدیو تهد رودیم نیمالًواز ظرف چ د رور ار ب روسینوروو  ژهیبه و -افراد  ی. ا

سال.  ست د  بیًاریهای رمی ه ای ای فیضال یً یا ستمیس یکه دارا ی؛ و افرادسالً دانکودکان خرد باردار  ایه

 مرگ شود. یو حت دیشد یتواند باعث کم اب یم روسیباشد. نوروو دیدتواند ش یم روسیعفونت نوروو -هست د 

 بدن عبارت د ار: یهشدار ده ده کم اب عالئم

 یخستگ 

 دهان و گلو یخشک 

 یحوصلگ یب 

 جهیسرگ 

 ادرار یخروج کاهش 

ک  د. انها مًکن اس   ت به طور  هیگر اش   کبدون  ایکه کم اب هس   ت د مًکن اس   ت با اش   ک کم  یکودکان

 خواب الود باش د. یرمالًولیغ

 چیست؟ ابتال به نوروویروس پیشگیری از

س روسینوروو سر اریب ست. انواع مختلف یم س روسیار نورو یا بار به  کیار  شیتواند ب یم یها وجود دارد. هر ک

 مبتال شود. روسینوروو

 با اب و  هیثان 2۰خود را حداقل به مدت  یهادستتوصیه میشود،  روسیار عفونت نوروو یریجلوگ یبرا

 ایغذا و خوردن  هیپوش  ک و قبل ار ته ضیتالو ایمخص  وص  از بالد ار اس  تفاده ار توالت  د،ییص  ابون بش  و

 هاروسیبر الکل به انداره استفاده ار اب و صابون در برابر نورو یدست مبت  یهاک  دهی. ضدعفوندنینوش

 .ست دیمؤثر ن

 ش   ده باش   د،  هیبوده ته ًاریکه ب یکه مًکن اس   ت توس   ط فرد ییغذا و اب الوده، ار جًله غذاها ار

 .دیک  یخوددار

 دییرا قبل ار خوردن بشو جاتیها و سبز وهیم. 

 دیرا کامال بپز ییایدر یغذاها. 

 ضد عفون یس وح ش د را  شده با ست الوده  شدیک  یکه مًکن ا ستکش بپو سف دی. د  دیو ار محلول 

 .دیها موثر است استفاده ک  روسیرابر نوروکه در ب یک  ده ا یضدعفون ایک  ده کلر 
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 هس   ت د، فقط  روسیکه در مالرض خ ر نوروو دیک  یس   فر م ی. اگر به م اطقدیک  اطیس   فر احت در

که توس   ط  ییو ار غذاها دیگاردار ب وش    ایگرم  یها یدنیفقط نوش    د،یپخته مص   رف ک  یغذاها

 .دیشود اجت اب ک  یفروخته م یابانیفروش دگان خ

به نکات  عالئم انیرور پس ار پا 3تا  2و  یًاریدر طول ب روس،یار گسترش عفونت نوروو یریکًک به جلوگ یبرا

 ریر دقت ک ید:

 دیک  یخوددار گرانیحد امکان ار تًاس با د تا. 

 دییخود را کامال با اب و صابون بشو یها دست. 

  ار حضور در محل کار اجت اب ک ید. استراحت ک یددر خانه 

 ست  ار ستفاده افراد دد س ول الوده را با دیک  یخوددار گریردن به غذا و اقالم مورد ا  یضدعفون کی. 

 .دیک  یها ضد عفون روسیک  ده موثر در برابر نورو

 یی. لباس ها و ملحفه هادیقرار ده الهو در س ل رب دیقرار ده یکیپالست یها سهیرا در ک فیکث لیوسا 

 .دییکه مًکن است الوده باش د را بشو

 دیک  یرور پس ار برطرف شدن عالئم، ار سفر خوددار 3تا  2 تا. 

 دهیم؟ صیتشخرا  نوروویروسچگونه 

 ییتوان ار نًونه مدفوع ش اسا یها را م روسیشود، اما نورو یداده م صیمالًوا بر اساس عالئم تشخ روسینوروو

 یمدفوع را برا شیپزش ک مًکن اس ت ارما د،یدار بیًاری رمی ه ای ای دیدار یفیض ال یً یا س تمیکرد. اگر س 

 ک د. درخواست روسیوجود نوروو دییتأ

 چیست؟ درمان نوروویروس

بدن  یً یا س  تمیبه س  المت س   یبه طور کل یوجود ندارد. بهبود روسیعفونت نوروو یبرا یدرمان خاص   چیه

 شود. یمالًوا در عرض چ د رور برطرف م یًاریب نیافراد، ا شتریدارد. در ب یبستگ

استفاده شود. اگر  یخوراک یابرسان یمهم است. مًکن است ار محلول ها اریار دست رفته بس الاتیما ی یگزیجا

 قیار طر الاتیما افتیبه در اریمًکن اس  ت ن د،یس  تین یار کم اب یریجلوگ یبرا یکاف الاتیما دنیقادر به نوش  

 .دیداشته باش دیور

 ک د. هیرا توص ضد تهوع یاضد اسهال و داروه یمًکن است داروهاپزشک 
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تواند اسهال را بدتر ک د.  یها، م وهیاب م یهست د، مان د نوشابه ها و برخ یادیق د ر یکه حاو یالاتیما دنینوش

 .دیک  یو الکل خوددار نیکافئ یحاو یها یدنیار نوش

شروع به خوردن  جیصورت، به تدر نیا ری. در غدیبخوررا در مقدار کم غذا  دیک  یدر صورت برور حالت تهوع سال

ضم ک  یغذاها سان ه ست، ژلمان د کراکر د،یا س ،ه، نان ت صرف چ د رور ار  یبرنج و مرغ. برا ب،یمور،  و  ریشم

 .دیک  یدار خوددار یچاش  اریبس ایچرب  یو غذاها نیکوتیالکل، ن ن،یکافئ ،یمحصوات لب 

 م ابع:

https://www.cdc.gov/ 

https://www.mayoclinic.org/ 

 

https://www.nhs.uk/conditions/norovirus/ 

9%8D1%B8%AA%D8%D3%B8%D7%A8%https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D

AA8%A%A8%AA1%A8%AA%A8%A9%86%A7%A8%A8% 
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