هب انم هستی بخش

تعریف بیماری فاویسم:
فاٍیسن یک تیواری ارثی خًَی هی تاضذ کِ تِ علت کوثَد یکی

دانشگاه علوم پزشکی وخدهات بهداشتی درهانی هرهزگاى
بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

از آىزین ّای گلثَل قرهس ایجاد هی ضَد

 .تیواراى در حالت

عادی کاهال طثیعی تَدُ ٍ ّیچگًَِ عالهتی ًذارًذ هگر ایٌکِ تا
هَاد اکسیذاى (خَراکی یا استٌطاقی) هَاجِْ پیذا کٌٌذ .

عالئم بیماری:
عالئن عوَهی  :سردرد ،تَْع ،استفراغ ،رًگ پریذگی،
تیحالی ،افسایص ضرتاى قلة ٍ افسایص تعذاد تٌفس
عالئن اختصاصی  :زردی (یرقاى) پَست ٍ هخاط ٍ تغییر
شناسنامه پمفلت آموزشی PED-9-97
فاویسم
عنوان
ام البنین بشیرزاده
تهیه کننده
کمیته آموزش به بیمار
تایید کننده
 1397پاییز
سال تهیه
ناظر کیفی
دکترفرامرز صادقی
دکتر عبدالباسط خطیبی زاده
دکتر نگین خوشبخت

متخصص
کودکان ونوزادان

سوپروایزر آموزش به
بیمار ایرما ریحانی

رًگ ادرار (تِ صَرت پررًگ ٍ رًگ چای)
در هَارد پیطرفتِ کاّص سطح َّضیاری ٍ افت فطارخَى
ًیس اتفاق هی افتذ.
عالئن تیواری در دٍرُ ًَزادی

خَد را تِ صَرت زردی

ضذیذ یاطَل کطیذُ دٍرُ ًَزادی ًطاى هی دّذ  .تٌاترایي
توام ًَزاداى هثتال تِ زردی از لحاظ ایي تیواری تررسی هی
ضًَذ.

سن:ایي تیواری یک

تیواری ارثی است ٍ تا پایاى



یاترف ضادی استفادُ ًٌوائیذ.

عورّوراُ تیوار است ٍ ّوَارُ تیوار در هعرض خطراست .

عالئم هشدار



 اگرهادری ّستیذ کِ تِ کَدک تاى ضیرهیذ ّیذ
ّرگس تاقالٍآسپیریي ًخَریذ ٍدرهَرد خَردى
ّردارٍیی تا پسضک هطَرت کٌیذ.


فرزًذتاى تایذازخَردى یا تَییذى تاقال تِ ّرصَرت کِ
تاضذ (تازُ ،خطک ضذُ ،یخ زدُ،خام ٍیا پختِ )خَدداری
کٌذ دراٍایل فصل تْار کِ تاقالی تازُ تِ تازار هی آیذ

در اتاق یا هحل زًذگی اٍ از اسپری ّای خَضثَکٌٌذُ َّا
فرزًذ ضوا ًوی تَاًذ ٍ ًثایذ خَى را تِ دیگراى اّذا ًوایذ .
ّرچٌذ خطر ترٍز عارضِ فاٍیسن پس از دُ سالگی کاّص
هی یاتذ اها تْتر است ّویطِ هراقة ٍی تاضیذ .



تَصیِ هی ضَد کِ ترای فرزًذاى دیگر خَد ًیس آزهایص
تطخیصی فاٍیسن را اًجام دّیذ .



تا ترٍز کَچکتریي عالهت هطکَک از جولِ تغییر رًگ
ادرار ،ترٍز زردی ٍ یا تیحالی هراجعِ سریع تِ پسضک
صَرت گیرد.

تسیارهراقة اٍ تاضیذ ضایذ هَقعیت ّایی پیص ب یایذ کِ

است
داريَای ذیل برای بیمار مبتال بٍ فايیسم خطرواک :

فرزًذاى ًاخَاستِ تاقال تخَرًذ ٍ ّیچ اتفاقی ّن ًیفتذ اها

بريفه ،يیتامیه ، Cيیتامیه  , Kکًتریمًکسازيل ،آسپیریه

تِ ایي پیطاهذّاّرگس دل خَش ًکٌیذ خطر ٍاکٌص

)،)ASAویتريفًراوتًئیه،ویتريفًرازين،سیلًر،مفهایداستات .

ًاهطلَب ّویطِ ٍجَد دارد .


ترای گٌذزدایی لثاس ّای اٍ از ًفتالیي استفادُ ًکٌیذ
.هراقة تاضیذ کِ حتی تَی ًفتالیي ًیستِ اٍ ًرسذ .

مىبع :کتاب راَىمای خًدمراقبتی خاوًادٌ 1سایت يزارت بُداشت

