
مشمولین سربازیمشمولین سربازیو و   مننژیتمننژیت   

 کاهش شنوایی 

 عقب افتادگی ذهنی 

 اختالل گفتاری 

 اختالل در عملکرد کلیه ها 

 مشکالت رفتاری 

 فلج 

 مرگ 

  عوارضعوارض

  پیشگیریپیشگیری
 الف: رعایت بهداشت فردی و استفاده از لوازم شخصی 

ب: تزریق واکسن مننژیت برای افرادی که در مکککا       

 های پرتجمع زندگی می کنند.

در مراکز بهداشتی درمانی برای مشمولین خکدمکت   

نظام وظیفه واکسن مننژیت تکزریکق مکی شکود.         

روز قبل از اعزام تزریق شده باشد تا  51واکسن باید 

 در بد  ایجاد ایمنی کند.

اگر خدمت نظام وظیفه بیش از دو سال طول بکشد 

یا دو سال بعد از تزریق واکسن به خدمکت اعکزام     

د. شدید برای دریافت مجدد واکسن اقدام نمایید.
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  7227-22-075-1کد رسانه : 

  مراکز بهداشتی درمانیمراکز بهداشتی درمانی

  ارائه دهنده واکسن مننژیتارائه دهنده واکسن مننژیت  
خیابا  نواب صفوی، خیابا  مکبکبکوب      اکبر آباد:  

 11858755مجاز، نرسیده به خیابا  ناهید،ت :

پشت پادگا  قلعه مرغکی، خکیکابکا        شهید آیت: 

 ماها ، شهرک شریعتی، روبروی پارک شریعتی

 11515555ت:

خیابا  مولوی، ایستگاه تشکککیکالت، پکالک          ثالث: 

 11552555، ت: 228

بزرگراه شهید آیت اهلل سعیدی، شهید شاه آبادی: 

وصفنارد سابق، خیابا  شهید رمضکانکی،    2کیلومتر 

 66258556ت:

خیابا  خزانه بخارایی، خکیکابکا     شیخ احمد کافی:  

عباسی، فلکککه سکوم،  کنکب تکره بکار خکزانکه                    

 11565555ت:

شهر ری،خیابا  فداییا  اسالم، تکقکاطکع      آزادگا : 

 آزادگا ، نب مسجد امام علی )ع(

 55852555ت: 

اسالمشهر، خیابا  باغ فیض، بلوار امام باغ فیض: 

 16551815)ر بی(، ت:25حسین )ع(، کوچه 

بهداشتی درمانی تهران  خدماتدانشگاه علوم پزشکی و   

 معاونت بهداشت

 مرکز بهداشت جنوب تهران

 منبع: کتاب دستورالعمل کشوری بیماری مننژیت

 وزارت بهداشت، درما  و آموزش پزشکی



هر عاملی که بتواند سیستم ایمنی را علیه مننژ )پکرده     

های مغز و نخاع( تبریک کند و یکا بکاعکل الکتکهکاب            

سیستم ایمنی داخل این پرده ها شود بیماری مننژیت 

را ایجاد می کند. عفونت هکای نکاشکی از بکاککتکری،                

ویروس،آسیب ها، سرطا  های خاص و بعضی از انکواع  

داروها می توانند پرده ها را ملتهب کنند و باعل فشکار  

 و آسیب به مغز شوند.

  مننژیت چیست؟مننژیت چیست؟

  اهمیت بیماریاهمیت بیماری
.در صورت عدم درما  از مرگ و میر باالیی بکرخکوردار      5

 است.

 .درما  بیماری دارای هزینه باالئی است.2

 .قابلیت ایجاد اپیدمی )همه گیری( را دارد.5

 .مو ب اشغال تخت های بیمارستا  می گردد.5

 .در کشورهای در حال توسعه میزا  بروز زیاد است.1

.اگر کسی دچار مننژیت شود هرگونه تاخیر در درمکا    6

باعل افزایش خطر بروز آسیب های همیشگی در فکرد  

می شود، بیش از نیمی از موارد مننژیت حداقکل یکک     

 عارضه دارد.

  راه سرایتراه سرایت
از آنجایی که منبع عامل بیماری دسکتکگکاه تکنکفک          

فوقانی است عفونت مننژیت اغلب در اثکر تکمکاس          

مستقیم و نزدیک با ترشبات مخاط فرد و قکطکرات و       

تنفسی بیمار به و ود می آید. شما مکمکککن اسکت          

باکتری را از افراد بیمار در حالیکه وی با عطسه یا سرفه 

 آ  را وارد هوا می کند دریافت کنید.

باکتری ابتدا در حلق و بینی تکثیر می گردد و سپک  از    

طریق خو  وارد مغز و نخاع می شود و این نکواحکی را     

 عفونی می کند.

زندگی در مبیط های شلوغ مثل زندا  ها، خوابگاه ها و 

پایگاه های نظامی امکا  ابتال به مننژیت را افکزایکش   

می دهد زیرا در مکا  های شلوغ عفونت می تواند بکه    

تندی در میا  گکروه گسکتکرده ای از افکراد پکخکش                  

شود.همچنین استفاده از سیگار، مسواک و ظرف غذای  

 فرد بیمار می تواند باعل انتقال بیماری شود.

میلیو  نفر برآورد  2/5بروز مننژیت در  ها  ساالنه 

سال گذشته تا به حال این  25می شود. در کشور ما از 

 رسیده است. 8/2به   5/5میزا  به طور متوسط از  

  عالئمعالئم
 .سردرد که تقریبا اولین عالمت است 

  سفتی گرد 

  در ه زیر بغل 55تب باالی 

 گیجی و خواب آلودگی 

 تهوع و استفراغ 

  کاهش تمایل نوشید  و خورد 

 ضایعات پوستی 

 اختالل در حافظه 

 تشنج 

اصل اول درما  مننژیت استفاده از آنتی بیوتیک های 

وریدی است تا از ایجاد عوارض وخیم  لوگیری شود و   

نوع آنتی بیوتیک مورد استفاده با تو ه به نوع باکتری 

 تعیین می شود.

  درماندرمان


