
 

  

 

 

 

 بنام خداوند جان وخرد

  ناد تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان  

 به بیمار بخش آموزش

                        

 کاوازاکی

 

  آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

 بیمارستان دنا            

 11409477-71تلفن :            

 11409411فاکس :            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه بروشور آموزشي

 کاوازاکي عنوان

 نيما اميني تهيه کننده

 کارشناس پرستاری سمت

 0011تابستان  سال تهيه

 م.برومند ناظر کيفي
 )سوپروایزرارتقاءسالمت(
تحت نظارت و مشاوره دفتر مدیریت 

 بيمارستان دنا کيفيت
 ع  :   مناب 

 نلسون  

 مارلو  

 برونر و سودارث  
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 بیماری کاوازوکی :

بیماری نادری است که در آن تب طول کشیده 

همراه با آسیب به قلب و عروق خونی وجود دارد. 

علت بیماری کاوازوکی ناشناخته است. گرچه 

احتمال میرود که عفونت ویروسی یا باکتریایی در 

تر است . برای یافتن شواهد بیماری  پسرها شایع

کاوازوکی آزمایشهای خونی از کودک به عمل می 

آید ممکن   است برای ارزیابی آسیب عضله قلبی 

 و عروق کرونری اکوکادیوگرافی انجام شود .

 عالئم : 

وز باقی بماند، ر 5تب طول کشیده ای که بیش از 

درد یا خارش و قرمزی چشمها که ممکن است با 

 آبکی همراه باشد. اتحترش

 مرحله : 3عالئم به 

 حاد : شروع تب بدن پاسخ به تب برها  -1

تحت حاد : کاهش تب و سایر عالئم در  -2

 معرض خطر آسیب های عروق کرونری

مرحله معالجه : تمام عالئم از بین رفته اما  -3

 عالئم آزمایشگاهی طبیعی نشده 

 

 درمان :

با  IVIGدرمان فعلی بیماری کاوازوکی شامل تزریق 

دوز باال. این دارو یک فراورده خونی است که حاوی 

 پادزهر است که برعلیه عفونت می باشد.

تا زمانی که تب فروکش کند میزان باالی آسپرین ، 

تجویز می شود بعد از آن طی یک دوره چند هفته 

 .ای دوز آسپرین ادامه می یابد
 

 توجهات :

 بهداشت دهان و لب -1

 مصرف غذای نرم -2

 ایجاد محیط آرام و بی سر و صدا-3
 

 آموزش حین ترخیص :

 

والدین باید حداقل تا یک هفته تب کودک را  -1 

 کنترل و در صورت عود مراجعه کنند.

ماه قادر  11تا  IVIGاین بیماران پس از دریافت   -2

ها مانند سرخک ، اوریون ،  به دریافت برخی واکسن

آبله مرغان نمی باشند. زیرا بدن قادر به تولید مقدار 

 کافی آنتی بادی نخواهد بود .

کودک بایستی پس از ترخیص هر شب قرص  -3

آسپرین طبق دستور پزشک مصرف کند تا زمانی که 

بهتر است ه می کند. عجهت ویزیت مجدد مراج

 ید )شربتقرص آسپرین به همراه شربت آنتی اس

 معده( طبق دستور پزشک داده شود. 

 محدود باشد .
 

 

 

 

 
 

 توجـه:
بایستی متوجه عالئم و نشانه های مسمومیت 

 وزوز کردن گوش  -آسپرین باشید الف

 سردرد و سرگیجه  -ب

ماه بعد از شروع  2تحریک پذیری به صورت  -4

 عالئم وجود دارد . 

دو هفته پس از ترخیص جهت انجام آزمایش  -5

 خون

  (CBCوESR به آزمایشگاه مراجعه کند و با )

 مراجعه کند .جواب آزمایش به دکتر 

یکماه پس از ترخیص اکو مجدد توسط  -6

 پزشک متخصص قلب انجام دهد. 

فعالیت کودک تا زمانی که اکو مجدد انجام  -7

 می شود محدود باشد .
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