هعوَال تا اًداسُ گیزیْای سسهایطگاّی ٍ تزرسی سیستن اًعقادی
ٍ اًداسُ گیزی سطح ّز کدام اس فواکوتوَرّوای اًوعوقوادی در
سسهایطگاُ قاتل اًجام هیثاضد .تزای درهاى تیواری ّوَفیلی ًیش
ّز چٌد در گذضتِ اس هطتقات پالسوای خَى استفادُ هویوطود
ٍلی اهزٍسُ فاکتَرّای  9 ٍ 8اًعوقوادی توِ صوَرت دارٍ در
دستزس ّستٌد ٍ هعوَال تزای درهاى اسوتوفوادُ هویوطوًَود.
هْوتزیي هطکلی کِ در ایي رٍش درهاى ٍجَد دارد ایٌست کِ
تزخی اس تیواراى تِ دًثا دریافت فاکتَر کٌساًتزُ ،سویوسوتون
ایوٌی تدًطاى تحزیک ضدُ ٍ علیِ فاکتَر توشریوقوی پوادتوي
هیساسد کِ اصطالحا هْار کٌٌدُ گفتِ هیطَد .ایي هْارکٌوٌودُ
تاعث تی اثز ضدى فاکتَر تشریقی هیگزدد ٍ در ًتیجِ توایود اس
رٍش ّای دیگز درهاًی هاًٌد رٍش تعدیل سیستن ایوٌی تودى
ٍ یا تشریق فاکتَر ّای دیگزی هثل فاکتَرّایی تِ ًام فاکتَر 7
فعا ٍ یا کوپلکس پزٍتزٍهثیي استفادُ کزد.

داردٍ .رسش سثک رٍساًِ هثل پیادُ رٍی ،دٍچزخِ سوَاری ٍ
ضٌا ًِ تٌْا تزای ایي تیواراى هضز ًیست تلکِ تا تقَیت عضالت
در کاّص خطز خًَزیشی ّای داخل هفصلی ًیش ًوقوص دارد
الثتِ تاید اس ٍرسش ّای سٌگیي کِ خطز تزخوَرد ٍ سسویوة
ضدید دارد خَدداری گزددّ .ز چٌد رصین غذایی خاصی توزای
تیواراى ّوَفیلی ٍجَد ًدارد ٍلی هصزف یکسزی دارٍّا هوثول
سسپزیيٍ ،ارفاریي ٍ ّپاریي کِ تاعث اختوال در سویوسوتون
اًعقادی تدى هیطَد در ایي تیواراى تایستی صَرت ًگیزد .تَجِ
تِ تْداضت دّاى ٍ دًداى ًیش در ایي گزٍُ اس تیواراى هْن است
کِ تا حد هوکي ًیاس تِ اعوا دًداًپشضکی خصَصا کطویودى
دًداى کاّص یاتد .دٍرًوای تیواری ّوَفیلی رٍضي توِ ًو وز
هیزسد ٍ اهزٍسُ تحقیقات سیادی در هَرد رٍش ّای صى درهاًی
تزای اصالح صى هعیَب در ایي تیواراى در دست اًجام است کِ
هوکي است در سیٌدُ ای ًِ چٌداى دٍر تتَاى تِ راحتی تیواری
توصیه به بیماران  :اهزٍسُ تا دستزسی توِ دارٍّوای هوَثوز را کٌتز ٍ درهاى کزد.
ٍرٍضْای پیطگیزی ٍ کٌتز خًَزیشی در تیواراى ّوَفویولوی
اهید تِ تقاء ٍ ضاًس سًدگی سالن تا حد سیادی افشایص یوافوتوِ
است .تِ ایي تیواراى تَصیِ هیطَد کِ ارتثاط خَد تا پشضک ٍ
کلیٌیک را قطع ًکزدُ ٍ در صَرت هطاّدُ ّز ًَع خًَزیشی ٍ
یا عالین سى تِ پشضک خَد هزاجعِ کٌوٌود .دٍری ًوکوزدى اس
اجتواع ٍ درگیز تَدى در کارّای رٍساًوِ ٍ داضوتوي رٍاتوظ
اجتواعی سالن ًقص اساسی ٍ هْوی اس ً ز رٍحی ،رٍاًوی در
تْثَد کیفیت سًدگی ایي گزٍُ اس تیواراى

شناسنامه پفلت آموزشی کذ :

FZH.MNG-P-PH-94

عنوان

هموفیلی

تهیه کننذه

سوپروایسر آموزش سالمت

تاییذ کننذه

کمیته آموزش به بیمار

سال تهیه

بهار 0011

ناظر کیفی

سوپروایسر آموزش سالمت

تاییذ کننذه علمی

متخصص داخلی

