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 فهرست مطالب

 صفحه                                                                     موضوع          

 ح .................................................................................................................................... :شگفتاریپ و مقدمه

 1 ............................................ (Glaucoma Primary Close Angle)  چشم اولیه اهیس  آب

 3 .......................................... (Glaucoma Chronic Open Angle)  چشم مزمن  اهیس  آب

 6 ....................................................................................................................... (Cataract) دیمروار  آب

 امراض هضمی

 10 ....................................................................................................... (Allergy food)  ییغذا  یآلرژ

 13 ............................................................................ (Amebiasis) یبیآم  یخون  اسهال یا ازیبیآم

 17 .................................................................................................... (Diarrhea Acute) حاد  اسهال

 20 .................................................................. (Dysentery Bacillary)  ییایباکتر  یخون  اسهال

 Diarrhea Chronic non specific of)  کودکی  دوران  غیراختصاصی  مزمن  اسهال

childhood) ........................................................................................................................................... 24 

 26 ................................................................................. (Stomatitis) و یا تیزاب معده  تیاستومات

 امراض تنفسی

 30 .............................................................................................................. (lung abscess)  هیر  آبسه

 33 ....................................................................................................................................(Asthma) آسم

 37 ................................................................................... (Pulmonary embolism)  هیر  یآمبول

 38 ........................................................................................................................... (Empyema)  میآمپ

 44 ................................................................................................................... (Emphysema)  زمیآمف



 
 د

 48 .................................................................................................. (Pulmonary Edema)  هیر  ادم

 51 .................................................................................................................. (Atelectasis)  یآتلکتاز

 55 ................................................................................................................. (Epiglottitis) اپیگلوتیت

 58 ..................................................................................................................... (Asbestosis) آزبستوز

 امراض عصبی

 62 ................................................. (Brain or epidural abscess)  دورال یاپ ای  یمغز  آبسه

 65 ................................................................................. (Encephalitis viral)  یروسیو  تیآنسفال

 امراض روانی

 69 ............................................................................................................................ (Anxiety)  اضطراب

 72 ........................................................................................................................... (Stress)  استرس

 75 ................................................................................................................. (Depression)  یافسردگ

 79 .................................................... (Postpartum Depression)  مانیزا از  پس  یافسردگ

 82 ............................................................... (Adjustment Disorders)  سازگاری  اختالالت

 85 ................................................................... (Personality Disorders)  تیشخص  اختالالت

 89 ....................... (Post traumatic stress disorder)  حادثه از  پس  یزا تنش  اختالل

 92 .................................................. (Seasonal affective disorder)  یفصل  یخلق  اختالل

 96 ....................................................................................... (Bipolar disorder)  یدوقطب  اختالل

 99 ...................................................................................... (Failure to thrive)  بچه رشد  اختالل

 103...... (Attention deficit hyperactivity disorder)  یفعال  شیب ـ  یتوجه  کم  اختالل

 106 ............................................................................................. (Panic disorder)  هراس  اختالل



 
 ه

 109 ................. (Obsessive compulsive disorder) یجبر -یوسواس یها تیشخص

 112 .................................................................................. (Multiple Sclerosis) متعدد اسکلروز

 116 ....................................................................... (Schizophrenic Disorders)  یزوفرنیاسک

 امراض قلبی

 120 ...................................................................................................... (Endocarditis)  تیندوکاردا

 123 ........................................................................................... (Angina pectoris)  یصدر  نیآنژ

 127 ............................................................ (Atherosclerosis) نییشرا  تصلب یا آترواسکلروز

 استخوانروماتولوژی و امراض 

 132 ............................... (Arthritis juvenile rheumatoid) کودکان دییروماتو  تیآرتر

 136 ................................................................................... (Arthritis infectiou)  یعفون  تیآرتر

 139 ........................................................ (Psoriatic arthritis)  آرتریت مرتبط با پسوریازیس

 142 ............................................................................ (Tennis elbow)  بازان سیتن  آرنج  یماریب

 145 ................................................................................................................... (Aneurysm)  سمیآنور

 148 ......................... (Amyyotrophic lateral sclerosis) آمیوتروفیک الترال اسکلروز

 151 ....................................................................... (Cervical Spondylosis)  گردن لوزیاسپوند

 155 ........................................................ (Spondylitis Ankylosing)  لوزانیآنک  تیلیاسپوند

 159 .............................................. (Osteoarthritis)  مفصل ویدژنرات  یماریب یا  تیاستئوآرتر

 162 .................................... (Osteomyelitis)  مغزاستخوان و  استخوان  عفونت  تیلیاستئوم

 166 ........................................................................ (Scoliosis)  فقرات  ستون  یانحنا یا وزیاسکول



 
 و

 تناسلی –امراض بولی 

 169 ............................................................................... (Amenorrhea primary)  هیاول  آمنوره

 172 ......................................... (Amenorrhea secondary)  هیثانو(  یقاعدگ  قطع)  آمنوره

 176 ................................................................................................... (Endometriosis) وزیآندومتر

 180 ...................................................................................................... (Epididymitis)  تیمیدیدیاپ

 امراض جلدی

 184 .................................................................................................... (Scleroderma)  یاسکلرودرم

 187 .............................................................................. (Erythema Nodosum)  یرهگ میتیار

 191 ................................................................... (Erythema Multiforme)  فرم یمولت یتمیار

 194 .............................................................................................. (Sporotrichosis) کوزیاسپوروتر

 197 .................................................................................................... (Chickenpox)  مرغان  آبله

 201 ....................................................................................................................................... (Acne)  آکنه

 205 .................................................................................................. (Acne rosacea)  روزاسه  آکنه

 207 .......................................................................................................... (Sunburn)  یسوختگ آفتاب

 امراض گوش و گلو

 211 ............................................................................................................ (Epiglottitis)  تیگلوت یاپ

 214 ........................................................................................................... (Otosclerosi) اتواسکلروز

 216 ............................... (Barotitis media)  یفشار  راتییتغ اثر در  یانیم  گوش  به  بیآس

 متفرقه

 220 .................................................................................. (Anorectal Abscess)  آنورکتال  آبسه



 
 ز

 222 ....................................................................................................... (Canker sores)  دهان  آفت

 225 ..................................................................................................... (Sun poisonin)  یزدگ آفتاب

 228 ........................... (Fluid and Electrolyte Disorders)  تیالکترول و  آب  اختالالت

 232 ...................................................................................................................... (Influenza) آنفلوانزا

 235 ..................................................................... (Anaphylaxis)  آنافیالکسی یا شوک آلرژیک 

 239 ........................................................................................................ (Appendicitis)  تیسیآپاند

  



 
 ح

 پیشگفتار:مقدمه و 

چه خوشست شروع سخن را با نام پاک پروردگار خداوندی که نعمت بصیرت را 

داد خداوندی که ما را اشرف مخلوقات قرار داد و خواست با تمام اختیار و حواس زندگی 

خویش را سمت و سوی بدهیم سپاسگذارم آن خدایی که قلم را آفرید و آنرا در دست 

ر ما آموخت و خواست تا بیندیشیم و تفکر مان قرار داد خداوندی که شیوه تفکر را ب

بعد از خداوند از دو موجود  نماییم و توسط همان قلم بنویسیم و به جهانیان عرضه داریم

که خداوند از نور خویش و از رحمانیت خویش برای مان فرستاده همانا پدر و مادرم 

دست یاری بسویم  سپاسگذارم که راه های پر خم و پیچ زندگی را برایم هموار ساختند و

 دراز نمودند و وعده همکاری همیشگی را الی رسیدن به موفقیت دادند.

و از همه کسانی که در همه امورات زندگی منرا یاری رساندند ابراز سپاس و 

 امتنان دارم.

وگیری و عالیم لاین کتاب شامل معلوماتی در مورد امراض بهمراه شیوه درمان، ج

مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد این کتاب شامل پنج جلد آن مرض میباشد امیدوارم 

 متن ( میباشد در ضمن اگر اشتباهی در آن دیده شد پوزش میطلبم. ، فهرست و)مقدمه

 

 

 باعرض حرمت 

 نیکانمحمـد امیـــــــد حق پنـــــــاه 

 ۸۹۳۱تابستان سال 



 
 «حق پناه»محمد اميد 

 

(1) امراض شایع در جامعه  

 

- (1 )- 

 امراض چشم  

(Glaucoma Primary Close Angle)چشماولیهسیاهآب

کلیتوضیح

درآنکهچشمبیمارینوعازیکاستعبارتاولیهبستهزاویه،نوعچشمسیاهآب

طبیعیبهکهمایعی آنچشمبهطور از و بهمیخارجوارد ناگهانیشود گیرطور

شود.میبیناییرفتندردشدیدوازدستباعثناگهانیگیرافتادناینافتد.می



شایععالیم

چشمدارقرمزیوسردردشدیدوضرباندردچشم

نورهادراطرافهالهدیدیادیدنتاری

شود.میوحساسسفتچشمکره

نوردراثرتابشعادیدرحالتنور)مردمکبهآنپاسخوعدممردمکگشادشدن

شود(.میتنگ

دهد.رخوضعف،استفراغتهوعاستممکندردشدیددرچشمعلتبهگاهی



.استناشناختهآندقیقعلت:علل

خطردهندهافزایشعوامل

سال06باالیسن

یادوربینیسیاهآبخانوادگیسابقه

شوند.(می)پاراسمپاتیککولینرژیکمهارسیستمباعثازداروهاکهازبعضیهاستفاد



پیشگیری

کرد.راکشفسیاهآببتوانعالیمازشروعقرارگیریدتاقبلچشممعاینهمرتباًتحت

گیریدازهبارانیکحداقلساالنهچشمتاندارید،بایدفشارداخلسال06ازاگربیش

.درداستوبدونسادهفشارچشمگیریشود.اندازه
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نمود.راکنترلعالیمتوانزودآغازشودمیاگردرمانموردانتظار:عواقب

چشمداردآنآمیزنباشد،امکانتأخیرافتدیاموفقیتبهاگردرمان:احتمالیعوارض

بدهد.ازدستطورکاملخودرابهبینایی



درمان

کلیاصول

ازچشمفشاربسیارباالیآوردنپایین.برایسیاهحادآبحملههنگامبهشدنبستری

شود.استفادهاست(ممکن،سرم،قرص)قطرهمختلفداروهای



برایعنبیهکردن)سوراخجراحی لیزر( حمالپیشگیریبا بروز درسیاهآبتاز

درمانکهصورتی موفقیتدیگر اینها ایجاد با نباشند. قسمتکوچکسوراخآمیز در

بتواناستکارممکنشود.بااینمیدادهتخلیهاجازهچشمدرونمایعبهعنبیهمحیطی

تجویزاستممکنفشارچشمکنترلدرآورد،امابرایکنترلراتحتسیاهآبحمالت

باشد.ضروریداروهمچنان



داروها

شوند.میتزریقرگداخلفشارداروهاییکنترل،برایبستریهنگامبه



ممکنازجراحیپس بهاست، داخلکردنکمبرایچشمیهایقطرهنیاز چشمفشار

هایدراثرقطرهگاهیگاهیابروزناراحتیعالیمرفعدرصورتباشد.حتیوجودداشته

کنید.ورعایتپیگیریدقترابه،دستورداروییچشمی



فشارچشمکردنکمادرارآوربرایداروهای



کنیدخستهخودراتدریجاًازسرگیریدوسعیعادیهای،فعالیتازدرمانپس:فعالیت

نشوید.



 
 «حق پناه»محمد اميد 

 

(1) امراض شایع در جامعه  

 

- (3 )- 

شود.نمیتوصیهخاصیرژیم:غذاییرژیم 

نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

یکی یا شما اعضایاگر عالیمخانوادهاز چشمسیاهآبتان اینحاد دارید. یکرا

!استاورژانس

مکنمدردرمانمورداستفاده.داروهایجدیدوغیرقابلتوجیهشدهایداگردچارعالیم

باشند.داشتههمراهبهجانبیعوارضاست



 (Glaucoma Chronic Open Angle)چشممزمنسیاهآب

کلیتوضیح

درکهچشممزمنبیمارینوعازیکاستبازعبارتزاویهمزمن،نوعچشمسیاهآب

افتد.اینشودتدریجاًگیرمیمیرجخاواردوازآنچشمبهطورطبیعیبهکهمایعیآن

شود.میازنابیناییودرجاتیبیناییعصببهرسیدنآسیبموجبدرچشممایعتجمع

مزمنسیاهآبکند.بیماریحاد،معموالًدردایجادنمیسیاهآب،برعکسمزمنسیاهآب

.تراستشایعسال06امادرافرادباالیوجودآید،تواندبهمیسنیندرتمامچشم



شایععالیم

:اولیهمراحل

دیدازمیدانکوچکدرنواحیدیدمحیطیرفتنازدست

دیدمیدانبینیدرسمتطرفدریکدیدیتاری

:پیشرفتهمراحل

دید،معموالًدرهردوچشمرفتنازدستنواحیبزرگترشدن

چشمکرهشدنسفت

نورهادراطرافهالهدیدن

دیدکوردرمیدانوجودنقاط

دیددرشببودننامناسب
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علل

هایرشتهبهرسیدنآسیبودرنتیجهچشمدرونوافزایشمایعدراثرتجمععالیم

داردباشندامکانجودداشتهزیردرفردوعالیمآیند.وقتیوجودمیبهچشمیعصب

عدسیمداومکردنشود:عوضبرانگیختهچشممزمنسیاهآبوجودبیماریبهشک

خفیفعینک سردرد اختالالت، دیدنبیناییمبهمیا اطرافهاله، عدمالمپدر یا ها،

.تاریکیبهازروشناییبیناییدرتطبیقتوانایی



خطردهندهافزایشعوامل

سال06باالیسن

چشمحادیامزمنسیاهآبخانوادگیسابقه

دیابت

برندوراباالمیچشمازداروهافشارداخلبسیاریباشندکهداشتهبایدتوجهبیماران

شدنموجب اینمیبیماریبدتر قرصشوند. از عبارتند ودگیسرماخورهایداروها

آنتیآلرژی آرامهیستامین، داروهایبخشها، داروهایکورتیزونیها، و برایمختلف،

.ورودهمعدهمشکالت



پیشگیری

چشم معاینهپزشکاز بار هر در بخواهید چشمچشمخود فشار اندازه، نیز را شما

چشمبارمعاینهیکسالیحداقلبایدسالگی06ازپسباشیدکهداشتهبگیرد.توجه

شود.انجام

کنید.مراجعهپزشکبهتغییردربیناییبروزهرگونهدرصورت



موردانتظارعواقب

درمانعالیم با درمانمیبرطرفمعموالً ادامهچشمسیاهآبشوند. باید آخرعمر تا

آب اگر اشکالندرماتحتموقعبهسیاهیابد. گیرد، بیناییدایمیقرار وجودبهدر

آید.نمی



 
 «حق پناه»محمد اميد 
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- (5 )- 

احتمالیعوارض 

آغازشوند.سایرعالیمکهازاینقبلبیناییدادنازدست



درمان

کلیاصول

(.چشمکرهفشاردرونگیری)اندازهیافشارسنجیتونومتریازجملهچشممعاینات-

نمیبیماریاین- عالیمقطعیمعالجهتوانرا اما میآنکرد، درکنترلتوانرا نمود.

اوقات چشمتوانمیاکثر حدیفشار تا دارو با کهپایینرا آسیبآورد عصببهاز

شود.جلوگیریدرآیندهبیناییاحتمالیدادنوازدستچشمی

باتواندازجراحینمود،میراکنترلبیمارینتوانمیچشهایباقطرهکهدرصورتی-

.گرفتلیزرکمک



داروها

وبرنامهتجویزخواهندشد.دستوراتچشمفشارداخلکاهشبرایچشمیهایقطره-

یابند.تخفیفاگرعالیمکنید،حتیپیگیریدقترابهدرمانی

)دیورتداروهای- براییکادرارآور نتیجهکاهش( در و درمایعتجمعکاهشتولید

.چشم



فعالیت

وجودندارد.آنبرایمحدودیتی



غذاییرژیم

شود.نمیتوصیهخاصیرژیم
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نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

رادارید.چشممزمنسیاهآبخانوادهتانعالیمازاعضایاگرشمایایکی

شوندتحملغیرقابلچشمیهایاگرقطره

ظاهرشود.تبمثلچشمعفونتعالمتاگرهرگونه

اگرشمادچاردردچشمشدهاید.

اگرقرمزیچشمدارید.

بیناییدرخوداحساسمیکنید.ناگهانیاگرتغییرات



 (Cataract)مرواریدآب

کلیتوضیح

وساختارشفافیکچشم.عدسیچشمعدسیازکدرشدناستاریدعبارتمروآب

بهچشمکهکندتااشیاییمیکمک.عدسیاستچشمکرهجلویپذیردرنزدیکیانعطاف

نگاه بهمیآنها تار نیزدرشکستکند و نقششبکیهوتمرکزنورروینظرنرسند

شود.میقرارداردتغذیهآندراطرافکهزجاجیهنداردوتوسطنیخورگدارد.عدسی

تغذیهنیزمنبعچشمشود،عدسیزجاجیهمناسبتغذیهعدمموجبشراییناگرتصلب

شفافیتدهد(.سپسمیرخپیریدرسنیناغلبمشکلخواهدداد)اینخودراازدست

استمرواریدممکنافتد.آبمیمرواریداتفاقشودوآبمیکمسیعدپذیریوانعطاف

مرواریددردورشدآب،سرعتحالتدراینشود.البتهتشکیلیاهردوچشمدریک

.نیستمرواریدسرطانباشد.آبمتفاوتاستممکنچشم



شایععالیم

باروقتیاولاستدیدممکنبدترباشد.تاریشندرنوررواستممکندیدکهتاری

جلبتوجه برسدکهنظرویباشدوبهرانندگیدرحالشبهنگامبهکندکهفردرا

دورآنهاوجوددارد.ایشوندیاهالهمینورهاپخش

(اشیا)گاهیدوتادیدن

(پیشرفتهها)تنهادرمراحلمردمکدرآمدنسفیدشیریورنگکدرشدن
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علل 

پیریروندطبیعی

چشمبهآسیب

شیریندیابت،مثلباالستقندخونکههایدربیماری

سازد(رامیعنبیهکهازچشمهاییقسمتآن)التهاباووئیت،مثلالتهاب

آنومشتقاتکورتیزونخصوصداروها،به

قرمزمادونمیکروویوواشعه،امواجایکساشعهدرمعرضفتنقرارگر

مبتالبهحاملگیدراوایلمادرشکهجنینیچشمرویسرخجه،ونیزاثراتارثیعلل

شود.میبیماریاین

شیرخوارانارثی)بیماریگاالکتوزمی هضمناتوانیباعثکهدر میدر شود(.شیر

شدهفهرستازعللوجودهرکدامسال06باالیخطرسندهندهافزایشعوامل



خطردهندهافزایشعوامل

سال06باالیسن

شدهفهرستازعللوجودهرکدام



پیشگیری

راآناندیاواکسننگرفتهسرخجهکههستند،درصورتیباروریدرسنینکههاییخانم

شوند.واکسینهآناند،بایدعلیهنزده

گذاردبایدتأثیرمیبرعدسیکهدیگریداروییاهرگونهکورتیزونیداروهایمصرف

باشد.نظرقرارداشتهتحتدقتبه

خود)التهابایریتمرواریدشوند،مثلآبباعثاستممکنکهایچشمیهایبیماری

شوند.،بایدسریعاًدرمان(واووئیتعنبیه

کنید.استفادهمناسبآفتابیازعینکطورمنظمبه

باشید.داشتهـآوبتاکاروتنازویتامینمقادیرمناسبدارایرژیمی
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موردانتظارعواقب

جراحی با بعضیمیخوبمعموالً آنآبشود. هرگز بینمرواریدها در اختاللاییقدر

عینکمرتبمروارید،تعویضآبباشد.درسیرتشکیلنیازمندجراحیکنندکهایجادنمی

کند.کمکبیناییبهاستممکن



احتمالیعوارض

بیناییدادنازدست

ازجملهجراحیازعملپسعوارض شدنها،عفونت،چسبندگیچشمپارگی، ،وجدا

خودازمحلهشبکی



درمان

کلیاصول

کند.مرواریدراتأییدمیآب(تشخیص)باافتالموسکپچشممعاینه

.استجراحیعملمعموالًشاملدرمان

کههاییازعینکتوانباشد،میتأثیرقرارنگرفتهزیادتحتچندانبیناییکهدرصورتی

.جستباشندبهرهتهراداشفایدهبیشترین

صورتی آببیناییکهدر یا شود باعثبدتر چشمالتهابمروارید در فشار شود،و

جراحیچشمعدسی هممیبرداشتهبا ،بیهوشیبرایمختلفیهایروشاکنونشود.

راراحیجوجوددارد.عملجراحیازعملپسبیناییبیمار،وتصحیحکردنبستری

آبرساند.اگرهردوچشمانجامبهبیماردربیمارستانکردنبستریبایابدونتوانمی

شوند.نمیعملباشند،معموالًباهممرواریدداشته



داروها

.نیستالزمبیماریاینمعموالًداروبرای
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فعالیت 

دراستشدهدچارمشکلدرشباگربیناییطوجودندارد،فقآنبرایمحدودیتیهیچ

نکنید.رانندگیشب



غذاییرژیم

شود.نمیتوصیهخاصیرژیم



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

مرواریدرادارید.آبتانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایکی
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 امراض هضمی

 (Allergy food)غذاییآلرژی

کلیتوضیح



واکنشاستعبارتغذاییآلرژی اندازهپیشاز یابرخیبهایمنیدستگاهاز غذاها

ازیکیاناشیارثیاستممکننامطلوبهایواکنشخطرند.اینمعموالًبیکهموادی

ساعت2یاتاچنددقیقهدرعرضاستممکنباشند.عالیمبیوشیمیاییاکتسابینقص

تاداردعالیمموارد،امکانبروزکنند.دربعضیخصوصبهغذایآنازخوردنپس

روزبعدنیزظاهرنشوند.2-1



شایععالیم

(است)شایعاسهال

(است)شایعدردشکمی

پوستیبثورات

(است)شایعوبادشکمنفخ

کهیر

ها(لبخصوص)بهرتصوتورم

خارش

هاوپاهادستتورم

آسم

واستفراغتهوع

سرفه

سردردمیگرنی

غشبهنزدیکیاحالتغش
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علل 

مادههرگونه یا میمیبلعیدهکهایغذا باعثشود واکنشتواند شود.آلرژیکبروز

،،گندممرغتخموندعبارتنداز:شیرگاو،زردهشمیحالتاینبیشترباعثکهغذاهایی

(،معمولیگردوی)مثلدرختیهای،آجیل،ماهیشامیپستهیاهمانکوهیسویا،بادام

.،وشکالتگردانآفتاب،کنجد،تخم،خربزهدریاییصدف



خطردهندهافزایشعوامل

.نیزدارندبیشتراستدیگریآلرژیمشکالتکهکسانیخطربرای

باشد.وجودداشتهغذاییآلرژیسابقهخانوادهازاعضایاگردریکی



پیشگیری

نماییدوازآنهاپرهیزکنید.درخودراشناساییایجادآلرژییمسؤولغذاهای

شودکمتربهمیوعآنهادیرترشرجامدبرایغذایکهشیرخورانیکهاستشدهمعلوم

شوند.دچارمیغذاییآلرژی



موردانتظارعواقب

شود.میبرطرفسالگی2-0معموالًبعدازدرشیرخوارانغذاییآلرژی

)بهبعضیبهکهبزرگساالنی غذاها ماهیخصوصاز صدفشیر، آجیلدریایی، یا ،)

نمایند.میهاحفظسالرابرایآلرژیاینبیشتریدارندبااحتمالآلرژی



احتمالیعوارض

،ضربانشدهدچارمشکلتنفسآنحینکهحادوخطرناکآلرژینوع)یکآنافیالکسی

یابد(میکاهش،وفشارخونشدهنیرنامنظمقلب

کهیرشبیهواکنش

برونشیالآسم

هارودهالتهاب
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اگزمابیهشضایعات



درمان

کلیاصول

شکغذاهایحذف رژیممورد هفتهمدتبرایغذاییاز زمانیدو تا عالیمکه)یا

بهتکتکصورتبهموردشکغذاهاینمودناضافهناپدیدشوند(وسپسآلرژی

بهغذاییرژیم کهمیمشخصترتیباین. درکدامشود آلرژیغذاها نقشایجاد شما

دارند.



کند،اماکمراشناساییآلرژیمسؤولغذایاستممکنگاهیپوستیتزریقآزمایش

نداریدراآنهاآلرژیشماواقعاًبهکههااشتباهاًغذاهاییآزمایشاینکهنیستندمواردی

کنند.معرفیغذاییآلرژیمسؤولعنوانبه

ازباشندکهغذادارندبایدبسیارمراقبتنوعیکبهشدیدیغذاییآلرژیکهبیمارانی

غذاپرهیزکنند.آنخوردن



باشیدتااگرداشتههمراهرابهاستآدرنالینحاویسرنگدارایکهکیتیکهمیشه

سرنگداد،ازاینرخحادوفوریششدوواکنزاتصادفاًخوردهآلرژیاحیاناًغذای

شود.استفاده



گردندستیک دقیقاًآلرژینوعآنرویباشیدکهداشتههمراهآویزمخصوصبندیا

باشد.شدهمشخص



داروها

بعضیغذاییآلرژیدرمانبرایداروییهیچ از اما ندارد، میوجود داروها تواناز

نمود.استفادهعالیمیارفعتخفیفبرای
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فعالیت 

وجودندارد.آنبرایمحدودیتیهیچ



غذاییرژیم

یامصرفآلرژیمسؤولازغذایاجتناب به.برچسبمقدارکمبهآن، را دقتغذاها

کنید.مطالعه



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

ی یا شما اعضایکیاگر عالیمخانوادهاز دچار متوسطخفیفتان غذاییآلرژیتا

هستید.

دریکیازخوردنشدیدپسواکنشاگرشاهدیک دراینازهمراهانتانغذا هستید.

نمایید.اورژانسکمکفوراًدرخواستشرایط



 (Amebiasis)آمیبیخونیاسهالیاآمیبیاز

کلیتوضیح

کبد.وگاهیبزرگرودهانگلیعفونتازیکاستآمیبی(عبارتخونیآمیبیاز)اسهال

تمامآمیبیاسهال کشورهایدر در اما دارد وجود حالدنیا استشایعتوسعهدر .تر

راانگلکنند،اینمیزندگیمعتدلوهوایدرآبکهازافراد،خصوصاًکسانیبسیاری

رودهبافتانگلشوندکهظاهرمیوقتیباشند.عالیمداشتهعالمتیکهایندارندبدون

باشند.مبهمخیلیاستممکنقراردهد.عالیمراموردتهاجمبزرگ



شایععالیم

وجودندارد.عالمتیهیچگاهی

یبوستازاسهال،غالباًقبلاولیهرمراحلبدبو.دمزاجبااجابتهمراهمتناوباسهال

وجوددارد.

شکمگازونفخ
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لمسبهشکموحساسیتپیچهدل

تب

مزاجدراجابتوخونمخاطگاهی

خستگی

باشد:اگرکبدگرفتارشدهعضالنیدردهای

شکمراستکبدوسمتدرددرناحیه

هاوپوستمچشزردشدنگاهی

لرزشدید

وزنکاهش



علل

،کهنامبهمیکروسکپیانگلیک هیستولیتیکا ،وحمام،سوسکپشهتوسطآنتاموبا

عفونتمنابعترینیابد.شایعمیانتقالمدفوعبهآلودهیاغذایبادستمالمستقیمتماس

عبارتنداز:

باغذاسروکاردارند.کهدرافرادیآلودگی

یاکارخانههتلکشیلولهبودنمعیوب

میوهسبزیجات انسانیکهخامیهاییا کود آبیافتهپرورشبا در یا شستهآلودهاند

اند.شده



خطردهندهافزایشعوامل

وغیربهداشتیشلوغزندگیمحیط

نامطلوببهداشتیهایبازیرساختمناطقبهمسافرت

وغیرهسالمندانخانهمثلمختلفنگهداریدرمؤسساتزندگی
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پیشگیری 

بهدستان را مرتبخود قبلطور خصوصاً خوردنبشویید، غذا منطقهاز در ایاگر

بهستند:ـآزیرضروریباشد،اقداماتدرآنجاآلودهاستممکنغذاوآبهستیدکه

آشامیدنی برایدقیقه5را ـ شستنکردنمسواکبجوشانید. آبدندانو از شیرها

ازخوردنقورتآبکردنحمامباشیدهنگامنکنیدومراقباستفاده ـ بامیوهندهید.

سبزیجاتپوست ماهییا صدف، هرگونهخامیا یا ،)بستنیمشکوکلبنیمحصول،

کنید.وغیر(خودداریرهشیر،ک



موردانتظارعواقب

شود.درمیخوببادرمانهفته3درعرضآمیبی،اسهالعارضهدراکثرمواردبدن

وجوداستممکنعالمتی،هیچاستدرآمدهبیماریحاملصورتفردبهکهمواردی

درماننیازبهشدیدبروزکندکهخونیسهالدارداباشد.درمواردشدید،امکاننداشته

وجوددارد.دربیمارستان



احتمالیعوارض

پوشاند(.رامیشکمحفرهسطحکهصفاقپرده)التهابپریتونیت

کبدیاآبسههپاتیت

ریهآبسه

دورقلبپردهعفونت

مغزآبسه



درمان

کلیاصول

دراسکنتی؛سیوخونمدفوعباشندازآزمایشعبارتاستممکنیصیتشخاقدامات

برداری،نمونهلزومکبدودرصورتگرفتاریبهمواردشک
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ومزاجازاجابتکنیدوپسحمامباشید.مرتببسیارمراقبشخصیدرموردبهداشت

بشویید.وصابونگرمخودراباآبستاندغذایاموادغذاییبهزدنازدستقبل

باشد.ضروریاستممکنکبدوجوددارد،جراحیآبسهکهدرمواردی



داروها

یدوکینولداردمترونیدازولامکان پارومومایسینیا هردو(، تجویز)یا دیلوکسانید یا ،

شوند.

وجودبهوالکترولیتآباختاللدرمانرایبرفتهازدستمایعاتداردجایگزینیامکان

باشد.ضروریدراثراسهالآمده



فعالیت

خودراوقتیعادیهایکنید.فعالیتاستراحتدررختخوابحاداسهالحملههنگامبه

بهبودگذارد.روبهشودواسهالرفعتبآغازکنیدکه



غذاییرژیم

.عادیغذاییرژیموتدریجاًازسرگرفتننرمغذاهایشاملیغذایرژیم



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

رادارید.آمیبیاسهالتانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

بکشد.ـولطساعت20ازبیشپیچهدهد:ـدلرخدرمانازمواردزیرهنگاماگریکی

کبدآغازآغازشود.ـدرددرناحیهبیشترشود.ـاستفراغمزاجدراجابتیاخوناسهال

زردی یا )زردیبهشود آید چشمپوستوجود پوستییا بثور ـ ـها( شود. ظاهر

دهد.یاسردردشدیدرخپذیریتحریک
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 (Diarrhea Acute)حاداسهال 

کلیتوضیح

عالمتیکزیاد.اسهالدفعات،به،آبکیشلمزاجازاجابتاستحادعبارتسهالا

.استشایعسنیهایگروهدرتمامساده.اسهالبیمارییکنهاست



شایععالیم

پیچهبادلهمراهدردشکمی

وآبکیشلمزاجاجابت

مزاجبتاجادرکنترلناتوانیگاهی

تبگاهی



علل

(،باکتریایی،انگلی)ویروسیعفونیعللوجوددارند،ازجملهمتعددیعلل



خطردهندهافزایشعوامل

حادیااسترسعاطفیناراحتی

غذاییمسمومیت

(ایمنطقه)آنتریتکرونبیماری

سوءجذبهاینشانگان

(خیمیاخوش)بدخیملعمدهیاتومورلوزابیماری

دیورتیکولیت

آلویاحبوباتمثلغذاهای

الکلسوءمصرف

داروهایمسهلمثلداروهاییمصرف آنتیها، کینینبیوتیکضداسید، داروهایها، یا ،

ضدسرطان

غذاییآلرژی
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سرطانبرایدرمانیاشعه

اخیربیماریبروزیک

رودهالتهابی(یابیماریعصبیپذیر)کولیتتحریکرودهنشانگان

شلوغزندگیمحیط

یاداروهابیماریعلتبهایمنیسرکوب

کشورهادیگربهمسافرت

اندنشدهتصفیههاکهها،یاچاهنهرها،چشمهآبنوشیدن



پیشگیری

اسهالازعلتبااجتنابرافهمید،درمانآنعلتمرتباًتکرارشودوبتواناگراسهال

کند.جلوگیریتواندازتکراراسهالمی

برطرفزودیبروزکندامابهاهمیتبیعللبهدرهرکسیتواندگهگاهمیاسهالحمله

طولهیکوتاحادمدتموارداسهالماند.غالبنمیبرجایازآنشودواثرپایداریمی

باشد.نداشتهضرورتیاستآنهاممکنعلتکشندوجستجویمی

کهنیکییاپیکایبوفه،غذاهایدریاییغذاهایمثلپزیونیمخامغذاهایازخوردن

بیرونساعتچندین شدهدر غذاهاییرها و میدورهفروشندگانکهاند، فروشندگرد

.کنیدخودداری



موردانتظارعواقب

ساعت20-04درعرضخودیبهبودخودبه

احتمالیعوارض

بکشد،خصوصاًدرشیرخوارانطولاسهالکهدرصورتیبدنآبیکم
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درمان 

کلیاصول

یکباشد.گرفتنمدفوعنمونهآزمایشگاهیبررسیشاملاستممکنتشخیصیاقدامات

،ووضعیتاسهال،شدتاسهالومدت،زماندرموردعالیموکاملدقیقحالرحش

بروجوددالکند.اگرشواهدیکمکاسهالعلتتعیینتواندبهبیمارمیعمومیسالمت

شوند.انجامبیشتریداردآزمایشاتباشد،امکانوجودداشتهجدیبیماری

شود.بایددرمانسازاسهالزمینه،بیماریامکان.درصورتاستعالمتیکاسهال-

فکرمی- کهاگر پیشاستشدهاسهالداروباعثیککنید توقف، باآنمصرفاز

کنید.مشورتپزشکتان

کنندهمگر،یاصفحهداغآب،شیشهداغکمپرسشکموجوددارد،رویپیچهاگردل-

بگذارید.الکتریکی

والکترولیتآبدادننیازبهاستشدیدممکنزیادبنوشید.درموارداسهالمایعات-

شود.جبرانآبیباشدتاکموجودداشتهاورژانسصورتبه



داروها

کرد.هاستفادلوپرامیدوپپتوبیسمولمثلازداروهاییتوانمیدرمواردخفیف

تجویزشوند.ضداسهالداردسایرداروهایامکان

دارد،امکاناسهالعلتعنوانبهخصوصبهیاباکتریانگلیکشناساییدرصورت

تجویزشود.بیوتیکآنتی



فعالیت

دهید.کاهشاسهالخودراتاتوقففعالیت



غذاییرژیم

بجوید.یخکوچکباشد،تنهاقطعاتوجودداشتهتهوعاسهالاگرهمراه
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تهوع مایعاتاگر تنها بهشفافندارید، تدریجیرا زمانیطور تا اسهالکهبنوشید

،یاژالتین،سوپچایشود،مثلبرطرف

کنید.خودداریلبنی،شیرومحصوالت،کافئینالکلازمصرف

،وشدهپختهزمینی،وسیبمرغ،تخم،برنجغالتمثلنرمغذاهای،عالیمازرفعپس

کنید.روزمیل1-2مدتبهنیزماست

البتهعادیغذایی،رژیماسهالازرفعروزپسدوتاسه ازسرگیرید. بهترخودرا

رپرهیزکنید.تاچندروزدیگپرادویه،وغذاهای،الکلمیوهازمصرفاست



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

بکشد.طولساعت04ازبیشاگراسهال

ظاهرشود.درمدفوع،یاکرم،خوناگرمخاط-

سانتیگرادیاباالتربرسد.درجه3/34بهاگرتب-

وجودآید.بهرودهیاراستدرشکماگردردشدیدی-

یاشدید،ادارکم،تشنگیچروکیده،پوستدهانظاهرشوند:خشکیآبیکماگرعالیم-

وجودادرارعدمکلیبه



 (Dysentery Bacillary)باکتریاییخونیاسهال

کلیتوضیح

عبارتباکتریاییخونیاسهال یکاست)شیگلوز( الیهباکتریاییعفونتاز هایدر

وبهاستفردینزدیکدراثرتماسبیماریها.اینرودهجدارداخلیپوشانندهسطحی

اززمانمیرخگیریهمهصورت ظهورعالیمورودباکتریدهد. تا روزطول1-0ها

کشد.می
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شایععالیم 

پیچهدل

تب

روز(درآبکیمزاجباراجابت36یاحتی26)تااسهال

درمدفوع،یاچرک،مخاطوجودخون

یااستفراغتهوع

عضالنیدردهای

.استسفیدکمترازحدطبیعیهایگلبول،شمارشبیماریدرشروعگاهی



علل

معموالًباکتریکند.اینمیتهاجمبزرگجداررودهبهشیگالکهنامبهباکترینوعیک

یابد.میفرددیگرانتقالفردبه،ازیکآلودهها،غذا،یاآبدستقازطری



خطردهندهافزایشعوامل

خارجیکشورهایبهمسافرت

یاغیربهداشتیشلوغزندگیمحیط



پیشگیری

بشویید.موادغذاییبهزدنازدستوقبلمزاجازاجابتخودراپسدستان

نمایید.راداردجداسازیباکتریاییخونیاسهالعالیمکهکسهر

قراردهیدتاوصابونوپرازآبپوشیدههایرادرسطلجاتوملحفهآلودههایلباس

آنهاراجوشاند.بتوانکهزمانی



موردانتظارعواقب

درعرضبادرمان خفیفشیگالییهایعفونت.اغلباستمعالجهروزقابل7معموالً

آمیزنباشد،موفقیتدرمواردشدید،اگردرمانندارند.البتهاحتیاججدیهستندودرمان
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دست بدنآبرفتناز از شیرخواراناستممکنزیاد در )خصوصاً باشد ومرگبار

(.وسالسنکمکودکان



احتمالیعوارض

،خصوصاًدرکودکانطورخطرناکبهبدنآبیکم

باکتری نادر، موارد ممکندر مجرایاستها سایرخونبهگوارشاز و شوند وارد

حالت.اینومفاصلصفرا،کبد،یاقلبها،کیسهکلیهرادرگیرسازند،مثلبدناعضای

بیانجامد.ومرگشوکشایدبه



درمان

کلیاصول

باشد.اطالعمدفوعنمونهوکشتآزمایشیبررسیشاملاستممکنتشخیصیاقدامات

تشخیصبهتوانددررسیدنمیبومینواحیبهونیزآشناییبیماریگیریازبروزهمه

باشد.کنندهکمک

شود.دارومییزگاهی،ونحجمکم،غذایرفتهازدستمایعاتجایگزینیشاملدرمان

جدانمایید.بیمارراازبقیه

قراردهید.شکمرارویداغآبیاشیشهکنندهگرمصفحهدرد،یکتخفیفبرای

کند.دریافتبیماربایدمرتباًمایعات

مریضکهبیمارانیکردنبستری کودکانشدیداً )خصوصاً کهوسالیسنکماحوالند

بقیهآبیکم از بیمارجدا ومایعاتمیبستریدارند(. راهتکمیلیشود ویبهسرماز

خواهدشد.رسانده
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داروها 

تجویزشود.بیوتیکداردآنتیامکان

مصرف اسهالترکیباتاز اینکهخودداریضد مگر پزشککنید نظر شدهبا تجویز

قرارمورداستفادهکنند.اگرتاکنونراطوالنیبیماریاستممکنتترکیباباشند.این

کنید.آنهارامتوقفمصرفاندبالفاصلهگرفتهمی



فعالیت

ضروریدررختخواب،استراحت،وسایرعالیم،اسهالتبازرفعروزپس3تاحداقل

داد.بایدمرتباًورزشرختخوابپاهارادر.البتهتوالتمگربرایاست



غذاییرژیم

.عادیرژیمشود،سپسمتوقفاسهالکهتازمانینرمیاجامداتمایعات



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

رادارید.باکتریاییخونیاسهالعالیماگرشمایاکودکتان

دهد:رخدرمانمازمواردزیرهنگااگریکی

سانتیگرادیابیشتردرجه9/34ـتب

دردـگلودرد،سردرد،یاگوش

شدیدیاسرفهنفسـتنگی

سینهدرخلطخونـرگه

شدیدشکمـدردیاتورم

ازمقعدگوارشیـخونریزی

پاپایاتمامـدرددرساق

مفاصلـتورم

(پوست،یاخشکیسریعوزنها،کاهشچشم،فرورفتگیحالی)بیبدنبیآکمـعالیم

ظاهرشوند.
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 Diarrhea Chronic non specific of)کودکیدورانغیراختصاصیمزمناسهال

childhood) 

کلیتوضیح

اجابتبار5از)بیشازاسهالاستعبارتکودکیدورانغیراختصاصیمزمناسهال

شلآبکیمزاج بهیا درکودکانسالمکودکدریکطورمزمندرروز( .5/3-5/1

دهد.میرخساله



شایععالیم

حاویزیادکهدفعاتبهشلمزاجاجابت مخاطنشدههضمسبزیجاتفیبرهایغالباً یا

دهد.میرخوعمدتاًدرصبحاست



علل

هستند.هناشناخت



خطردهندهافزایشعوامل

.ایرودهمشکالتخانوادگیسابقه



پیشگیری

آورد.عملبهپیشگیریازآنتوانحاضرنمیدرحال



موردانتظارعواقب

کودکانمزمناسهالرغمعلی نموی، و رشد هیچطبیعیمبتال و ازعالمتیدارند

حقیقتینمنشانسوءتغذیه در اسهالدهند. اهمیت، حرکاتخاصی، نیز نهایتاً ندارد.

2-3استامرممکناینگردد،ولیبازمیطبیعیحالتبهمزاجاجابتوالگویروده

بکشد.طولسال
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احتمالیعوارض 

اینبهوالدینزیادبهتوجهعلتبهمزاجاجابتبهازاندازهبیشتمرکزروانیاحتمال

.مسأله



درمان

کلیاصول

کنترلتواناییباشیدکهنکنید.انتظارنداشتهسرزنشمشکلخاطراینخودرابهکودک

مثلشود.باکودکدیگرحاصلکودکانسرعتهمانبهتوالتبهورفتنمزاجاجابت

اجتنابنکنید.ازبروزتنشرابزرگمشکلاینکنیدکهعیدیگررفتارکنیدوسکودکان

کودک اگر زیرا مشکلنمایید، مورد اضطرابدر دچار ناراحتیخود اسهالو شود،

وجودآید.بهروانیمشکالتاستبدترشودیاممکناستممکن



داروها

داروموردنیازنیستاختاللاینبرای ندهید،ضداسهالخوددارویکودک.بهمعموالً

زیانبارباشند.استممکنآنجانبیزیرااثرات



فعالیت

کودکآنبرایمحدودیتی ندارد. تشویقوجود را مانند،درستطبیعیفعالیتبهخود

نمایید.سنهمکودکان



غذاییرژیم

استنمیتوصیهخاصیرژیم اما استممکنومعدنیویتامینیهایازمکملفادهشود،

باشد.کنندهکمک

شودجبرانرفتهازدستبنوشدتامایعآبلیوان0-4حداقلبایدروزانهکودک
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نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

اجابتمزمناسهالاگرکودکتان پیداآنبرایعلتیاردکهدمخاطدفعهمراهمزاجیا

.استنشده

باشد.وجودداشتهخوناگردرمدفوع-

سانتیگرادیاباالتربرسد.درجه9/34بهمقعدیحرارتاگردرجه-

ازخوردنحالبیاگرکودکتان- خودداریشود، صدایغذا با یا طوربلندوبهکند،

نشود.قطعوینیزگریهوازشکندوبانگریهمداوم

نباشد.طبیعیکودکتاناگررشدونموی-



 (Stomatitis)ویاتیزابمعدهاستوماتیت

کلیتوضیح

(وکامها،زبان،لبدهانمخاط)شاملفراگیردهانازالتهاباستعبارتاستوماتیت

(کهدهان)زخمآفتیحادواستوماتیتهرپسی:استوماتیتاستاصلینوع2دارایکه

و(وآنژین،کاندیدیاز)برفک،پریودنتیتعبارتندازژنژیویت.سایرانواعتراستشایع

ترباشد.جدیایزمینهاختاللازیکاینشانهاستممکن.استوماتیتنسان



شایععالیم

کنند.میفرقنوعبهبستهعالیم

دهانالتهاب

وخونریزیقرمزی

تاشدیددردخفیف

دهانهایزخم

بدبوتنفس

باشد.همراهپذیریوتحریک،تب،خستگیاشتهاییبابیاستممکن
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علل 

عفونت

تروما

خشکی

هاکنندهتحریک

سمیعوامل

حساسیتیبیش

خودایمنیهایبیماری

ودویتامینکمب

خونیکم

ناشناختهگاهی



خطردهندهافزایشعوامل

غذایاداروهابهآلرژی

سیگارکشیدن

مصنوعیدندان

،اضطرابروحیاسترس

ناهموارهایدندان

پرتودرمانی

درمانیشیمی

هایاچاشنیداغ،غذاهایالکلسوءمصرف

ها،رژلبشکالتا،رنگشوهدهانبهحساسیت

داروهاجانبیعوارض

،بخاراسید،غبارصنعتیسنگینها،فلزاتبارنگشغلیمواجهه
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پیشگیری

کنید.خطرزااجتنابازعوارضامکاندرصورت



موردانتظارعواقب

هفته1-2دراکثرموارددرعرض برخیبهبودمیهفته2-3ودرسایرموارد یابد.

یابند.خودبهبودمیخودبههستندوسایریننیازمنددرمان

دارد.بستگیایزمینهاختاللدیگربهپیامدهای



احتمالیعوارض

عودکند.ازدرمانپساستممکن

باشد.دربرداشتهخطرناکیعوارضاستممکنایزمینهاختالل



درمان

لیکاصول

استالزمفیزیکی.معاینهاستمشکلآنتعیینکند.گاهیمیفرقعلتبهبستهدرمان

کند.میرامشخصمسببعاملضایعاتیاکشتگسترهتهیهوگاهی

.استمهمدهانکاملبهداشت

سیگارترک

کنید.کنترلبهاخوبالثهتناسبراازلحاظمصنوعیهایدندان



داروها

صورتی کشفایزمینهعلتبتوانکهدر بهکردهرا خاصداروها آنمتوجهطور

خواهندبود.

تجویزشوند.خوراکیهاییاقرصبینیهایوشودهندهشستاستممکن

مفیدباشند.استممکنموضعیکنندهحسبیداروهای
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داروهایمسببعاملشدنمشخصدرصورت  قارچ، باکتریضد استروئیدی،ضد یا

موضعی

نیازدرصورتویتامینیهایمکمل



فعالیت

.نیستالزممحدودیت



غذاییرژیم

هستند،،تیزیاخشکسفتکهداریاغذاهاییچاشنیباشدازغذاهایالزماستممکن

شود.اجتناب

کنید.برانگیزد،خودداریآلرژیکواکنشیککهذاییازهرغ



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

باشند.راداشتهاستوماتیتعالیمتانخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

بدترشوند.،عالیمدرمانازشروعاگرپس

ممکندردرمانمورداستفادهاید.داروهایشدههتوجیجدیدوغیرقابلاگردچارعالیم

باشند.داشتهجانبیعوارضاست
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 امراض تنفسی

 (Breast Abscess)ریهآبسه

کلیتوضیح

عفونتایناحیهریهآبسه ریهاز بافتاستشدهاحاطهملتهببافتتوسطکهدر .

.نیستمسریبیماریگردد.اینمیآنجایگزینچرکوشدهتخریبریهشدهعفونی



شایععالیم

خلطخلطهمراهسرفه اغلبچرکیبیماراناین. گاهیخونیهایرگهدارای، بدبوو

.است

بدتنفسبوی

تعریق

سانتیگرادیاباالتردرجه3/34تب

لرز

وزنکاهش

()گاهیدردسینه



علل

پستاننوکرویکوچکهایزخم)معموالًازراهپستاننوکهاازراهباکتریواردشدن

شوند(.ایجادمیشیردهیاولیهدرروزهایکه



خطردهندهافزایشعوامل

اززایمانپسلگنیعفونت

قند()مرضدیابت

روماتوییدآرتریت

استروییدیازداروهایاستفاده

مقدارزیادبهسیگارکشیدن



 
 «حق پناه»محمد اميد 

 

(1) امراض شایع در جامعه  

 

- (31 )- 

درمانیبااشعههمراهازپستانقسمتیبرداشتنسابقه 

سیلیکونیمصنوعیپستان



پیشگیری

کامالًبشویید.ازهربارشیردهیراپسوخودپستانپستاننوک

،نرمموضعییاسایرداروهایـآود،باپمادویتامینازشیردهیراپسپستاننوک

(.توصیهکنید)درصورت

نکنید.کننداستفادهمیرااذیتپستانکههاییازپارچه

شماراگازبگیردیابجود.پستاننوکشیرخوارتانندهیدکودکاجازه



موردانتظارعواقب

درمان درعرضبا برمیروزخوب4-16معموالً گاهیبهبودآبسهتسریعایشود. ،

.استضروریآنتخلیه



احتمالیعواض

الزم حتیمتوقفشیردهیاستندرتاً مواردیشود، استعفونتکهدر گاهیشدید .

ضددردموجب(وداروهایتتراسیکلینخصوصها)بهبیوتیکآنتیبعضیمصرفلزوم

بایدشیررامرتباًپمپحالتشود.دراینقطعکوتاهیمدتیبراشیردهیشودکهمی

نمود.

مجراییکوجودآمدنازبهاستعبارتایجادشود)فیستولفیستولاستندرتاًممکن

(ازبدنبیرونعضوومحیطیک،یابیندوعضوبدنبینغیرطبیعی



درمان

کلیاصول

سردراکنید)اگرآباستفادهالتیامدردوتسریعتخفیفبرایگرمآبیاحولهازپارچه

کنید(.سرداستفاده،ازآبکردیدودیدیدبهتراستامتحان
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زمان ازآنبه،شیردهیپستانعفونتشدنخوبتا بهمتوقفپستاننوزادرا کنید.

شدهعفونیشیرازپستانساختنخارجبرایپستانمخصوصپمپازیکطورمنظم

ازسربگیرید.پستانرامجدداًازآنبتوانیدشیردهیکهکنید،تازمانیاستفاده

شود(.نمی)معموالًانجامآبسهتخلیهبرایجراحی



داروها

باعفونتمبارزه،برایلزومهادرصورتبیوتیکآنتی

الزمجراحیعملازانجامروزپس2-7ضددردمعموالًتنهابرایازداروهایستفادها

.است



فعالیت

فعالیتازدرمانپس بهعادیهای، را گذاشتنروبهمحضخود ازسرعالیمبهبود

گیرید.



غذاییرژیم

شود.نمیتوصیهخاصیرژیمهیچ



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

رادارید.پستانآبسهتانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

یکی مشکالتاگر بهاز تبمیرخدرمانهنگامزیر شدندهد: شدید گسترش؛ درد؛

بهبودنگذارند.روبهساعت72درعرض؛عالیمدرمانرغمعلیعفونت

ممکندردرمانمورداستفادهجدیدوغیرقابلکنترلشدهاید.داروهایدچارعالیماگر

باشند.داشتههمراهبهجانبیعوارضاست
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 (Asthmaآسم) 

کلیتوضیح

.ایننفسوتنگیخسمکررخسباحمالتهمراهمزمنبیماریازیکاستعبارت

16زیر%ازموارد،کودکان56باشداماتواندوجودداشتهمیسنیندرتمامبیماری

آسمسال پسرانهستند. در دخترانمیرخبیشتر تا آسمیدهد در اما سنینکه، در

دهند.میخوداختصاصرابهبیشتریسهمشودزنانآغازمیبزرگسالی



شایععالیم

نفستنگیوسینهدرقفسهفشردگیاحساس

بازدمهنگامبهسینهخسخس

وزرد،شفافغلیظباخلط،معموالًهمراه،خصوصاًدرشبسرفه

شود.بهترمینشستنهنگامبهکهوسطحیسریعتنفس

درتنفسمشکل

حاد:شدیدحملهعالیمگردنعضالتانقباض

پوستشدنآبی

زیادخستگی

خرخرصدادارشبیهتنفس

کردندرصبحتناتوانی

یاگیجیقراریبی،ازجملهوروانیذهنیتغییرات



علل

ورمآندنبالها(،وبههاونایژک)نایژههواییدرمجاریازآنناشیواسپاسمالتهاب

راهشدنیابستهکاهشامرباعث(.این)خلطریهترشحاتشدنوغلیظهواییمجاری

راایجادکنندعبارتنداز:تغییراتتواننداینمیکهشود.عواملیهامیریهعبورهوابه

یابعضی،کپکحیواناتبدن،گردوغبار،شورهگیاهانگردهزامثلموادآلرژی ازها

غذاها
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برونشیتمثلریویهایعفونت

مختلفدودوبوهایموجوددرهوا،مثلدآالیندهموا

شغلیمواجههیاسایرمواد،درقالبموادشیمیاییدرمعرضقرارگرفتن



خطردهندهافزایشعوامل

یونجهاگزمایاتب،مثلآلرژیکهایوجودسایربیماری

دیگرهاییاآلرژیآسمخانوادگیسابقه

خطرهایآالیندهدرمعرضفتنقرارگر

سیگارکشیدن

آسپیرینازداروهامثلبعضیمصرف

زیانبار،و،بوهایعاطفی،ناراحتی،ورزشویروسیهای)عفونتمختلفهایاسترس

دودتنباکو(



پیشگیری

کنید.هوادوریهایوآالیندهشدهشناختهزایازموادآلرژی

طورمنظمشوندرابهتجویزمیآسمازبروزحمالتمنظورپیشگیریبهکهاییداروه

توجهمصرف کهداشتهکنید؛ احساسحتیباشید مشکلیمیاگر مصرفکنید ندارید،

نکنید.داروهاراقطع

کنید.خودداریآسپیرینازمصرف

کنید.بگردیدوازآنهادوریآسمحملهآغازکنندهعواملدنبالبه

ترشحاتتخلیهبهکنندهکمک،ونیزحرکاتعضالتکنندهوشلسازیآسودههاینرمش

دهید.راانجامتنفسی



موردانتظارعواقب

نمود.کنترلپیشگیرانهاقداماتبهجدیوپایبندیبادرمانتوانرامیعالیم
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خواهندشد.نهایتاًخوبآسمینازکودکانیمی 

مرگبارباشند.استشدیدممکننشود،حمالتانجامدرمانکهدرصورتی



احتمالیعوارض

تنفسینارسایی

ها(ریهاطراففضایهوابه)واردشدنپنوموتوراکس

مکررآسمدراثرحمالتریویمزمنومشکالتریهعفونت



رماند

کلیاصول

کاربهمربوطهای؛بررسیخونباشندازآزمایشعبارتاستممکنتشخیصیاقدامات

بررسیریه و بهکهآلرژیبهمربوطهای؛ انجامپوستیهایآزمونکمکمعموالً

گیرند.می

شدیدآسمدرمواردحمالتکردنوبستریاورژانسمراقبت

باشد.داشتهارتباطبااسترسآسمکه،درصورتییامشاورهدرمانیانرو

وآزاردهندهالمقدورموادآلرژیحتی ازخانهزا برایکنید.درمانکارحذفومحلرا

خاصزایموادآلرژیازبعضیزداییحساسیت

باشید.داشتههمراهبهیشهکنیدهممیاستفادهطورمنظمبهراکهداروهایی

بنشینید.حمالتهنگامبه

بمانید.هستنددرمنزلفراوانزادرمحیطموادآلرژیکهازسالهاییدرزمان



داروها

خلطکردنرقیقبرایاکسپکتورانت

هواییمجاریبازکردنبراینایژهگشادکننده
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آلرژیواکنشکردنکم(برایموارداورژانس)تنهابرایرگیداخلکورتیزونیداروی

بدن

دستگاهکورتیزونیدارویاستنشاق اینریزقطرهبا مصرفشکلساز. داروهایاز

دارد.خوراکینوعبهنسبتکمتریجانبیعوارضکورتیزونی

ندوکرومیلسدیم)کرومولینهیستامینآنتی بهیا دستگاهاستنشاقیصورت( ریزهبا

رود.کارمیبهپیشگیریداروجهتنوعساز.اینقطره



فعالیت

دنبالکنید.اگربهخودداریناگهانیورزشیهایکنید،اماازفعالیتخودراحفظفعالیت

بنوشید.گرمآبارکمیکنید.مقددهد،بنشینیدواستراحترخآسمحملهسنگینورزش

داروهایدرمان آسمنایژهگشادکنندهبا از ورزشناشیغالباً عملبهپیشگیریاز

آورد.می

شناباشد.آسمیبیمارانبرایورزششایدبهترین



غذاییرژیم

خوردننمیتوصیهخاصیرژیم از اما حساسیتبهکهغذاهاییشود، داریدآنها

کنید.خودداری

بمانند.باقیرقیقبنوشیدتاترشحاتلیترآب3حداقلروزانه



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

رادارید.آسمعالیمخانوادهازاعضایشمایایکی

!استاورژانسیکدهد.ایننمیجوابدرمانبهایدکهشدهآسمیشمادچارحمله

جانبیعوارضاستممکندردرمانمورداستفاده.داروهایتوجیهجدیدوبدونعالیم

باشند.داشتههمراهبه
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 (Pulmonary embolism)ریهآمبولی 

کلیتوضیح

لختهریهآمبولی چربیخونوجود دریکیندرت)بهیا بافتبهکههاییازشریان(

یاتحتانیاندامعمقیازوریدهایدرابتدادریکیخونکنند.لختهمیهاخونرسانیریه

آمبولیمیشکللگن ناحیهچربیگیرد. از تشکیلاستخوانیشکستگییکمعموالً

ازکییبهوباعبورازقلبخونجریانازطریقچربییاآمبولیخونشود.لختهمی

سببپدیدهگردد.اینودرآنجامستقرمییافتهراهریهبافتکنندهمشروبهایشریان

گردد.میریهبافتتخریبوگاهیتنفسیتواناییکاهشمزبورودرنتیجهانسدادشریان

.تراستشایعدربزرگساالندهدولیرخاستممکنسنیندرهمهریهآمبولی



شایععالیم

ناگهانینفسکوتاهی

پیداکردنغشیاحالتکردنغش

سینهدردقفسه

(خونیباخلطهمراه)گاهیسرفه

قلبضربانتندی

وجوددارد.تحتانیودردانداممعموالًتورمفوقازبروزعالیمقبلخفیفتب



علل

اینعمقیدروریدهایونخشدنلخته وریدتجمعدرداخلخونکههرزمانحالت.

تواندایجادشود.باشدمینداشتهجریانخوبیوبهیافته



خطردهندهافزایشعوامل

سال06باالیسن

دربسترطوالنیاستراحتمستلزمیابیماریآسیبهرگونه

باهواپیمامسافرتمثالًدرطیطوالنیمدتبهثابتوضعیتدریکنشستن
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اخیرجراحی

قلباحتقانینارسایی

قلبریتماختالالت

همولیتیکخونی؛کمسیتمیپلی

استخوانشکستگی

دخانیات؛استعمالچاقی

بارداری

گاریسیهایدرخانمخصوصبهضدبارداریهایقرصمصرف



پیشگیری

ازنقاهتدورهکنید.درطیخودداریبیماریدربستردرطیمدتطوالنیازاستراحت

ازبرخاستندرهنگامدربستروچهاستراحتدرهنگامکنید)چهاستفادهکشیجوراب

بستر(

کنید.راشروعفتنروراهتحتانیهایاندامسریعترحرکتهرچهازجراحیپس

ضدقرصباالکهبهسال35هایدرخانمخصوص،بهدخانیاتازاستعمالخودداری

کنند.میمصرفبارداری

غیرازجراحیدیگریهایمواردازروش.دراینغیرضروریهایازجراحیاجتناب

کنید.استفاده

بروید.وراهایستادهمدتیساعت1-2سفرهردرطی

داشتهزمینهدراینکنندهپیشگیرینقشاستدرروزممکنآسپرینقرصیکمصرف

کنید.خودمشورتباپزشکبارهباشد؛دراین



موردانتظارعواقب

یابد.روزبهبودمی16-10درعرضویژههایمعموالًمراقبت
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احتمالیعوارض 

یکالوقوعسریعمرگ اثر بیشکهبزرگلختهدر راریهخون%جریان56از ها

مسدودکند.

کوچکترهایدراثرلختهریهشدیدداخلخونریزی



درمان

کلیاصول

،آنژیوگرافیریه،اسکنسینهقفسهرادیوگرافیشاملاستممکنتشخیصیهایبررسی

وانعقادیعواملگیریاندازهجهتخونهای،وآزمایشوریهقلبسمع،،نوارقلبریه

باشد.پروترومبینزمان

از:عبارتستدرمانیهدف

برطرفقبولدرحدقابلوریهعملکردقلبحفظ ازعود(وجلوگیریلختهشدن)تا

آمبولی

(یا)وریداجوفوریهقلببهمنتهیبزرگوریدمنظوربستنبهاستممکنجراحی

باشدالزمقلبسمتهابهازعبورلختهجلوگیریبرایآندرداخلصافییکقراردادن

(ندرت)به

پاباباندکشیساقیاپیچیدنکشیازجوراباستفاده

کنید.یکدیگربیندازیدخودداریپاهارارویهایامچساقکهحالتیبهازنشستن

هاقرارگیرند.پاهاباالترازرانبنشینیدکهطوریمدتطوالنینشستندرهنگام

بسترقراردهید.پاهاراباالترازسطحخوابیدندرهنگام



داروها

جهتداروهای در انعقاد جلوگیریلختهکردنحلضد دوبارهو ایجاد سطحآناز .

آنهاشودسطححاصلشودتااطمینانگیریاندازهطورمرتبضدانعقادبایدبهداروهای

.خطراستوبیدرحدمطلوب

نیاز،درصورتتجویزاکسیژن
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عفونیها،درمواردآمبولیبیوتیکآنتی



فعالیت

نمایید.دربستراستراحتخونشدنازلختهناشیالتهابیعالیمشدنبرطرفتاهنگام

بهتحتانیهایدربسترانداماستراحتدرطی بهطورمکررحرکترا تا جریاندهید

شود.هاکمکدرآنخونیافتن



غذاییرژیم

.نیازنیستخاصیرژیم



نمایید:خودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

یکی یا ااگرشما اینریهآمبولیعالیمتاندارایخانوادهعضایاز یکحالتباشید.

!استاورژانس

:درمانبروزمواردزیردرطی

سینهـدردقفسه

خونیخلطهمراهـسرفه

نفسـکوتاهی

پاودردساقـتشدیدتورم



 (Empyema)آمپیم

کلیتوضیح

یکیچرکتجمعازاستعبارتآمپیم حفراتدر فضایبدناز در معموالً اطراف.

بینریه عفونتجنبپردههایالیهها اتفاقدچار آمپیممی، ازاستفادهعلتبهافتد.

دهد.میرخندرتهاتقریباًبهبیوتیکآنتی
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شایععالیم 

تادردتندوتیز،متغیرباشد.دردمبهمحتیناراتواندازیکدردمی.اینسینهدردقفسه

یاشکمسینهقفسهپایینیقسمتبهاستشود.دردممکنبدترمییاتنفسغالباًباسرفه

یابد.گسترش

تندوسطحیتنفس

لرز

تب

شدیدخستگی

خشکسرفه

بدبوتنفس

وزنکاهش



علل

از:ایعارضه

ریه،یاآبسه،سلالریهذات،مثلسینهیاقفسهریههایعفونت

سینهقفسهبهیاآسیبریهخوابیدنهمروی

بدندرسایرنقاطوجودسرطان

گروهبیماری کنندههایبیماریاز عروقبافتدرگیر و مثلهمبند اریتمایلوپوس،

منتشر

باشد.یافتهگسترشسینهقفسهبهکهدیگرازبدنیادرنقطهبروزعفونت

قلباحتقانینارسایی

کلیهبیماری

کبدبیماری
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خطردهندهافزایشعوامل

نامناسبتغذیه

راببینید(عللاخیر)قسمتبیماری

سیگارکشیدن

یاکارزیادخستگی

سردومرطوبوهوایآب

وغیربهداشتیشلوغندگیزمحیط



پیشگیری

شود،برایآمپیمباعثاستممکنکهجدییاعفونتبیماریبروزهرگونهدرصورت

کنید.خودمراجعهپزشکبهدرمان



موردانتظارعواقب

چرکنکرددارد.خارجسازبستگیزمینهبیماریودرمانکشفآمیزبهموفقیتدرمان

میتسریعباعثچرکتجمعازفضای برایبهبود بهدرمانشود. نیاز تجویزمعموالً

شود.وجودداردوبیمارغالباًبایدبستریبیوتیکآنتیدوزباالی



احتمالیعوارض

مغز(پوشانندهپرده)عفونتمننژیت

(دورقلبپرده)عفونتپریکاردیت

(قلبهایدریچه)عفونتدیتآندوکار

مغزآبسه
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درمان 

کلیاصول

کشتتشخیصبرای عکسچرک، نیز قفسهبرداریو اشعهسینهاز انجامایکسبا

گیرد.می

.ایناستچرکوتخلیهشدهعفونیحفرهبازکردنبرایجراحیمعموالًشاملدرمان

شود.میدهتوراکوسنتزنامیروش

سیگارنکشید.



داروها

باعفونتمبارزهبرایبیوتیکآنتی

کرد.استفادهازاستامینوفنتوانمیدردخفیفبرای



فعالیت

زمانی تبکهتا و فعالیتنشدهبرطرفدرد کمباشد را سپسخود هایفعالیتکنید.

برد.میزمانحدوددوماهبودکاملخودراتدریجاًازسرگیرید.بهعادی



غذاییرژیم

بیشتربنوشید.بخوریدومایعاتویتامینیهایشودمکملنمیتوصیهخاصیرژیم



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

رادارید.آمپییمتانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

دهد:رخدرماندزیرهنگامازمواراگریکی

ـتب

دردـزیادشدن

نفستنگیـبدترشدن

شودخلطوبدونخشکـسرفه
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شود.یاپاتیرهدستهایـبسترناخن

ظاهرشودخونـدرخلط



 (Emphysema)آمفیزم

کلیتوضیح

ها()حبابچههواییهایکیسهآنطیکهریهمزمنبیماریازیکاستعبارتآمفیزم

ریه اندازهبیشدر میاز نتیجهگشاد در و خاصیتشوند کههاییرشتهارتجاعی،

بههواییهایکیسه بستهتنفسهنگامرا و بینمیباز از اینمیکنند بیماریرود.

تراززنانشایعدهدودرمردانمیرخسال55-75سنینوبینمعموالًدربزرگساالن

.است



شایععالیم

وجودندارد.عالمتیاولیهغالباًدرمراحل

شود.هازیادمیسالتدریجاًطیآنشدتکهنفستنگی

اینایژههایهایالولهدرریهگاهگاهیراجعههایعفونت

بشکهبهآنشدنوشبیهسینهقفسهشدنبزرگ



علل

مؤثرعبارتنداز:.اماعواملاستناشناختهاصلیعلت

متمادیهایسالبرایسیگارکشیدن

هواآلودگی

هادرریههواییهایکیسهآلتهاب

تریپسینـآنتی1آلفاـکمبودارثی
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خطردهندهافزایشعوامل 

سازیکیانواختنگریشیشهوبازورهستندمثلخصوصمنیازمندتنفسکهمشاغلی

.موسیقیبادی

شود.میریهعملکردبافتکاهشباعثکهمکررتنفسیهایبروزعفونت

آلرژیخانوادگییاسابقهآلرژی

یابرونشیتآسمسابقه



پیشگیری

سیگارنکشیدن

کنید.خودداریهوازیاداستیآلودگکهدرجاهاییازبودن

دهید.تمیزانجامودرهوایدرحدمتوسطورزش

کنید.جلوگیریمربوطههایواکسنبازدنالریهازبروزآنفلوآنزاوذات

کنید.هستندخودداریتنفسیدچارعفونتکهبابیمارانیازتماس

پزشکمراجعهکپزشبهریهبروزعفونتدرصورت بیوتیکآنتیاستممکنکنید.

تجویزکند.



موردانتظارعواقب

گرفتنوشدتپیشرفتتوانمیعالیمکرد،اماباکنترلمعالجهتوانرانمیبیماریاین

ازدهد،بسیاریمیراکاهشزندگیامیدبهآمفیزم.اگرچهتأخیرانداخترابهبیماری

سال آنافراد با بدونمیزندگیها عوارضدرمانکنند. مرگباراستممکنبیماری،

باشند.



احتمالیعوارض

ریههایبروزعفونتبهنسبتمستعدبودن

(COPD)ریویمزمنانسدادیبیماری

ریهخوابیدنهمیارویتنفسینارسایی
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بقلاحتقانینارسایی



درمان

کلیاصول

بررسیخونآزمایششاملاستممکنتشخیصیاقدامات سایر ،آزماشگاهیهایو

باشند.عملکردریههای،وآزمونایکسبااشعهبرداریعکس



ازبروزعوارضوجلوگیریبیماریپیشرفت،کندکردنعالیمکاهشباهدفدرمان-

گیرد.میصورت



برایدرماننوعی- ارثیناشیآمفیزمدرمانجدید کمبود از ـ آنتی1آلفا تریپسینـ

.استبسیارنویدبخش



ترک- را باعثسیگار سیگار حتیمیبیماریپیشرفتکنید. صورتاگردرمانشود

گیرد.



کنید.خودداریتنفسیهایآالیندهازاستنشاق-



کنیدازقرارسعیمختلف،بااقداماتهوازیاداستآلودگیکنیدکهکارمیاگردرجایی-

کنید.خودراعوض،شغللزومکنید.درصورتاجتنابآلودگیدرمعرضگرفتن



بمانید.هوا،درمنزلهشداردرموردآلودگیهنگامبه-



کنید.خودنصبدرمنزلرطوبتفیلتردارباکنترلمطبوعتهویهسیستم-



شود.جلوگیریآمفیزمشودتاازبدترشدنبایددرمانآمفیزمهمراهآلرژیهرگونه-
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رطوبتناگهانیتغییراتدرمعرضازقرارگرفتن- یا بلند،باصدایزدن،حرفدما

فعکردن،گریهخندیدن یا سرفههایبروزحملهباعثکهشدید،درصورتیبدنیالیت،

کنید.شوند،خودداری



کنید.خودداریاستهوادرآنجارقیقکهارتفاعاتبهازرفتن-



مرتبهایدندان- را ونخمسواکخود احتمالدندانکنید تا دربروزعفونتبکشید

شود.کمدهان



تختانتهای- حدود را اینسانتی16-12خود بیاورید. باال کمکمتر تامیکار کند

نشوند.جمعریهتحتاتیهایدرقسمتمخاطیترشحات



کنید.دارنددوریکنندیاسرماخوردگیمیسرفهکهازافرادی-



مدنظرقرارگیرد.پیوندریهانجاماستندرتاًممکن-



داروها

ثانویههایازعفونتیاپیشگیریمبارزهبرایبیوتیکآنتی

اینایژههایلولهاسپاسمرفعبراینایژهگشادکنندهداروهای

الریهذاتانفلوآنزاوواکسنواکسن

انتهاییدرمراحلاکسیژن



فعالیت

کنید.خودراحفظدهدفعالیتمیاجازهدرتتانقکهمحدودخواهدشد،اماتاحدیفعالیت

خواهدشد.ناتوانیبیشترشدنموجبطوالنیمدتبهفعالیتعدم
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غذاییرژیم

تر،وآسانریویترشحاتشدنرقیقکارباعثبنوشید.اینآبلیوان4حداقلروزانه

شود.میآنهاباسرفهتخلیهشدن



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطندرای

رادارید.آمفیزمتانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

دهد:رخازتشخیصازمواردزیرپساگریکی

ـتب

درخلطـوجودخون

استراحتهنگامیابهسرفهبدوننفس،یاتنگینفستنگیـافزایش

سینهقفسهـدرد

درمانرغم،علیخلط،یاتغییررنگشدن،غلیظـزیادشدن



 (Pulmonary Edema)ریهادم

کلیتوضیح

.قلباحتقانیازنارساییناشیحیاتوتهدیدکنندهوخیمازعالیمایمجموعهریهادم



شایععالیم

گردند:تشدیدمیسرعتوبهبروزکردهشبدراواسططورناگهانیبهزیراغلبعالیم

خسخسهمراهشدید،گاهینفسکوتاهی

سریعتنفس

واضطرابقراریبی

پریدگیرنگ

تعریق

هاهاولبناخنکبودی

فشارخونافت
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ممکنسرفه  ابتدا در ولیخلطبدونسرفهاست. میباشد، خلطتوابعداً با آلودکفند

گردد.همراهخونهایرگهحاوی



علل

پمپقلبچپبطننارسایی قدرتکردندر .بدنهمهخونرسانیتأمینبرایکافیبا

بیماریمتعددیانواعشاملقلبنارساییایزمینهعلت بهقلبیهایاز خصوص،

باشد.میآئورتدریچهآتروسکلروزیاتنگیهمراهخونرییاپرفشاقلبریتماختالالت



خطردهندهافزایشعوامل

سال06باالیسن

استرس

اخیرقلبیحمله

قلبیبیماریباالیاهرنوعفشارخون

چاقی

دخانیاتاستعمال

کارزیادخستگی



پیشگیری

ازمنظورپیشگیریبهدرمانجهتفوری،اقداملبیقبیماریوجودهرگونهدرصورت

،ترکغذاییرژیمنمککاهششامل.درماناستضروریقلبینارساییتشدیدعالیم

مربوطهوتجویزداروهایکافی،استراحتدرحدمطلوبوزن،حفظدخانیاتاستعمال

باشد.می
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موردانتظارعواقب

بهبودقابلریهادم.درماناستکنترلقابلبادرمانبیشترموارد،عالیمدر با معموالً

نیازمندریهادمایجادکنندهایزمینهقلبیبیماریحال.باایناستومؤثرهمراهتوجه

العمرخواهدبود.مادامدرمان



احتمالیعوارض

(.درمانبودنیاناموفقدرمانتأخیردر)درصورتمرگ

خواهدشد.نامناسبدرمانمنجربهکهباآسموضعیتاینگرفتناشتباه



درمان

کلیاصول

قفسه،رادیوگرافی،نوارقلبخونهایآزمایششاملاستممکنتشخیصیهایبررسی

باشد.ریوییانشروکاتتریزاسیونعملکردریه،آزمونسینه

جهتدرمان قلباضافهمایعاتکاهشدر عملکرد بهبود ریه، اصالحو و گونه، هر

گردد.میریزیطرحایزمینهاختالل

بودهاورژانسیکوضعیت.ایننیستمناسبریهدرموردادمدرمنزلشخصیمراقبت

تأخیردردرماناستویژهطبیهایمراقبتومستلزم مرگمنجربهاستممکنآن.

گردد.



داروها

تجویزگردند:استزیرممکنداروهای

کاهشاضطرابکاهشمخدربرایترکیبات وکاهشریهسویبهخونجریان، نیاز،

بدناکسیژن

هادرریهمایعاتوتجمعشدرگردخونحجمازاضافهکاستنادرارآوربرایداروهای

هاقلبضربانقدرتباالبردنبرایدیژیتال

باشد(بروزیافتهدراثرعفونتریهادمها)چنانچهبیوتیکآنتی
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کنندهداروهایی  مسدود مهارکنندهگیرندههاینظیر ،آنژیوتانسینمبدلآنزیمهایبتا،

قلببارکاریمنظورکاستنبهکلسیمکانالهاینیتروتهاومسدودکننده

تجویزاکسیژن



فعالیت

شدن پایدار استراحتبیماریوضعیتتا بستر پسدر درماننمایید. فعالیتاز های،

بهطبیعی را فعالیتتدریجخود پسجنسیازسربگیرید. ،عالیمشدنازبرطرفرا

ازسربگیرید.پزشکوبااجازهطبیعیجسمیتوانبازگشت



غذاییرژیم

چربیوکمنمککمرژیم



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

حالتباشید.هشدار:اینریهادمعالیمدارایخانوادهتانازاعضایاگرشمایایکی

!استیک



(Atelectasis)آتلکتازی

کلیوضیحت

باعثوضعیت.اینریهیکازیاتمامیقسمتیکشدنازجمعاستعبارتآتلکتازی

شودمیازریهمقدارکافیبهاکسیژنجذبعدم



شایععالیم

:ازریهوسیعناحیةیکودربرگیرندهناگهانیشدنجمع

صدریدردقفسة

کشیدندنفس؛تندتننفستنگی

(قلبضربان،تندشدنپوستپریدگیشدید،رنگ)ضعفشوک
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:تدریجیشدنجمعومنگیگیجی

سرفه

تب

نفستنگی

وجودندارد.دیگریعالمت



علل

:توسطریهیابزرگکوچکهواییانسدادمجراهای

فیبروزکیستیکدیگرمثلبیمارییایکدراثرعفونتغلیظمخاطیترشحات

هواییمجرایوجودتوموردرداخل

هواییمجرایرویکهنحویبههواییازمجرایخارجخونیوجودتوموریارگهای

فشارواردبیاورند

(شام)پستهکوهییابادامکوچکهایبازیاسباب،مثلخارجیجسماستنشاق

عمومیبیهوشیتحتیاشکمسینهقفسةمدتطوالنیجراحی

هادندهیاشکستگیسینهقفسةبهصدمه

نافذزخم

لنفاویهایگرهشدنبزرگ



خطردهندةافزایشعوامل

سیگارکشیدن

باشد.کردهراضعیفباشدیاویدادهبیمارراکاهشمقاومتکهبیماریوجودیک

وبرونشکتازیآمفیزم،مثلریهمزمنانسدادیبیماری

داروهاییاستفاده هوشیاریتوجهکاهشباعثکهاز مثلمیو آورها،خوابشوند،

ها،یاالکلبخشها،آرامپاربیتورات







 
 «حق پناه»محمد اميد 

 

(1) امراض شایع در جامعه  

 

- (53 )- 

پیشگیری 

ازآنحینکهجراحیازعملپسساعت1-2هرعمیقوتنفسسرفهبهوادارکردن

جابجاشودبیماربایددرتختاالمکانحتی.همچنیناستشدهاستفادهعمومیبیهوشی

دهد.وتغییروضعیت

بهشوند،چهبایدبیشترمصرف،مایعاتجراحیازعمل،یاپسریویبیماریهنگامبه

ترترونرمرقیقریهترشحاتترتیباینبه.تزریقیصورتبهوچهخوراکیصورت

خواهندشد.

استنشاقکوچکهایداردبچهاحتمالکهکوچکیاشیای را آنهاکنندازدسترسیآنها

دارید.دورنگه



موردانتظارعواقب

شود.میخودبرطرفاندازدومعموالًخودبهخطرمیرابهندرتاًزندگیآتلکتازی

باشد،ایجادشدهخارجییاجسمغلیظمخاطیترشحاتعلتبهآتلکتازیکهدرصورتی

باعثکشیدنبیرون علتآنرفعآنها شد.اگر باشد،یکآتلکتازیخواهد تومور

دارد.توموربستگیماهیتبیماربهسرنوشت



احتمالیعوارض

الریهذات

ریهداخلکوچکآبسة

جوشگاهیبافتوتشکیلریهبافتشدگیجمعشدندایمی



درمان

کلیاصول

ازقفسةبرداریونیزعکسخوناکسیدکربنودیاکسیژنگیریاندازهبرایآزمایش

سینه

توموربرداشتنبرایجراحی
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غلیظمخاطیشحاتیاترخارجیجسمدرآوردنبرایبرونکوسکپی

خودباشید.وضعیتداشتهجراحیازعملپسدستوراترادرزمینةحداکثرهمکاری

بکشید.توجهعمیقنماییدونفسکنیدمرتباًسرفهکنید،وسعیمرتباًعوضرادرتخت

شاردهید.فتخلیهمحلرویرامحکمبالش،یکسرفههنگامباشیدکهداشته

کنید.سیگارراترک

اجراکنید.ازترخیصرافرابگیریدوپسترشحاتتخلیةروش



داروها

عفونتمبارزهبرایبیوتیکآنتی کهبا اجتناببه، همراهطور آتلکتازیناپذیر رخبا

خواهدداد.

دردخفیفرفعضددردبرایداروهای

شوند.عودآتلکتازیآنهاباعثاستآورپرهیزکنید.ممکنخوابداروهایازمصرف



فعالیت

خودراازسرگیرید.عادیهای،فعالیتعالیمبهبودگذاشتنروبهمحضبه



ییغذارژیم

حداقلنمیتوصیهخاصیغذاییرژیمهیچ اما مایعاتآبلیوان4شود، سایر دریا

شود.ونرمرقیقریهزبنوشیدتاترشحاتروشبانه



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

رادارید.آتکلتازیتانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

دهد:رخدرمانهنگامزیربهازمشکالتاگریکی

شکموبرآمدگیـاتساع

طورناگهانیبهنفستنگیـاحساس

هاهاولببسترناخنشدنـآبی
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سانتیگراددرجة9/34یابیشترازمساویبدنحرارتـدرجه 



 (Epiglottitis)گلوتیتاپی

کلیتوضیح

یکاستعبارتگلوتیتاپی تهدیدکنندهناگهانیعفونتاز درکهدرکودکانزندگیو

اپیدهمیرویگلوتاپی عقبکوچکبافتیصفحهیکگلوتد. استدر ازکهگلو

اپیمیعملبهمراقبتنایورودی اغلباستمسریگلوتیتآورد. خروسکو با

ممکنگلوتاپیتورمباشیدکهداشتهشود.توجهمیدارداشتباهخطرکمتری(که)کروپ

شود،هواییراهکاملشدنبستهباعثبیماریعازشروساعت12درعرضاست

قرارگیرد.درمانبیماربایدفوراًتحتبنابراین



شایععالیم

(.تراستخشنصدایاگریه)درخروسکوگرفتهخفهصدایاگریه

(.استسگپارسزیادوشبیهسرفه)درخروسکدرحدکمسرفه

گلودرد

بت

صداخشونت

بزاقدربلعمشکلعلتبهازدهانآبریزش

فزایندهتنفسیمشکل

باالمانندوبافرکانسپرسروصدا،جیغدم

هاوبسترناخنپوستشدنبنفش

خودرابهگردنقراردهد.کودکنامعمولیدروضعیتاستسرخودراممکنکودک

راتاحدبینیهایآوردوپرهمیرابیرونکند،زبانشمیجلوخمخودرابهوبدنعقب

کند.رااستنشاقبیشتریداردتاهوایتالشکارکودککند.بااینگشادمیامکان
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علل

،یااسترپتوککآنفلوآنزا،پنوموکک)معموالًهموفیلوسباکتریتوسطگلوتاپیعفونت

شود.مینایورودیشدنبستهباعثگلوتاپی.تورم(



خطردهندهافزایشعوامل

باشد.دادهراکاهشبدنمقاومتکهبیماریوجودیک

یاغیربهداشتیشلوغزندگیمحیط



پیشگیری

بگیریدوراجدیتنفسیعفونت،هرگونهاستشدهگلوتیتاپیقبالًمبتالبهاگرکودکتان

کنید.مراجعهنظارتتحتدرمانبرای

آنفلوآنزارابزند.هموفیلوسبایدواکسنکودک



موردانتظارعواقب

زودهنگامودرمانتشخیصدرصورتبهبودکامل



احتمالیعوارض

)عفونت،یاسلولیتدورقلبپردهوالتهاب،عفونتمفصل،عفونت،مننژیتالریهذات

(زیرپوستعمقیبافت

درعرضاستممکنکامالًمسدودشودوکودکداردمسیرهواییامکاندرمانبدون

کند.فوتچندساعت



درمان

کلیاصول

کشتخونکشتشاملاستممکنتشخیصیاقدامات اقداماتی، وسایر تحتکهگلو،

شودباشد.جلوگیریگیرندتاازبروزعوارضمیانجامدقیقکنترل
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کنید.رانگاهکودکگلوینکنیدتههستیدهرگزسعیگلوتیتاپیبهاگرمشکوک- 

بنشانید.خواباندنجایرابهکودک-

تارسیدنکودک- بچهوترسدارید.اضطرابنگاهحرکتوبیآرامبیمارستانبهرا

شود.میتنفسیمشکالتبدترشدنباعث

ویژهمراقبتیسایراقداماتوانجاماکسیژندادنبرایکودککردنبستری-

قراردادننایبهراهیبازکردنبرایجراحی- کودکاینکهبرایدرنایایلولهیا

لولهاستبازشدهاینبهکهکند.راهیبتواندتنفس شدهقراردادهدرنایکهای)یا

شود.(می)یادرآوردهروزبسته1-3(درعرضاست

دراتاق،شبازبیمارستانازترخیصپس- بخورتولیدهوایدستگاهیککودکها

تمیزبایدروزانهگاهدهید.ضمناًدستادامههفته2-3کاررابگذارید.اینخنکمرطوب

شود.



داروها

یابد.روزادامه16بایدحداقلبیوتیک.آنتیعفونتکنترلبرایبیوتیکآنتی

التهابکاهشبرایکورتیزونیداروهای



فعالیت

.سپساستضروریدررختخوابباشند،استراحتنشدهبرطرفعالیمتمامکهتاوقتی

راازسرگیرد.هایشفعالیتتدریجتواندبهمیکودک



غذاییرژیم

زمانی ازمایعاتبلعقادربهدوبارهکودککهتا سرمباشدبایدتنها (استفاده)معموالً

بیشتربنوشد.رژیممایعاتکنیدکهراتشویق،کودکازبیمارستانازترخیصشود.پس

گردد.برمیعادیحالتبههنگامرایندکودکغذایی
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نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

اگرکودکگلوتیتاپیعالیماگرکودکتان خصوصاً دارد. باشد،داشتهتنفسیمشکلرا

راخبرکنید.اورژانس

دارد.تنفسیعفونتعالیموناکن،وهماستشدهگلوتیتاپیشماقبالًمبتالبهاگرکودک



 (Asbestosis)آزبستوز

کلیتوضیح

اختاللیک.اینآزبستذراتاستنشاقعلتهابهریهازالتهاباستآزبستوزعبارت

مسریاستمزمن ممکننیستاما آزبستوز بهاست. )خطرریهسرطانمنجر شود

ذراتدرمعرضکهسالی06باالیشود(.مردانربیشترمیبسیابروزباسیگارکشیدن

احتمالبودهآزبست با اینبیشتریاند مهمترینمیبیماریدچار شاید آزبستوز شوند.

ازکارباشد.ناشیریویبیماری



شایععالیم

:اولیهعالیم

نفستنگی

دارد.کمیطیاخلاستخلطیابدونکهایسرفه

عمومیکسالتاحساس

:بعدیعالیم

خوابنامنظمی

اشتهاییبی

سینهدردقفسه

صداخشونت

خونیسرفه

قلباحتقانینارساییعالیم

هاناخنشدنآبی
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علل

محیطیمتدیگر.قسکاریاازمنابعهنگامبهریرآزبستباذراتمدتطوالنیمواجهه

دراثرفیبرهایریه التهابشوند،کهمیدچارآزردگیآزبستها وشدگی،ضخیمنهایتاً

.امکانخواهدداشتدنبال(رابه)فیبروزریویریویدربافتجوشگاهیبافتتشکیل

هرشوند.ظابیماریعالیمبگذردوسپسباآزبستمواجههاززمانسال26داردتا



خطردهندهافزایشعوامل

هستند.باآزبستدرارتباطکهمشاغلی

نامناسبتغذیه

سیگارکشیدن

الکلسوءدرمصرف



پیشگیری

باهوایکهیاهودیمناسبحفاظتی،ازماسکآزبستدرمعرضقرارگرفتنهنگامبه

.کنیددارداستفادهآزادارتباط

کاربندید.رابهآزبستبامهارغبارهایدررابطهشدهتوصیهاقدامات

سیگارنکشید.

شود.شماحفظـتنفسیقلبیباشیدتاسالمتداشتهورزشیمنظمبرنامهیک

بااشعهبرداریعکسطورمنظمکنندبایدبهکارمیآزبستدرصنایعکهکارگرانیبرای

هرگونهانجامایکس تا ریهغیرطبیعیسایهشود شناساییدر عکسها در اگر شود.

باشد.وجودنداشتهاگرعالمتیرارهاکندحتیبود،فردبایدکارباآزبستمشکلی
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موردانتظارعواقب

دادیاتحتتخفیفتوانرامی.اماعالیماستعالجحاضرغیرقابلدرحالبیماریاین

درآورد.کنترل

درمانعللدربارهعلمیتحقیقات بنابراینادامهبیماریاینو میدارد. رودامید

نمود.رامعالجهبیماریاینشوندونهایتاًبتوانابداعروزمؤثریروبههایدرمان



احتمالیعوارض

سلبیماری

ریویبیماریعلتهبقلبینارسایی

ریویبافتخوابیدنهمروی

ها(ریه)اطرافجنبدرفضایمایعشدنجمع



درمان

کلیاصول

کنید.رامتوقفسیگارکشیدن

کنید.مراجعهپزشک،بهسرماخوردگی،حتیتنفسیعفونتبروزهرگونهدرصورت

باشید.وخشکگرمجاییکبهمکانفکرنقلبهباشد،پیشرفتهاگربیماری

آنهایروشویادگیریتنفسیفیزیوتراپی

کاربندید.رافراگیریدوبهاینایژهتخلیههایروش

دستگاه ایناستفادهاینایژهترشحاتکردننرمبرایبخورخنکاز تا ترشحاتکنید

ند.شوترتخلیهراحت

دارید.روزنگاه(رابهالریه)ذاتآنفلوانزاوپنوموککواکسیناسیون

کنید.هستنددوریدچارعفونتکهازافرادی
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داروها 

عفونتبرایبیوتیکآنتی

خوراکی)استنشاقینایژهگشادکننده همراهیا استنشاق( کردنبرایدرمانیبا باز

تاحداکثرممکناییژهناهایلوله

نمود.استفادهاستامینوفنمثلازداروهاییتوانمیخفیفناراحتیرفعبرای

شود.ضروریدارداکسیژنامکان



فعالیت

کنید.استراحت،دررختخوابوجودعفونتدرصورت

خودراازسرگیرید.عادیهایفعالیتعالیمبهبودگذاشتن،باروبهازآغازدرمانپس

داد.باشدانجامتحملقابلکههرشکلیبهمنظمبایدورزشریهظرفیتحفظبرای



غذاییرژیم

شود.نمیتوصیهخاصیرژیم



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

بستوزرادارید.آزتانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

دهد:رخدرمانازمواردزیرهنگاماگریکی

سانتیگرادباباالتردرجه3/34تابدنحرارتدرجهـباالرفتن

نفسیاتنگیسینهدردقفسهـافزایش

درخلطـوجودخون

وزنفزایندهـکاهش

ممکندردرمانمورداستفادهاید.داروهایجدیدوغیرقابلکنترلشدهاگردچارعالیم

باشند.داشتههمراهبهجانبیعوارضاست
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 امراض عصبی

 (Brain or epidural abscess)دورالیااپیمغزیآبسه

کلیتوضیح

تریندرمغزیاخارجیباکتلایرعفونتازیکناشیچرکتجمعدورالیااپیمغزیآبسه

پوشانند.رامیمغزونخاعکهغشاییالیهازسهالیه



شایععالیم

توموریاعالیمشبیهعالیمشوند.اینظاهرمیچندساعتدرعرضتدریجزیربهعالیم

هستند:مغزیسکته

باشدنخاعپوشانندهدرغشایعفونتکهوکمر،درصورتیدرددرپشت

سردرد

واستفراغتهوع

بدنطرفدریکیافلجحسی،بیضعف

نامنظمرفتنراه

تشنج

تب

هذیانی،یاحالت،گیجیمنگی

کردندرصحبتمشکل



علل

اولیه اپیمغزیبروزآبسهموجبکهباکتریاییعفونتمنشأ اغلبمیدورالیا شودرا

هستند:ترینمنشأزیرشایعرد.اماسهپیداکتواننمی

استئومیلیتمیگسترشدرونبهازجمجمهکهعفونتی واستخوان)عفونتیابد،مثالً

استخوان ماستوئیدیتمغز پشتزایده)عفونت(، در سینوزیتگوشماستوئید یا ،)

ها(سینوس)عفونت

یابد.میآغازوگسترشمهجمجشکستگیدنبالبهکهعفونتی
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بخشکهعفونتی  سایر عفونتکهبدنهایاز ریهدچار مثالً پوستشدند، یاها، ،

یابدمیگسترشخون،ازراهقلبهایدریچه



خطردهندهافزایشعوامل

سربهصدمه

دیابتصخصوباشد،بهدادهراکاهشبدنمقاومتکهبیماریوجودیک

هاوصورت،چشمبینیدراطرافخصوص،بهعفونتبروزاخیریک

.استشده)مثالًایدز(یاداروهاسرکوببیماریعلتبهاشایمنیدستگاهکهبیماری

موادمخدروریدیتزریق



پیشگیری

صورت گونهدر هر بدنعفونتبروز بهمراجعهپزشکبهدر اگرخصوصکنید،

عفونتیاصورتبینیدراطرافعفونت آبسهگوشباشد)مثالً مراجعهدندانیا با .)

کرد.جلوگیریعفونتازگسترشتوانمیزودهنگام

گونه هر کالهبهخطرصدمهکهفعالیتیدر از دارد، وجود سایروسایلایمنیسر و

نمایید.استفادهحفاظتی



موردانتظارعواقب

شود.میمعموالًخوبزودهنگامودرمانباتشخیص



احتمالیعواض

نشود.انجامدرمانکه،درصورتی،اغماءومرگتشنجبروزحمالت

مغزبهدایمیآسیب
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درمان

کلیاصول

مایع،آزمایشخوناشند:آزمایشمواردزیربشاملاستممکنتشخیصیآزمایشات

ازجمجمهبرداری،عکساسکنتی،نوارمغز،سینخاع

وجوددارد.ویژهمراقبتنیازبه

احتیاجآبسهمحلبهبستگییاجراحیطبیدرمان وبیوتیکآنتیدادنبهدارد.معموالً

شوندعبارتندالزماستممکنکههاییمان.سایردراستآبسهتخلیهبراینیزجراحی

مکانیکیوتهویهوریدیداخلازمایعات



داروها

باعفونتمبارزهجهتهفته0-0برایبیوتیکآنتی

تشنجیازبروزحمالتپیشگیریبرایضدتشنجداروهای

جراحیازعملپسمغزیتورمکاهشکورتیکواستروییدهابرای



فعالیت

بیمارستانکههنگامی بهدر نیاز تختاستراحتهستید پسدر طیدارید. دوراناز

اجازهبهبودنخوبواحساسبدنیقدرتکههراندازه،بهایهفته2-3نقاهت شما

باشید.داشتهدهد،فعالیتمی



غذاییرژیم

باشد.ضروریوریدیداخلمایعاتداردتزریق،امکانیمارستاندرببستریهنگامبه

باشید.داشتهومتعادلعادیرژیم،یکازدرمانپس



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

رادارید.دورالیااپیمغزیآبسهازعالیمتانیکیخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

یابد.سانتیگرادیابیشترافزایشدرجه3/34بهاگرتب
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ممکندردرمانمورداستفادهجدیدوغیرقابلکنترلشدهاید.داروهایاگردچارعالیم 

باشند.داشتههمراهبهجانبیعوارضاست



 (Encephalitis viral)ویروسیآنسفالیت

کلیتوضیح

التهاباستعبارتویروسیآنسفالیت عفونتاز اثر در مغز عفونتویروسیحاد .

ثانویهایعارضهعنوانبهکهشودیااینآنسفالیتباعثاولتواندازهمانمیویروسی

آبلهسرخکمثلویروسیهایعفونتدنبالبه سرخجهمرغان، آبله، وعفونتگاوی، ،

دهد.رخآبله،یاواکسیناسیونشدهکمترشناختههایسازسایرویروناشی



شایععالیم

:مواردخفیف

عالمتبدونگاهی

تب

مواردشدید:ناخوشیاحساس

استفراغ

شیرخوارانمالجزدنیابیرونتورم

سردرد

گردنسفتی

هامردمکنبودناندازههم

یهوشیاردادنازدست

شخصیتیتغییرات

تشنج

یاپادستگاهگاهییافلجضعف

اشیاءدوتادیدن

کردندرصحبتاختالل
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شنواییدادنازدست

کند.میاغماپیشرفتسمتبهکهآلودگیخواب



علل

میهایبیماریباعثکههاییویروس مثلدیگر تباطفالفلجشوند سرخکخال؛ ؛؛

آبلهاوریون عفونیمرغان؛ منونوکلئوز هپاتیت؛ سرخجهعفونی؛ آبله؛ ویروس؛ ؛

اکوویروسیهایوبیماریکوکساکی

هستند.هایاسایرحشراتآنهاپشهناقلکههاییویروس

باسربمسمومیت

واکسنبهنسبتواکنش

خونسرطان



خطردهندهافزایشعوامل

وشیرخواراننوزادان

سال06باالیسن

باشد.کردهراکمبدنمقاومتکهوجودبیماری

یاغیربهداشتیشلوغزندگیمحیط

ایدزباویروسآلودگی



پیشگیری

کنید.داردخودداریآنسفالیتکهباهربیماریازتماس

هایکنید،خصوصاًعفونتمراجعهپزشکبهدربدنعفونتیوجودهرگونهدرصورت

بایدتالشعللدرقسمتکهویروسی ازگسترشذکرشدند. جلوگیریعفونتشودتا

شود.

ازجلوگیریجهتوتوریحشراتبرید،ازمواددافعسرمیپرخطربهاگردرنواحی

کنید.استفادهحشرهگزش
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وردانتظارمعواقب

نکند.درتوجهدارداصالًجلبوامکاناستشایعبیمارییکخفیفویروسیآنسفالیت

شود.شدیدباشدمعموالًبیماربایدبستریآنسفالیتکهمواردی

فوتعوارض موارد آنسفالیتناشیو شیرخواراناز در پیرمردانبیشتر دیدهو

بیمارانیمی گروهبهکهشود. بهتعلقسنیهایسایر معموالً کاملدارند بهبودطور

میمی انتظار بهبودییابند. عرضرود مواردمیحاصلهفته2-3در در مگر شود،

شدید



احتمالیعوارض

کمی بسیار بیماراندرصد آسیباز میدایمیدچار کهمغز ذهنیشوند یاعملکرد

کند.مییماررامختلبعضالنی



درمان

کلیاصول

وخونآزمایشگاهیهایمواردزیرباشند:بررسیشاملاستممکنتشخیصیاقدامات

ونوازمغزایکسبااشعهازجمجمهبرداری،عکسنخاعمایع

حمایتیهایت،ونیزمراقبتشخیصوبرمبنایمتناسببرداروهایاستمشتملدرمان

بهامکان نیاز بخشکردنبستریدارد در وجودسی)آیویژههایمراقبتبیمار یو(

باشد.داشته

قرارگیرد.درماننیزتحتخونیاگروهتنفسیبیماربایدازنظرمشکالت



داروها

سردردیاتببرایاستامینوفن

تجویزشوندآسیلکوویریاآمانتادینمثلوسیضدویرداردداروهایامکان

ضدتشنجداروهای
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مهارالتهاببرایکورتیزونیندرتاًداروهای

صرعکنندهکنترل،داروهایلزومدرصورت

آزمایشات قارچیباکتریاییعلتیکدهندهنشاناگر داروییا آناختصاصیباشند،

تجویزخواهدشد.



فعالیت

طولهفته2-3شد،بهبودبیماریگفتهکنید.همانطورکهاستراحتبایددررختخواب

البتهمی کهکشد. چقدر هر احساسقدرتتدریجاً فعالیتمیاجازهتانسالمتیو دهد

باشید.داشته



غذاییرژیم

البتهنمیتوصیهخاصیرژیم داشتهسرمبهنیازاستممکنشود، دروجود باشد.

شود.میمرتباًکنترلبدنوالکترولیتآب،وضعیتبیماستان



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

رادارید.آنسفالیتتانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

ممکندردرمانمورداستفادههای.داروجدیدوغیرقابلتوجیهشدهایداگردچارعالیم

باشند.داشتههمراهبهجانبیعوارضاست
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 امراض روانی  

 (Anxiety)اضطراب

کلیتوضیح

خطربا،وحشتترسومبهمکنندهناراحتاحساسازیکاستعبارتاضطراب یا ،

استممکنحالتازافراداینعضیبگردد.برایمیبرفردمستولیکهناشناختهمنشای

درمزمنصورتبهحالتدیگراینبعضیشود،امابرایدهدوبرطرفرویناگهانی

،خاصازموقعیتیحادناشیدارد:اضطرابنوعچندینازنظرعلمیآید.اضطرابمی

تطابقاختالل شرایطیافتندر اختاللتازهبا اختاللشدهعمومیرابیاضط، ،هراس،

.ـجبریوسواسیواختاللگونهمرض،ترسازحادثهپسزایتنشاختالل



شایععالیم

خواهدداد.رخزودییازیانباربهنامطلوباتفاقیکاینکهاحساس

صدا،یاخشونتدربلع،مشکلدهانشدنخشک

قلب،تپشقلبضربانوتنفستندشدن

عضالتیاپرشلرزشحالت

،سردرد،کمردردعضالتانقباض

کردنعرق

درتمرکزمشکل

یاغشمنگی

وزن،کاهش،اسهالتهوع

آلودگیخواب

پذیریتحریک

خستگی

کابوس

درحافظهمشکل

جنسیناتوانی
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علل

ترشحمبارزهبرایبدندفاعییهامکانیسمشدنفعال فرار. غددآدرنالینیا از

شوند)کاتکولمیجمعدربدنآدرنالینازتجزیهکهیابد،وموادیمیافزایشکلیویفوق

بخشآمین نهایتاً تحتبدنمختلفهایها( تالشتأثیرقرارمیرا ازبرایدهند. پرهیز

شود.بیشترمیاضطرابخودموجباضطراب



خطردهندهافزایشعوامل

(یامالیاجتماعیباهرمنشاء)مثالًمشکالتاسترس

اضطرابخانوادگیسابقه

یاکارزیادخستگی

.استرسیدهفردآسیبآنهابهاندیاطیزابودهقبالًاسترسکههاییمجددموقعیتوقوع

جسمانیبیماری

غیرمنطقیطلبیتکامل

اعتیادیاالکلترک



پیشگیری

بگیرید.بهرهاسترسکاهشبراییامراقبهآرامشکسبهایازروش

یابد.کاهشخودباشیدتااسترسزندگیفکرتغییرشیوهبه



موردانتظارعواقب

میشدهعمومیاضطراب درمانتوانرا غلبهککنترلبا اضطرابکردنرد. اغلببر

آورد.میرافراهمتریبخشبهترورضایتزندگیموجبات



احتمالیعوارض

وشغلیاجتماعیدرروابطبروزاختالل
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وفرارازموقعیتهراسبروزحملهموجباستممکناضطرابمیزانناگهانیافزایش 

شود.

هاداروبهوابستگی

قلبضرباننامنظمی



درمان

کلیاصول

درکهیامنشاءاسترستهدیدکنندهازنظرمواردخاصودرمانبررسیتحتبهتراست

وجوددارد،قراربگیرید.ولیشمااستناخودآگاه

زیستیمثلعضالنیناخودآگاهانقباضکاهشهایروشفراگیریبه وبازخورد

بپردازید.آرامشکسبهایروش

باشید.داشتهآمادهوجسمیبپردازیدتاروحطورمنظم(به)آئروبیکهوازیورزشبه



داروها

تجویزشوند.کوتاهمدتیهابرایبنزودیازپینمثلضداضطرابداردداروهایامکان

شود.استفادههراستاللاخبرایضدافسردگیداردازداروهایامکان



فعالیت

کند.میکمکاضطرابکاهشبهبدنیکنید.فعالیتخودراحفظفعالیت



غذاییرژیم

،وکنندهوسایرموادتحریکشود.تنهابایدازکافئیننمیتوصیهخاصیرژیمنوعهیچ

پرهیزکرد.نیزالکل
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نماییدخودمراجعهکپزشبهشرایطدراین

اینتیجهراداریدوخوددرمانیاضطرابتانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

.استنداده

اید.ازحدشدهبیشهراسناگهانیاگرشمادچاراحساس

عالیم دچار بدوناگر و داروهایتوجیهجدید استفاده. درمانمورد تاسممکندر

باشند.داشتههمراهبهجانبیعوارض



 (Stress)استرس

کلیتوضیح

ذهنیفیزیکیهایازواکنشاستعبارتاسترس نتیجهکهوعاطفی، وتغییراتدر

تجربهزندگینیازهای تغییراتمیفرد، بزرگمیشوند. کوچکتوانند پاسخیا باشند.

باشددردهندهانگیزشتواندیکمیمثبت.استرساستمتفاوتزندگیتغییراتافرادبه

زمانیمیمنفیاسترسکهحالی در شکستتغییراتاینکهتواند را فرد نیازها، و

دهند،ایجادشود.می



شایععالیم

گرفتگیفیزیکی دردقفسهعضالنی: ناراحتیسینه،سردرد، معده، یبوستاسهال، ،یا

تنفسشدید،بثورات،تعریق،خستگیسردومرطوبهای،دستقلبضربانافزایش ،

تیکسریع لرز، تحریک، کمپذیری، بیاشتهایی، ضعفاشتهایییا احساس، ،خستگی،

.گیجی

به:عصبانیتعاطفی اعتماد افسردگیپاییننفس، بی، تحریکتفاوتی، و،ترسپذیری،

و،اضطرابقراری،بی،نگرانیگناهکاریدرتمرکز،احساس،اشکالهراسیهایپاسخ

.وحشت

سوءمصرفرفتاری افزایشالکل: مخدر، مواد اختالالتمصرفیا ،خوابسیگار،

.ومنگیحافظه،کاهشپرخوری
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علل 

یکبدن افزپراسترسموقعیتدر هورمونایشبا کهمیجوابخاصیهایتولید دهد

گردد.میفیزیکیوفعالیت،متابولیسم،فشارخونقلبدرضربانتغییراتیباعث



خطردهندهافزایشعوامل

ایجادتوانداسترسمیکهشخصطبیعیدرامورروزمرهواختاللزندگیتغییردرشیوه

عبارتنداز:استرسشایععللازکند.برخی

(،دوست)همسر،کودکاخیرفردموردعالقهمرگ

فردارزشمندباشد.برایکههرچیزیدادنازدست

شدیدهایهایابیماریآسیب

یاتغییرشغلشدناخراج

جدیدشهریااستانیکبهکردنمکاننقل

اوجنسیوشریکفردبینجنسیمشکالت

جدیدخانهخاطرخریدیکشدیدمثالًبهشدنیامقروضمالیورشکستگی

یاهمکارنزدیک،دوستخانوادهازاعضایفردویکیبینمدامتعارض

ناکافییاتفریح،خوابازاستراحتناشیدایمیخستگی



پیشگیری

بهمنفیاسترسازپیشگیریبهکمکبرای زندگیدستهآن، امور کهاز بپردازید

آنهابرآیید.توانیدازعهدهمی

برایرایادبگیریدکههایی،روشراگرفتاسترسجلویتواننمیهمیشهازآنجاکه

سالمتحفاظت فیزیکیذهنیاز مطالعهو با سازگارشوید. کتبمقاالتخود، درو ،

دهید.خودآموزشبهمورداسترس



موردانتظارعواقب

یابد.بهبودمیتخصصیخودیادرمانتوسطمعموالًبادرمان
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احتمالیعوارض

،،آرتریتحوادثشاملسالمتبهمربوطازمشکالتتوانددربسیاریمیمزمناسترس

،سردرد،ریز،خستگیغدددرون،اختالالتبت،دیا،کولیت،سرماخوردگی،سرطانآسم

اختالالتگوارشیکمردرد،مشکالت بیماریپوستی، فشارخونقلبی، ،خوابیباال،بی،

کند.بازیهانقشوزخمکارکردجنسی،اختاللعضالنیدردهای



درمان

کلیاصول

یرباشند:مواردزشاملاستممکنتشخیصیهایآزمون

خودشماتوسطعالیممشاهده

لزومدرصورتپزشکیکوسیلهبهفیزیکیومعاینهطبیحالشرح

زیرهستند:شرحکنند،بهمیکمکاسترسکاهشبهکههاییازروشبرخی

کنید.تمرینراهرروزآنامکانودرصورتطورمنظمرایادبگیریدوبهروشیک

وجوددارند.بسیاریهایروش

استرسیازهروضعیتکوتاهیمدتبه بهدرطولکهپر دوربرمیآنروز خورید،

شوید.

کنید.راتمرینرایادبگیریدوآنعضالتکنندهوشلسفتروشیک

آوردن بهمشکالتاز بسترخودداریخانهخود پایانکنید.یا دقایقیدر بهروز، را

تک اختصاصکلتجاربتکمرور بهروز یککهطوریدهید مجدداًانگار را نوار

یاامنیتعدم،احساساید)عصبانیتشدهمتحملراکهمنفیعواطفدهید.تماممیگوش

،،ستایش)افکارعاشقانهخوبهایاعواطفانرژی(ازخودبرهانید.ازکلیهاضطراب

خودتانخوباحساسات یا کار لذتدرمورد کارهای( درمورد تصمیمیناتمامببرید.

وبخشآرامشخوابیکبرایاکنونرارهاکنید.همیاعضالنیذهنیاتخاذکنیدوتنش

هستید.آمادهعواطفبهبوددهنده
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داروها 

ممکنپزشک دارویبرایکوتاهیمدتبهاستشما افسردگیبخشآرامشما ضد یا

تجویزکند.



فعالیت

برند،بهسرمیبهخوبیفیزیکیدروضعیتکهاتخاذکنید.افرادیورزشیبرنامهیک

شوند.مبتالمیاسترسمنفیعوارضبهکمتریاحتمال



غذاییرژیم

متعادلبیعیطغذاییرژیمیک کامالً مکملو کنید. استممکنویتامینیهایاتخاذ

شوند.توصیه



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

باشید.ازاسترسناشیدچارمشکالتتانخانوادهازاعضایاگرشمایایکی



 (Depression)افسردگی

کلیتوضیح

ناامیدی،دلسردیغمازاحساساستعبارتافسردگی یا درهفته2حداقلمدتبه،

.همراهعالیمعالوهروز،بهساعاتروزهاواغلباغلب



شایععالیم

بردنازلذت؛ناتوانیزدگیودلحوصلگی؛بیعالقهدادنازدست

وخستگیحالی؛بیناامیدیاحساس

یادیاناراحتز؛خوابخوابیبی

وموردنیازنبودنبودنارزشبی؛احساساجتماعیگیریگوشه

؛یبوستیاپرخوریاشتهاییبی
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جنسیمیلدادنازدست

درتمرکزداشتن؛مشکلگیریدرتصمیمداشتنمشکل

مشخصتوضیحبدونافتادنگریهبهیکباره

یاخیالیاهمیتبییعخاطروقاشدیدبهگناهاحساس

؛افکارخودکشیقراری؛بیپذیریتحریک

جسمیازبیماریشواهدیبدونسینهسردرد،دردقفسه،مثلمختلفدردهای



علل

ازمتصوربود.بعضیتواننمیوروشنییگانهعلتهیچواقعیافسردگیبیماریبرای

اختالالتجسمیهایبیماریمثلشناختیزیستعوامل بعضیهورمونی، یا داروها،

باشند.داشتهتوانندنقشمی

باشند.داشتهتوانندنقشنیزمیوروانیاجتماعیعوامل

توانندمؤثرباشند.نیزمیارثیاختالالت

باشد.داشتهاطفردارتبزندگیکنندهناراحتباتعدادوقایعاستممکنحالتبروزاین



خطردهندهافزایشعوامل

باشد.شدهفروخوردهکهدیگرییااحساسعصبانیت

گرا،یاشدیداًوابسته،تکاملوجدی،منظموسواسیشخصیتیداشتن

افسردگیخانوادگیسابقه

الکلبهوابستگی

بادیگران،یاروابطدرکار،ازدواجشکست

ازعزیزانیکییافقدانمرگ

(،سرمایه،خانه)شغلچیزمهمیکدادنازدست

جدیدجاییکبهمکانیانقلتغییرشغل

سرطانعلتبهپستانبرداشتنمثلجراحیازاعمالبعضیانجام

عمدهیامعلولیتبیماریوجودیک
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یابازنشستگیدیگر،مثالًیائسگیایلهمرحبهاززندگیمرحلهگذرازیک 

بعضیاستفاده مثلاز داروها داروهایرزرپیناز آدرنرژیکمسدودکننده، یابتا ،

هابنزودیازپین

ها،یاکافئین،آمفتامینکوکائینمثلازداروهاوموادمحرکمحرومیت

هورمونیواختالالت،لوزالمعده،سرطاندیابتهامثلازبیماریبعضی



پیشگیری

کنید.باآنهاراکسبشدنمواجههبرایالزموآمادگیبینیراپیشزندگیعمدهتغییرات

خطرپرهیزکنید.ازعواملاالمکانحتی



موردانتظارعواقب

ازپزشکگرفتنشود،اماباکمکمیخودخوبخودبهازموارد،بیماریدربسیاری

کمافسردگیمدتتوانمی روشرا و افسردگیمقابلههایکرد گرفتبا فرا عودرا .

،نسبتافسردگیهنگاماگرفردبه،حتیباالاست.درصدبهبودیاستشایعافسردگی

باشد.داشتهخوددیدمنفیبهبودیبه



احتمالیعوارض

عبارتنداز:آنهشداردهندهالیم.عخودکشی

ودوستانازخانوادهگیریـگوشه

ظاهرخودبهتوجهـعدم

واستزیادی«یااینکه«کندچیزراتمامهمه»خواهدفردمیکهاینآوردنزبانـبه

.«دیگرانمزاحم

سالحیکبهیاتوجهنامهوصیتتن)مثالًنوشخودکشیبراینقشهازداشتنـشواهدی

(قتاله

مدتطوالنینومیدیازاحساسپسناگهانیـخوشحالی

بهبودافسردگیـعدم
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درمان

کلیاصول

ازخودمراقبتگرفتنعهدهبههایباشند،روشتامتوسطخفیفعالیمکهدرصورتی

گیرید:رادرپیش

کنید.صحبتوخانوادهانبادوست

کنید.ورزشطورمنظمبه

باشید.داشتهچربوکممتعادلغذاییرژیمیک

نکنید؛مصرفالکل

دهید.خودراادامهزندگیعادیکارهای

داروشادببینید.خندههایفیلم

بروید.تعطیالتبهامکاندرصورت

بنویسید.روزانهترخاطراتدفخودرادریکاحساسات

دیگراندرروابطکنیدمشکالتسعی حلبا )البتهرا زماندراینکهبهتراستکنید

نگیرید(.عمدهتصمیمات

کنید.خودراحفظتوانیدفعالیتمیکهتاحدی

واگذارکنید.فرددیگریبهبهبودیخودراتازمانهایمسؤولیت

بپیوندید.درموردافسردگیحمایتیهایگروهبه



داروها

یانسبتاًشدیددارند.مدتطوالنیافسردگیازافرادکهبعضیبرایضدافسردگیداروهای

سرخوشیهاییدورهکهمواردیبرایلیتیم افسردگیغیرطبیعیاز رخو متناوباً

دهند.می



فعالیت

اگرحوصلهکنیدحتیراحفظروزانههاوعالیقوجودندارد.فعالیتآنبرایمحدودیتی

آنهاراندارید.
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غذاییرژیم 

غذاندارید.اگراشتهابهباشیدحتیداشتهومتعادلعادیرژیمیک



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

دارید.افسردگینعالیمتاخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

دارید.یاناامیدیخودکشیبهتمایلاگراحساس



 (Postpartum Depression)اززایمانپسافسردگی

کلیتوضیح

اززایمانپسهفته0درطیشدهشروعاززایمانپسافسردگی



شایععالیم

ودلتنگی،ناامیدیغمگینیاحساس

وزناشتهاوکاهششکاه

؛خستگیبودنانرژیبی

وتفکردرتکلمکندی

.فیزیکیهایبروزمکررسردردوسایرناراحتی

بهبودزندگیتواناییدربارهسردرگمی





علل

.بارداریاستشایعدرمادراناززایمانپساولهایهفتهدرطیازافسردگیدرجاتی

ز تغییراتایمانو کهناگهانیهورمونیبا حاالتهمراهند تأثیرروانیروحیبر فرد

گذارند.

راازنظرایعمدهنوزادشیرخوارتطابقازیکمراقبتساعته20مسؤولیتپذیرفتن

شیوهروانی مادرانزندگیو اکثر حتیمیدر اولطلبد، فرزند نوزاد ایاگر ننباشد.



 
«حق پناه»محمد اميد  (1) امراض شایع در جامعه  - (81 )- 

 

 

استراحتوروانیفیزیکیهایاسترس با هنگامناکافیمعموالً نیازهاییافتنثباتتا

.نیستغیرمعمولدرمادرانوافسردگیخستگی،بنابرایناستهمراهکودکمعمول



خطردهندهافزایشعوامل

استرس

کمبودخواب

نامطلوبتغذیه

یادوستانهمسر،خانوادهازسویمادرحمایتفقدان

درمادرقبلیروانیاختالالتسابقه



پیشگیری

استراحتآنتوانمیولینیستپیشگیریقابلعارضهاین با رژیمکافیرا غذایی،

رساند.حداقلبهکافیروحیهایوحمایتمطلوب



موردانتظارعواقب

بهودوستانخانوادهباحمایتاززایمانپسخفیفافسردگی برطرفسرعتمعموالً

ازخودوکودکمراقبتمادردیگرقادربهاستشدیدشودممکنشود.اگرافسردگیمی

وبستری )بهضرورتاستممکندربیمارستاننباشد حتیندرتیابد مواردشدید(.

قابلاطرافیانوحمایتمربوطهبامتخصصاورهباداروها،مشافسردگی عالجمعموالً

.است



احتمالیعوارض

.آوراستهردوزیانبرای،کهمادروکودکبینپیوندعاطفیفقدان

کهافسردگی احساساتاستممکنشدید دستکودکبهنسبتتهاجمیبا از دادن،

ظاهرعزتاحساس منزلدر بیو خوردناشتهایی، غذا دوریاجبارییا ازکردن،

باشد.همراهخودکشییاتمایالتدیگران
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درمان

کلیاصول

گناهخوددارنداحساسدرموردمادربودنایپیچیدهاحساساتکهنبایدازاینمادران

دارد.درماننیازبهعیطبیعاطفیوایجادپیوندیکنند.ایجادتطابق

گرفتن- نظر خارجهایبرنامهدر قدمازمنزلمکرر دیدارهایزدننظیر باکوتاهو

اینمفیداستمادرانبرایواقوامدوستان بهبرنامه. دچارمیکمکمادرانها تا کند

نشوند.انزواازدیگراناحساس

ترراحتمادرانصورتبخوابانند.دراینایجداگانهدرادراتاقخوبایدکودکمادران-

خواهندکرد.استراحت

درهنگامازکودکومراقبتنظیرخریدکردنروزانهکارهایتوانندبرایمیمادران-

بگیرند.کمکیادوستانخودازخانوادهاستراحت

دوستخودراباهمسریایکاحساساتبهتراستافسردگیاحساسمادردرصورت-

باسایرمادرانکردنبگذارد.صحبتدرمیاناوستهایحرفبرایخوبیشنوندهکه

کند.میرافراهمآنانوتجربهازهمفکریاستفادهامکان

افسردگی- شدهاگر بیمارستانوبستریشدید نمایددر ایجاد توصیهرا کهمی، شود

شود.حفظباکودکوینزدیکشودتارابطهبستریمنزلمرکزنزدیکمادردریک

مشاورهدرمانیروان- متخصصیا صورتمربوطهبا توصیهافسردگیتداومدر

شود.می



داروها

اینضدافسردگیداروهای اغلب. کههنگامیداروها شوند.مصرفهفته3-0مؤثرند

دردقتبایدبهبابتازاینتجویزیدارویدهدهرگونهخودشیرمیکودکاگرمادربه

شود.نظرگرفته
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فعالیت

سریعترازسربگیرید.خودراهرچهطبیعیهایوجودندارد.فعالیتمحدودیتی



غذاییرژیم

.نیازنیستخاصیرژیم



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطیندرا

،نظیرطالقدیگردرزندگیرخدادتغییراتودرکنارآناززایمانپسوجودافسردگی

کشییااسبابزندگیتغییرشیوه

هفته0-0درطیاززایمانپسبهبودافسردگیعدم-

.استروانپزشکیفوریتیکحالتاینکهخودکشیجدیوجودافکاروتصمیمات-



 (Adjustment Disorders)سازگاریاختالالت

کلیتوضیح

بهدرپاسخازاندازهبیشیارفتاریاحساسیازعالیماستعبارتسازگاریاختالالت

رودانتظارمیطورکهآنفردقادرنیستحالت.دراینزادرزندگیاسترسموقعیتیک

خللخودباعثنوبهامربهاینکند،کهحاصلسازگاریدرزندگیآمدهپیشباتغییرات

شود.میروزانهفرددرزندگیکارکردهایبهواردآمدن



شایععالیم

یک باید قابلاسترسعاملحتماً داشتهشناساییزا اینوجود زارساستعاملباشد.

باشد،مثالًمثبت،یاحتیضررمالینظرآید،مثالًمقدارکمیبهجزئیخیلیاستممکن

.شغلیارتقای

آیندووجودمیزابهاسترسازظهورعاملماه3درعرضرفتارییاتغییراتعالیم

یابند.میزاادامهاسترسعاملازرفعپسماه0حداکثرتا
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افسردگیدیگریروانیاختالل  )مثالً ندارد اختاللاساسیوجود اختاللاضطرابی، ،

(.وغیرهشخصیت

معموالًوسالمنداننیستند)نوجوانانهمعیناًشبیهآنهادرافرادمختلفوشدتعالیم

کلشدیدتریعالیم در ایندارند(. مشکالتعالیم، از بیوابخعبارتند ،قراری،

دستپذیریتحریک از خستگیدادن، پریدنتمرکز، جا از عصبی، افسردگیبودن، ،،

،گناه،خشمترسمثلدارداحساساتیامکان.همچنینوخودداریگیری،گوشهاضطراب

شرمساری عاملو انکار و واقع، داشتهاسترسیا وجود طوریزا )فرد فتاررباشند

(.استنیافتادهاتفاقیانگارهیچکندکهمی



خطردهندهافزایشعوامل

.استوجودآمدهزابهاسترسعاملکهتغییراتیبودننامطلوبمیزان

.استرفتهمییاقبالًانتظارآندادهرخطورناگهانیزابهاسترسآیاواقعهکهاین

فردزادرزندگیاسترسفردواقعهربهمنحصاهمیت

حمایت طرفمناسبنبود از )مثالً فرد دوستانخانوادهاز ارتباطات، نیز و ،مذهبی،

(واجتماعیفرهنگی

زادرزندگیاسترستجربیاتفردبهپذیریآسیبمیزان



پیشگیری

وجودندارد.ازآنپیشگیریبرایخاصیراه



موردانتظارعواقب

موفقیت با سازگاریمعموالً تغییراتدر پایانزندگیبا مشکلاسترسواقعهیا زا

کند،درمانکمکعالیمتخفیففردنتواندخودبهکهشود.درمواردیمیخودحلخودبه

.استوالًموقتیامامعمبودهاصوالًشایعسازگاریخواهدبود.اختاللکنندهکمک
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احتمالیعوارض

یاشغلروابطدرحفظمشکل

درنوجوانانمشکالتگونهایندرازکشیدنبه

نامطلوبواحساساتبرعالیمغلبهیاموادمخدربرایالکلبهآوردنروی

مزمنوافسردگیاضطراب



درمان

کلیاصول

درمانیازدارو.انتخابازموارد،استفاده،ودربعضیدرمانیوانازخود،رمراقبت

خواهدبود.استفردگذاشتهبرزندگیکهوتأثیریسازگاریاختاللشدتبرمبنای

فردباکنند.همچنینکمکباواقعهدرسازگاریویتوانندبهفردمیودوستانخانواده

بتواندسازگاریدرآیندهوجودآوردکهرابهخودتغییراتیتوانددرزندگیآنهامیکمک

باشد.داشتهزندگیباوقایعبهتری

زاواسترسزارافراگیرد،عواملاسترسباواقعهسازگاریتواندروشمیخودفردهم

بهاحساسات آنها درمورد دوستکنیادداشتطورروزانهخودرا با خوددرموردد،

خودرافراموشجسمیبپیوندد،وسالمتحمایتیگروهیککند،بهصحبتتجربیاتش

(.مناسب،وخواب،ورزشغذایینکند)رژیم

موجودسازگاریاختاللبهآمدنفائقبهکمکبرایمختلفیدرمانیروانهایروش

مورداستفادههاکهروشازاین.هرکداماسترسیدهاثباتابهآنههستندواثربخشی

استازمواردممکنموردنیازخواهدبود.دربعضیکوتاهیمدتقرارگیردغالباًبرای

(.زناشوییمشاورهشود)ازجملهتوصیهدرمانیخانواده



داروها

توجه کوتاهریسازگااختالالتکهاینبهبا نیازیمدتمعموالً داروبههستند،معموالً

امکان اما ندارد. سایرعالیمخوابیبیداردبرایوجود بستهخاصیا آنها،شدتبه،

داروتجویزشود.
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فعالیت 

حتیآنبرایمحدودیتی ندارد. منظمورزشیبرنامهیکداشتنبهتوصیهوجود

کند.میکمکواسترساضطرابکردنکمبهبدنیالیتشود.فعمی



غذاییرژیم

باشید.داشتهمتعادلغذاییرژیم،یکدرحدمطلوبسالمتیحفظبرای



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

ارید.رادسازگاریاختاللعالیمخانوادهتانازاعضایاگرشمایایکی

بدترشوند.،عالیمدرمانشروعرغماگرعلی

ممکندردرمانمورداستفادهجدیدوغیرقابلکنترلشدهاید.داروهایاگردچارعالیم

باشند.داشتههمراهبهجانبیعوارضاست



 (Personality Disorders)شخصیتاختالالت

کلیتوضیح

حاالتوهیگرشخصیتاختالالت بلکهنبودهبیماریکهروانیاز رفتاریهایشیوه،

ناپذیر،انعطافنسبتاًثابترفتاریعبارتندازالگوهایاختالالتاینهستند.خصوصیات

وشغلیومشکالتبادیگرانبرقرارکردندرارتباطبروزمشکالتیبهوناسازگارکه

میقانونی اینگمنجر دچار افراد میحاالتردد. کهتصور رفتاریشانالگوهایکنند

.استوصحیحطبیعی



شایععالیم

،اعتمادیبی؛درزمینهدیگرانبهنسبتغیرمنطقیاعتمادیوبیشکپارانوییدـدارای

هستند.دیگرانبهازحدنسبتبیشوحساسیتتدافعیحالتدارای
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بادیگرانارتباطسردهستند؛دربرقراریـازنظرهیجانیاسکیزوییدواسیکزوتیپال

هستند.منزویوازنظراجتماعی،خرافاتیگیر،خجالتیدارند.گوشهمشکل



کمالجبری دارایـ بودهخشکعادتگرا، مردد و نیازهای، مهارطبیعیو را خود

کنند.می



وابسته)هیستریونیکنمایشی ـ بلوغ( فاقد زودرنجفکری، عاطل، باطل، دائمو ،

برقرارارتباطوباظواهریارفتارخودبادیگرانبودهدیگرانوتوجهخواستارتشویق

کنند(.میتوجهکنند)جلبمی



دارای)نارسیستیکخودشیفته ـ بودهبیشخودباوریحسیک( حد شیفتهاز قدرت،

کنندمیواحساسبودهدیگرانهستند.خواستارتوجهعالقهبیدیگرانبههستند؛نسبت

هستند.ویژهسزاوارتوجهکه



؛ازپاییننفس؛اعتمادبهردشدنبهنسبتازمعمولبیشوواکنشـترسگزیندوری

هستند.ووابستهگیرگوشهنظراجتماعی



غیرفعالوابسته بیشـ پذیرای، حد ناتواندیگراننظراتاز تصمیم، فاقدگیریدر ؛

هستند.اطمینان



مهاجمتفاوتبی سرسختـ بدخلقـ قهرکننده، ترسانو صاحب، بودناز واختیار ،

همیشهسهل هستند؛ بهانگار را استداللیانداختهتعویقکارها بهبوده، ازسختیو

گذارند.یاعقایدخودراکنارمیپذیرفتهکمکدیگران



خودپسندبیضداجتماعی بیعاطفهـ تحریکقاعدهوبینظم، ازپذیروبی، هستند؛ پروا

وکارناموفقند.گیرندودرتحصیلنمیعبرتدرستجارب
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خودهستند؛احساساتناپایداروتغییرشخصیتیشخصیتدارایپذیر،ـتحریکبینابینی

جمله ترسخشماز احساس، میگناهو بروز نابجا نمیرا کنترلدهند؛ را خود توانند

یاسوزاندنکنند)ایجادجراحتخودزنیبهاقداماستدارند؛ممکنهویتکنند؛مشکالت

زنند.میخودکشیبهدستخود(وگاهیتنشکاهشبرایازبدنقسمتی



علل

فرضیهاستناشناخته اینهای. در تکاملشناختیزیستعواملنقشزمینهموجود ،

اند.کردهرامطرحوروانیاجتماعی



خطردهندهافزایشعوامل

بافرددرکودکیسوءرفتاردیگرانسابقه

خلقیاختالالتخانوادگیسابقه



پیشگیری

پدرومادرباکودکرفتارسالم



موردانتظارعواقب

همراهورفتاربهدرشخصیتتغییرتدریجیویکمؤثربودهبیمارانبرخیبرایدرمان

اقبتعبیمارانودرموردبرخیداشتهدارندهنگهنقش،درمانسایربیماراندارد.برای

.استناامیدکنندهدرمان



احتمالیعوارض

وافسردگی؛اضطراببادیگرانوارتباطشغلدرحفظمشکل

داروهاسوءمصرف

درمانبهپایبندیعدم
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خودکشی



درمان

کلیاصول

.باشدسایرینبیمارتوسطعالیممشاهدهشاملاستممکنتشخیصیاقدامات

این- بررسیدر و سابقهطبیسابقهموارد معاینهرفتاری، ارزیابیفیزیکی، و

.استفرددرمانگرالزمتوسطروانشناختی

امراین.تحققدرمانگروبیماراستبیناعتقادمتقابلمستلزماختالالتایندرمان-

اینمشکلاستممکن در زیرا بهمربوطدرماندریافتانگیزهاغلبالتاختالباشد،

خودبیمار.نهبیماراستاطرافیان

گروهدرمانیخانوادهشاملاستممکنروانشناختیدرمان- موقعیتدرمانیو های،

هایمهارتتغییررفتاربایادگیرییهایباشد.روشخودیاریهایوگروهگروهیزندگی

تقویتماعیاجت محدودکردنبهرفتارهای، یادگیریرفتارهایجا، بروزنابجا،

.استدرموردرفتارهادرارتباطپذیریازرفتارومسؤولیتشخصی،تحلیلاحساسات



داروها

درمانعالجبرایداروییهیچ ولیشخصیتیاختالالتیا ندارد، استممکنوجود

تجویزشدند،مثالً:همراههایبیماریدرمانبرایداروهایی

ضداضطراب؛داروهایافسردگیبرایضدافسردگیداروهای

)سایکوژ(پریشیضدروانداروهای



فعالیت

وجودندارد.محدودیتی



غذاییرژیم

.نیازنیستخاصیرژیم



 
 «حق پناه»محمد اميد 

 

(1) امراض شایع در جامعه  

 

- (89 )- 

یدنمایخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین 

باشید.شخصیتیاختالالتعالیمتاندارایخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

یابدترشود.یافتهتدامدرمانازشروعپساگرعالیم-

داروهای- اید. شده توجیه قابل غیر و جدید عالیم دچار بااستممکنتجویزیاگر

باشند.همراهجانبیعوارض



 (Post traumatic stress disorder)ازحادثهپسزایتنشاختالل

کلیتوضیح

راکهایحادثهکهدرافرادیاضطراب(نوعیPTSD)ازحادثهپسزایتنشاختالل

)بالیایحوادثاند.اینکردهتجربهاستکنندهومضطرببسیارآزارندهاکثرمردمبرای

قتلطبیعی هتک، جنگحرمت، زندانی، شکنجهشدن، تصادفات، درهمه، یک( افراد

میروانیاسترس ولیایجاد پسبرخیکنند آنافراد طبیعیاز طیسیر را بهبود

مداومازیادآوریعبارتستاختاللاینازحادثهپسزایتنشاختاللکنند.مشخصهنمی

اینآنبهمربوطیموبروزعالحادثه شروعازحادثهپسدرستاستممکنعالیم.

بعدبروزکند.یاچندماهشده



شایععالیم

حادثهوآزارندهاجتنابمکرر،غیرقابلیادآوری

باحادثهمکررمرتبطهایخوابدیدن

(ثهتصاویرحادشدن)مجسمحادثهرخداددوبارهاحساس

مزمناضطراب

خوابیبی

درتمرکزاختالل

حافظهاختالل

ازدیگرانشدنمنزویاحساس

معمولهایفعالیتبهعالقهکاهش
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حادثهیادآوریباعثکههاییازفعالیتهایااجتنابموقعیتبهنسبتترسهایواکنش

گردند.می

صورتبهناگهانی،بروزرفتارهایبودن،هراسانقراری،بیریپذی)تحریکآثارروانی

(زجرآورمقصربودن،احساس،رکوداحساساتانفجاری



علل

اختاللایجاداینزیرباعثازعواملرسدترکیبینظرمی.بهوخیمحادثهبایکمواجهه

شوند:

حادثهبودنوغیرمنتظرهناگهانی

حادثهبودنرحمانهوبیخونین

حادثهدرطیترومزمنطوالنیاسترس

حادثهقربانیوسرشتیروانیوضعفقدرت

سر(آسیبخصوص)بهجسمیهایآسیب

آنبهدسترسیومیزاناجتماعیحمایتنوع



خطردهندهافزایشعوامل

درکودکیبدخانوادگیاشرایطفردیبهتوجهیبیسابقه

سوءرفتاربافرددرکودکی

الکلیوجودوالدین

سوادپایینسطح



پیشگیری

حوادثپسبالفاصلهفوریمداخله ایناستممکنغیرمترقبهاز ایجاد اختاللاز

کند.جلوگیری
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موردانتظارعواقب 

برخی عالیمبیماراندر پسبهخود، خود درمانمیبرطرفماه0از دربعضیشوند؛

درسایربیمارانکنندهکمکاستممکنبیماران سیریاستممکناختاللاینباشد؛

باشد.هاداشتههایاسالماهبرایمزمن



احتمالیعوارض

،اختالالتشغلدادنازدستبهتواندمیکهمزمنازنوعازحادثهپسزایتنشاختالل

منجرشود.وناتوانیخانوادگی

حادثهدوبارهتجسمخوددرطیبهزدنآسیب

داروهاوالکلبهوابستگی

خودکشی



درمان

کلیاصول

پزشکیکتوسطفیزیکیومعاینهطبیاخذسابقه

.استضروریوطبیآزمایشگاهیهایآزمونمغزیاختالالتردکردنبرای

شود.میتوصیهدرمانجهتروانشناختیمشاوره

بامشکلمقابلهبیمارباخودجهتبستنپیمان

خوابمشکالترفعبهکمکبرایویژههابهروش.اینسازیآسودههایروشآموختن

مفیدند.

دراجتماعیهایومراکزبحرانودرمراکزنظامییارمؤثربودهبسحمایتیهایگروه

اند.دسترس



داروها

تجویزیاضدافسردگیضداضطرابداروهایکوتاههایدورهبرایاستممکنپزشک

وجودندارد.اختاللایندرمانبرایاختصاصیکند.داروی
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فعالیت

یمحدودیتی ندارد. تسکینمعمولورزشیبرنامهکوجود سودمندتنشبرخیدر ها

.است



غذاییرژیم

.نیازنیستخاصیرژیم



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

باشید.ازحادثهپسزایتنشاختاللعالیمتاندارایخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

یابدترشوند.بهبودنیافتهدرمانروعازشپساگرعالیم

داروهای اید/ شده توجیه غیرقابل و جدید عالیم دچار بااستممکنتجویزیاگر

باشند.همراهجانبیعوارض



 (Seasonal affective disorder)فصلیخلقیاختالل

کلیتوضیح

بهاروباآمدنبروزکردهزمستانفصلدرطیکهخلقتغییرفصلیفصلیخلقیاختالل

درماهعارضهاینگردد.عالیممیبرطرف کوتاهبهروزهاشروعشهریورکهمعموالً

درطیکنندآغازشدهمیشدن ماهزمستان، کهتا دوبارهاسفند بلندبهشروعروزها

دارد.اختاللایندرایجادونیزدرمانهمیمنقشیابد.روشناییمیکنندادامهمیشدن

.درهاشایعتراستودرخانمبروزکردهدرکودکانوهمدربزرگساالنهمعارضهاین

ازناشیاستوممکنبروزکردهتابستانهایدرماهخلقفصلیاختاللمواردنادر،این

گرماباشد.تحملعدم



یعشاعالیم

کنند:بروزمیزیردرآغاززمستانعالیم
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افسردگی 

خستگی

وتنبلیسستی

ها(کربوهیدراتبهنسبتخصوصاشتها)بهافزایش

وزنافزایش

پذیریتحریک

خوابنیازبیشتربه

کمترشادیاحساس

درخودبازندگیدادنرتطبیقداختاللاجتماعیهایدرفعالیتشرکتکمتربرایتمایل

فوقاثرتغییرات



علل

اعضای)یکیآلپینهغده بدنتنظیماز هورمونیگر مغز، در ترشحمالتونیننامبه(

روز()درطیروشنباشد.درمحیطداشتهخلقبررویتوانداثرمنفیمیکندکهمی

مالتونینترشحمیزان میزاناستاندکبسیار حداکثر شبآنترشح؛ بیندر و

تراستطوالنیدرآنشبمدتطولکهزمستان.درفصلاستصبح2-3هایساعت

بنابراینیافتهافزایشمالتونینترشح بدنآنسطحو افزایشدر روشنمینیز یابد.

معمولچراغبودن حد منزلشبدر در برایها کار دفتر فصلکردنخنثییا اثر یا

.استناکافیزمستان



خطردهندهافزایشعوامل

اینبهنسبتزمینکرهشمالیجغرافیاییهایدرعرض)افرادساکنجغرافیاییموقعیت

مستعدترند(.اختالل

افسردگیمنجربههایوجودسایربیماری
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پیشگیری

.استنشدهشناختهاختاللازاینپیشگیریبرایخاصیاقدامهیچ



موردانتظارعواقب

رساند.حداقلبهتوانرامیاختاللاین،عالیمصحیحودرمانباتشخیص



احتمالیعوارض

درزندگیوایجاداختاللزندگیدرطولعالیمتداوم



درمان

یکلاصول

استنیزممکنافسردگیباشدزیراسایرانواعمشکلاستممکناختاللاینتشخیص

باشند.راداشتهعالیمهمین

اختالالتبرایخونهایآزمایش- سایر شود.انجاماستممکناحتمالیطبیرد

ایندارد؛چنانچهخلقیییراتتغسالهسهبررسییکمعموالًنیازبهاختاللاینتشخیص

شروعخلقیتغییرات پاییز آمدنشدهدر با فروکشو اینبهار تأییدتشخیصنمایند

گردد.می



اتاقهایباشند:پردهشدنبرطرفزیرقابلسادهبااقداماتاستممکنخفیفعالیم-

کناربزنید؛درکنارپنجره کنید.درروزهاینگاهبیرونطورمکرربهبهبنشینیدورا

کنیدتاثبتطورروزانهخودرابهخلقیکنید.تغییراتپرنوراستفادههایازچراغابری

الگویتغییرخلقیهرگونه قابلخلقییا منزویارزیابیبعداً را خود )بهباشد. نکنید

درقسمتذکرشدهپیشنهادهایکنیدو...(.بههادیدناه،ازنمایشگرفتهدوستانمالقات

کنید.توجه«فعالیت»
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آنهااساسکنند،ولیمیخودراطیتکاملیهنوزمراحلزمینههادراینسایردرمان- 

تشکیلیانوردرمانیمختلفهایباروشطورمصنوعیروزبهکردنرامعموالًطوالنی

بایدباآنباشدوتعیینمتفاوتدرافرادمختلفاستممکندرمانوشدتدهد.مدتمی

تیمهمفکری و صورتپزشکیشما اگرچهشما صورتبهروشناییمنابعاینگیرد.

ازآنهااستفادهدستورپزشکبدونشودکهمیقراردارند،توصیهدردسترستجاری

:زیراستشرحهابهدرمانازاینهاییهنشود.نمون

روزی1 یکصبحساعتیکـ زیر عصر )معادلچراغو پرنور هایالمپبسیار

واژهوات16166 بنشینید. بیشتر( کهLUX)لوکسیا روشناییواژهالتینمعادل(

(lightدرانگلیسی)استانینوردرمبرایگیری،واحداندازهاست.

روشناییکهباباتریشوندهروشنکوچکهایچراغدارایگردانآفتابکالهـازیک2

کنید.اندازداستفادههامیچشمرامستقیماًبرروی



برخی- نبودهنوردرمانیبیماراندر ممکنمؤثر درمانانواعاستو نظیردیگر

گردد.الزمرمانیدیارواندارودرمانی



داروها

بیمارانیضدافسردگیداروهای درمانبهکهدر پاسخسایر ممکننمیها استدهند

تجویزگردد.



فعالیت

توان حد انرژیدر بهو فعالیتفعالیتخود همیشهفیزیکیبپردازید. برایتقریباً

دارد.اثردرمانیخلقیاختالالت

.صبحاولدرروشناییخصوصبازقرارگیریدبهدرمحیطاستممکناکهتاآنج

نمایید.گرمسیرمسافرتمناطقبهزمستاندرفصل







 
«حق پناه»محمد اميد  (1) امراض شایع در جامعه  - (96 )- 

 

 

غذاییرژیم

کنید.استفادهمطلوبسالمتیحفظبرایمتعادلطبیعیرژیمازیک



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

باشید.فصلیخلقیاختاللعالیمتاندارایخانوادهازاعضایرشمایایکیاگ

یاتشدیدشوند.یافتهادامهباوجوددرماناگرعالیم



 (Bipolar disorder)دوقطبیاختالل

کلیتوضیح

بیمارخلقدرآنکهازاختاللیاست(عبارتـافسردگیشیدایی)اختاللدوقطبیاختالل

بیمارواقعاًدرزندگیکهبیماروآنچهخلقبینشود،وارتباطیمیشدیدیدچارنوسانات

بیماریمیرخ سیر ندارد. وجود استبدیندهد یکبهکهنحو میانطور ولیدر

(وبه)شیداییاستتوجیهزیادبدونوفعالیتفرددچارسرخوشیمدت،یکنامنظم

کند.درپیدامیادامهمنوالهمینبهسیکلشود،واینشدیدمیدچارافسردگیآندنبال

حتیکوتاهاست)ممکنازرفتارطبیعیای،دورهوافسردگیشیداییبین یا چندباشد

بکشد(وجوددارد.طولسال



شایععالیم

شیدایی

دربیمارونئشگی؛سرخوردگیانرژیافزایش

-0حتیاستبیمارممکنخیزد)درمواردیبرمیزودتروزودترازخواببیمارصبح

روزنخوابد(3

دارداین)امکانقراراستشودوبسیاربیمیکارپرتزودازیکبیمارخیلیحواس

پروکاریبازدهکاهشباعثمسأله فرد اشتیاقهایژهشود(. با را آغازفراوانجدید

برد.میپایانندرتاًآنهارابهکند،ولیمی

کند.ولخرجیبهداردبیمارشروعامکان
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متعدداختیارکند.جنسیهایداردبیمارشریکامکان 

شود.میعصبانیتودچارحمالتپذیراستتحریکبیماراغلب

شود.می،وغیرمنطقی،خشنیمارسریعبکردنصحبت

(بینیدارد)خودبزرگزیادیخیلیهایتواناییداردبیمارفکرکندکهامکان

عارضبرویوخستگیکمویکندووزنرافراموشداردبیمارغذاخوردنامکان

شود.

خودبرسدووبزرگیغییرازاهمیتتوغیرقابلباورنادرستیکداردبیماربهامکان

دهد.افسردگیانجامخطرناکتواندکارهایمیفکرکندکه

بهامکان بیمار فزایندهدارد خوابشنشینیگوشهایطور کند؛ ومختلاختیار شود؛

برخیزد.هادیرازرختخوابصبح

دراتاقشامکان بیمار بهدارد رو از و شدنبماند، دنیایرو داشتهواهمهبیرونبا

باشد.نداشتهنفسعزتباشد؛یادرواقع

خودبهازرسیدگیغفلت

جنسیمیلکاهش

حرکاتوکندشدنکردنصحبتسرعتکاهش

واقعاًوجودندارند.کهدرموردوجودمشکالتیتصوراتافزایش

واقعاًوجودندارند.کهردبیماریهاییازحددرموبیشنگرانی



علل

عواملاستناشناخته روانیشناختیزیست. ارثی، و داشتهنقشاستممکنهمگی،

یاشیداییظهورناگهانیباعثازنزدیکانیکیزیادیامرگدارداسترسباشند.امکان

شود.افسردگی



خطردهندهافزایشعوامل

اختاللاینخانوادگیسابقة
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پیشگیری

وجودندارد.ازآنپیشگیریبرایخاصیدارویهیچ



موردانتظارعواقب

درماناختاللاینبتواناستممکن با مدترا شدتدفعاتکاهشباعثکهدراز و

افسردگیشیداییحمالت زیادیمیو حد تا سالمتککنترلشود، و بهرد را حدفرد

بسیاریطبیعیبهنزدیک مدیرانرساند. دانشمنداناز سرشناس، افراد و این، دچار

اند.بودهاختالل



احتمالیعوارض

داروباقطعخصوص،بهعودبیماری

مشترکدرزندگی؛بروزمشکالتشغلدادنازدست

اختاللنبهبودگذاشتروبهعدم

خودکشی



درمان

کلیاصول

(روانپزشک)گاهیپزشکانتوسطمعاینهوانجامحالشرحگرفتن-

رادربردارد.نتایجبهترینداروییبادرمانهمراهیامشاورهدرمانیروان-

ممکنعالیمکهمواردیبرای- هستند، بیماالزماستشدید بیمارستانباشد در یار

شود.بستریمرکزدرمانی

(استفادهECT)دهند،ازشوکنمیداروجواببهکهدارددرموردبیمارانیامکان-

شود.

مراجعهمعالجپزشکبهطورمنظمشود.ضمناًبایدبهبایددقیقاًرعایتداروییرژیم-

قرارگیرند.موردبررسیاحتمالیجانبیواثراتدرمانشودتااثربخشی
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کارممکننکنید.این،داروراقطعاستبهترشدهکردیدحالتاناحساسوقتیهیچگاه- 

ندهد.جوابداروخوبشایدبهشودکهعودبیماریباعثاست

کمک- روشهایمیمشاورهبا آمدنتوانید اینکنار اعضایاختاللبا فراگیرید. را

فردبهکمکرابشناسندوچگونگیحملهدرآمدوقوعپیشبایدبتوانندعالیمخانواده

بیماررافرابگیرند.



داروها

ممکنپزشک والپروییکلیتیماستشما کاربامازپین، یا کند.)تگرتولاسید، تجویز )

باشد.ضروریپریشیضدروانداروییکتجویزاستشدیدترممکنعالیمبرای



فعالیت

دهید.ندارید،ادامهاگرتمایلخودراحتیروزانههایفعالیت



غذاییرژیم

متعادلطبیعیرژیمیک حتیداشتهو امکانباشید، ندارید. اشتها مکملاگر دارد

معدنیویتامین مواد و پزشکتانالزمها توصیهبهاستممکنباشد. کهشما ازکند

.استکنندهتحریکمادهیکپرهیزکنید،زیراکافئینکافئینمصرف



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

هستید.یاسرخوشیافسردگیعالیمتاندارایخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

کنید.میناامیدییااحساساستزدهنسرتابهاگرفکرخودکشی



 (Failure to thrive)رشدبچهاختالل

کلیتوضیح

.طبیعیازرشدونموییاکودکانشیرخوارانازناتوانیاستعبارترشدبچهاختالل

پیدانشدهیناتواناینتوجیهبرایخاصیتشخیصشودکهمیاستفادهتازمانیواژهاین
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رامشکلاینکهکودکانی.تقریباًتماماستسالگی1-5بینمسألهاینشایعباشد.سن

هستند.سال5دارندزیر



شایععالیم

یابند.نمیافزایشطورطبیعی،ودورسربهقد،وزن

حالتکودکحرکتهایمهارت از دیرتر میطبیعیغالباً بعضیظاهر اینشوند. از

رفتنوراهـایستادنـنشستندرتختهاعبارتنداز:ـچرخیدنمهارت

بهواجتماعیذهنیهایظهورمهارت هامهارتازاینافتد.بعضیتأخیرمینیزغالباً

اختیارـیادگیریکمکبدونـغذاخوردناجتماعی؛رابطهکردنعبارتنداز:ـصحبت

توالتبهورفتنمزاجادرارواجابت

رشدونمودرمعایناتتغییراتمیزان،بنابراینبسیارمتغیراستطبیعیرشدونموی

دارد.بیشتریاهمیتکودکمنظم



علل

گوارشیجسمیمشکالتبهحالتبروزاین،علتکودکانازایندربعضی یا)معموالً

گردد.(برمیعصبیدستگاهبهمربوط

عدمنیستخودکودکبهمربوطدرواقع،علتکودکاندراکثراین صحیحتغذیه،مثالً

.کودک



خطردهندهافزایشعوامل

سوءتغذیه

والدینتجربگیبی

(،یاطردبچهبچه،سوءرفتاربابچهبهرسیدگیعدم)مثلنامناسبعاطفیمحیط

(مزمنیاعفونتکلیهنارسایی)مثلمزمنبیماری

یافیبروزکیستیکداوننشانگان،مثلژنتیکیهایبیماری
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،کلیویهیپوفیز،غددفوقتیرویید،غدهغدههایبیماریریز،مثلغدددرونهایبیماری 

،وغددجنسیلوزالمعدهغده

اند.ندیدهمناسبیاندیاآموزششدهبزرگنامناسبعاطفیمحیطدریککهیوالدین

یاغیربهداشتیشلوغزندگیمحیط

یابیمارنوزادزودرس

دارد.جسمیناهنجاریکهشیرخواری



پیشگیری

ببرید.اشتیامراکزبهدنزدپزشکسالمتیمعایناتبرایطورمنظمخودرابهکودک

باشید.فرزندتانبرایخوبیکنیدوالدینآوریدوسعیرافراهمباثباتزندگیمحیط



موردانتظارعواقب

رودباباشد،انتظارمیروانییامشکالتوالدینتجربگیبیعلتبهرشدبچهاگراختالل

شود.حاصلبهبودیوالدینبهمشاورهودادنآموزش

اختالل بچهاگر اختاللبیمارییکعلتبهرشد سوءتغذیهایزمینهیا )مثال (،باشد

باشدیاخیر.درمانقابلایزمینهیااختاللبیماریداردکهاینبهبستگیبهبودی



احتمالیعوارض

.،یاجسمی،عاطفیذهنیدایمیومعلولیتناتوانی

خواهدبود.نمونیزدچارنقصماندوازلحاظمیباقیکوچککودک



درمان

کلیاصول

اندازهتشخیصیاقدامات وزنگیری: قد، آزمونمکرر سر؛ دور و سنجشهای،

دهد؛میدستازرشدونموبهمعیاریدنورکهآزمونمثلوروانیذهنیهایتوانایی
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تعیینهابرایدستازمچبرداری؛عکسهورمونیهایبررسیزجمله،اخونآزمایش

رود.شمارمیبهرشدبدنبرایمعیارخوبیکهکودکاستخوانیسن

خودباکودکمناسبعاطفیرابطهدارندوازبرقراریعاطفیمشکالتاگروالدین-

قرارداد.یامشاورهدرمانیروانآنهاراتحتتوانهستند،میناتوان

تشخیصیاقداماتانجامنیازبهکه(درصورتیمدتطورکوتاه)بهکودککردنبستری-

یااستخوردهغذامیدرمنزلآیاکودکاینکهفهمیدنباشدیابرایوجودداشتهپیچیده

خیر.

رابخوانندیابهبچهکردنوبزرگداریبچهصمخصوهایاجزواتبایدکتابوالدین-

بروند.مربوطههایکالس

دهد.راارایهالزمهایشمابیایدوراهنماییخانهبهبخواهیدکهپرستارخانهازیک-

که- آنجا بهمیتا ویمحبتکودکتانتوانید از و آورید.عملبهحمایتکنید

رفتارتاناحساساتبررسیبههیهرازچندگا فکرکودکتانبهنسبتو اگر بپردازید.

مراجعهروانیمشاورهبرایبایدباشدنیستکهآنچنانورفتارتاناحساساتکنیدکهمی

کنید.



داروها

شود.تجویزنمیطورمعمولبهخاصیداروی

،امکاناستشدهبچهرشدنکردنباعثباشدکههوجودداشتایزمینهبیماریاگریک

تجویزشوند.ایزمینهبیماریآندرمانبرایالزمداردداروهای



فعالیت

وجودندارد.آنبرایمحدودیتی



غذاییرژیم

آورید.فراهمومتعادلکافیغذاییرژیمیککودکتانبرای
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علت  نکرداگر امکانسوءتغذیهبچهنرشد بهباشد، نیاز مخصوصرژیمیکدارد

باشد.وجودداشته



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

اید.شدهندارددچارنگرانیطبیعیرشدونمویکودکتاناگرشماازاینکه



 (Attention deficit hyperactivity disorder)فعالیـبیشتوجهیکماختالل

کلیتوضیح

بیشتوجهیکماختالل یکاستعبارتفعالیـ خاصنوعاز کودکانرفتار بهدر

تمرکزخاصموضوعیکرویکوتاهیمدتتوانندبرایتنهامیکودکاناینکهطوری

ازخودطورناگهانیرابهایهنشدورفتارکنترلحرکاتگاهیکودکانکنند.ضمناًاین

می البتهبروز داشتهمیفعالیبیشدهند. وجود نداشتهتواند یا بهباشد نظرباشد.

شودحدودمیزدهباشدوتخمینداشتهنقشیادگیریدراختالالتاختاللاینرسدکهمی

.باشنداختاللگرفتاراینایمدرسه%کودکان5-16%



شایععالیم

دهد.میخودراتکانهاوپاهایجنبدودستمیمرتبصندلیرویکودک

شود.بندمیصندلیرویکوتاهیمدتبهبنشینید،فقطشودکهمیگفتهکودکبهوقتی

شود.میپرتراحتیبهکودکحواس

دهد.رامیسخپا،کودکسؤالکاملشدنازمطرحقبل

دارد.مشکلوصفدربازینوبتدررعایتکودک

دارد.هامشکلدستورالعملدراجرایکودک

.نیستمشخصکاریابازییکتمرکزرویقادربهکودک

پردازد.میکاردیگری،بهشدهمنصرفنشدهکارتمامازیکمرتب

دارد.ایجادسروصدا،مشکل،بدونبازیدرانجام

کند.میزیادصحبت
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پرد.مییاکاردیگرانصحبتوسط

دهد.نمیاصالًگوشرسدکهنظرمیبه

کند.میکارهاراگمانجامموردنیازبرایچیزهای

باشد.اشتهدناگوارآنهاتوجهعواقببهاینکهدهدبدونمیانجامخطرناککارهایاغلب



علل

اند.تصوربرتأییدیاردنشدهیکاند،اماهیچشدهمطرحزیادی.فرضیاتاستناشناخته

باشد.بیولوژیکآنمنشایکهاستاین



خطردهندهافزایشعوامل

اختاللاینخانوادگیسابقه



پیشگیری

ردوجودنداپیشگیریبرایخاصیروشهیچ



موردانتظارعواقب

رفتارغیرطبیعیدربعضی برطرفبلوغهنگامبهکودکازموارد، درمیکامالً شود.

نهایتاًکودکانازاینیابد.اماتعدادیمیکاهشسنباافزایشفعالیدیگر،بیشبعضی

شوند.میدارتبدیلمشکلوبزرگساالنینوجوانانبه



احتمالیضعوار

مشکالتامکان طیکودکدارد کودکبرطرفزماندر نهایتاً بزرگوقتینشوند.

جناییوگاهیرفتارضداجتماعینباشد،یااینکهموفقدرتحصیلاستشودممکنمی

ازخودبروزدهد.

شود.شخصیتدچاراختاللدربزرگسالیداردکودکامکان
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درمان 

کلیاصول

پزشکتوسطوکودکوالدینبهومشاورهدرمان

عهدهرابهمهمیهانقشدرماننوعخوددراین.کودکدرمانیوشناخترفتاردرمانی

ایفاکند،ورفتارخودراخوبیرابهمحولهرفتارخودباشد،نقشدارد.اوبایدمواظب

یکثبت در اساسکلیرحطکند. راهبردهایدرمانیهایروشاین، رفتاربر تغییر

باداروهابهتریندرمانیهایروشاینترکیبرسدکهنظرمی.بهاستواراستنامطلوب

باشد.داشتههمراهبهعالیمرادرکنترلنتایج

رادرنظررفتارکودکبرایصکامالًمشخهایومحدودیتمتناسبمحیطیکدرخانه

روش از باید ضمناً بهتربیتیهایبگیرید. مداومنیز احساسگرفتبهرهطور اگر .

کنید.امرداریدمراجعهافرادمتخصصازطرفکمکنیازبهکنیدکهمی

بیشتریکمکخودنیازبهدردرسباشید.اگرکودکمستمرداشتهتماسکودکبامعلم

کنید.رافراهمآندارد،امکان



داروها

تصمیمپزشک شاید داروهاییشما که)ریتالینفنیداتمتیلمثلبگیرد اثر(، ظاهراً

کودکانبخشآرامش ایندر ایناختاللدچار کند. تجویز اثراتدارند، جانبیداروها

،اشتهاییدرد،بی،سردرد،معده،افسردگیدرخوابالل:اختدارند،ازجملهناخوشایندی

رشد.وکاهش



فعالیت

درآورید.مشخصیالمقدوردرچارچوبخودراحتیکودکفعالیت



غذاییرژیم

شدهمخصوصیغذاییرژیم حذفپیشنهاد وجات)ادویهغذاییهایافزودنیکلیهاند:

تحقیقاتشدید.اغلبدرمانی،یاویتامینغذاییازرژیمخصوصیبهمواد(،حذفغیره
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مفیدهستند.ازکودکانتعدادبسیارکمیهابرایرژیمایندارندکهاینبهاشارهپزشکی

ازازاستفادهخودپسرادررفتارکودکانتوجهیقابلتغییراتازوالدینامابسیاری

برایمخصوصغذاهایباتهیهباشدکهاینآناند.شایددلیلکردههاگزارشژیمراین

ویکودک کهمیاحساس، میبهبیشتریتوجهکند هرگونهاو مورد در رژیمشود.

کنید.خودمشورتخوددرنظرداریدباپزشککودکبرایکهمخصوصیغذایی



نمایید:خودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

رادارد.فعالیـبیشتوجهیکماختاللعالیمکنیدکودکتانمیاگراحساس

بدترشوند.عالیمدرمانازشروعاگرپس

ممکندردرمانمورداستفادهجدیدوغیرقابلکنترلشدهاید.داروهایاگردچارعالیم

باشند.داشتههمراهبهجانبیعوارضاست



 (Panic disorder)هراساختالل

کلیتوضیح

خودبهاضطرابنوعیهراساختالل غیرقابلعودکنندهآنحمالتکهخودیشدید و

ایناستبینیپیش ولیمیطولدقیقه2-16حمالتبیشتر ممکنحمالتبرخیکشد

بروزایحملهباعالیماضطرابنوعانجامد.اینطولبهنیزساعت1-2ازبیشاست

)اغلبمی حینکند حالیخوابدر در اضطرابکه(، (،عمومی)اضطرابمزمندر

پایداردارد.حالتاضطراب



شایععالیم

:جسمیعالیم

؛دردسینهقلبضربان؛ُتندیقلبتپش

کردن؛غشسستییاحالت؛ضعفوسریععمیق؛تنفسخفگی؛احساسنفسکوتاهی

ولرزیدن(؛تعریق)گاهی
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هاودردستعضالنییاانقباضاتهاوپاهاگرفتگی،دستدهانوگزگزاطرافکرختی 

پاها

درمعده«هاپروانهپرپرزدن«احساس

:روانیعالیم

وحشت؛احساسازمردنمشاعر(؛ترسدادن)ازدستشدنشدیدازدیوانهترس

باافرادیااشیاءارتباط،قطعواقعیتیبیاحساس



علل

،شناختیزیستعواملپیچیدهتأثیرتعاملرسدتحتنظرمیمغزبههشداردهندهدستگاه

.ناگوارباشدحوادثشخصیها،داروها،وسابقه،بیماریژنتیکی

،قلبیریتماختالالتباشند)ازقبیلهراسبروزحمالتتوانندمحرکمیمختلفیاختالالت

اختالالتصدریآنژین آسمتنفسی، بیماری، اختالالتریهانسدادیهای، ،غددی،

داروهایتشنجیاختالالت محرومیتمحرک، برخی، آنهابهبدنکهداروهاییاز

(.استپیداکردهوابستگی



خطردهندهافزایشعوامل

یاداروهاالکل؛سوءمصرفیاکارزیاد؛بیماری،خستگیگناه؛احساساسترس

هراساختاللخانوادگی؛سابقهروانیسایراختالالتسابقه



پیشگیری

ازحمالتپیشگیریبهرد؛درمانوجودندااولیهازحملهپیشگیریبرایخاصیاقدام

کند.میکمکبعدی
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موردانتظارعواقب

بسیاری بیماراندر طیاندکحمالتصورتبهاختاللایناز کهدورهدر محدود

،روانکند.درموردسایربیمارانداردبروزمیدنبالرابهبیماریمدتطوالنیفروکش

مؤثرباشد.استتجویزداروهاممکنیادرمانی



احتمالیعوارض

مزمنیاافسردگیاضطراب

قبیلترساختالالت از بودنهنگام)ترسهراسموقعیت، گرفتنتنها قرار دریا

(عمومیهایمکان

داروییوابستگی



درمان

کلیاصول

شکپزتوسطومعاینهپزشکیسوابقبررسی

سایراختالالتردکردنبرایلزومدرصورتآزمایشگاهیهایبررسی-

احساسات- یکدرمورد با یکیدوستخود اینصحبتخانوادهازاعضاییا کنید.

دهد.میشماراکاهشاضطرابگاهیاقدام

نمایید.بابررسیدفترثبتدریکطورروزانهخودرابهاضطرابیافکارواحساسات-

کنید.راارزیابیآناحتمالیهایحلخودوراهاضطرابعللشدهثبتاطالعات

.افراد،تجویزدارومؤثراستبرخیرافرابگیرید.برایسازیآسودههایروش-

دهید.خودکاهشرادرزندگیاسترستاحدامکان-

راجلویکوچککاغذیکیسه،یکوسریععمیقتنفسبهمربوطعالیمرفعبرای-

کنید.تنفسآندرونچنددقیقهمدتخودبگیریدوبهوبینیدهان









 
 «حق پناه»محمد اميد 

 

(1) امراض شایع در جامعه  

 

- (119 )- 

داروها 

داروهایبرایاستممکنپزشک بنزودیازپینضدافسردگیبیمار داروهای، یا

کنگیرندهمسدودکننده تجویز دارویبتا پساستممکنتجویزشدهند. ماه0-12از

بهشدهدادهکاهشآهستگیبهدرمان موقتیا مشخصقطعطور تا آیاگردد شود

اگرحمالتعودمیهراسحمالت خیر. همیشهبرایتوانعودنکنددارورامیکندیا

کرد.قطع



فعالیت

.کنیدورزشطورمنظمبه

کنید.استراحتکافیاندازهبهشب



غذاییرژیم

کنید.باقطع(راقطعغیرالکلیهای،نوشیدنی،چای)قهوههرشکلبهکافئینمصرف

شوید،نظیرسردردیاخستگیمحرومیتدچارعالیماستهاممکننوشیدنیاینمصرف

شوند.میبرطرفچندروزدرعرضعالیماینولی



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

هایبادرمانباشیدکههراساختاللعالیمتاندارایخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

باشد.نشدهبرطرفخودتانتوسطشدهانجاممعمولی

ماندرهفته4ازپسدرمانیبرنامهموفقیتعدم-

اگردچارعالیمجدیدوغیرقابلتوجیهشدهاید.-



 (Obsessive compulsive disorder)جبری-هایوسواسیشخصیت

کلیتوضیح

ویژگیآنهاجبریبهعنوانماشینهایزندهتوصیفشده-هایوسواسیشخصیت اند.

گراییافراطی،پافشاریرویانجامدرستکارها،سرسختی،انعطافپذیری،کمال
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تصمیمیوتردیداست.فکروذهناینبیمارانرامقررات،تمرکزبررویجزئیاتوبی

جزئیات در چنان آنها است. کرده رویجزئیاتپر بر تمرکز نظافت، دقتدر ، نظم

کنند.شوندکهاصلماجرارافراموشمیموضوعغرقمی

ودبسیارمهماستوبنابراینهرچیزیکهبرایاینبیمارانکنترلرفتارومحیطخ

بوجودبرنامه آنان در را اظطرابشدید اندازد خطر به یا تهدید را آنها معمول ریزی

هایوسواسیبیشترآورد،درنتیجهبرایرفعایناضطرابآداب،رفتارهاوبرنامهمی

کنند.شوخیلمیبهزندگیخودودیگرانوابستهبهاو)مثلهمسروفرزندان(تحمی

برایاینبیمارانمعنینداردوغالبارفتاروخلقشانبسیارجدیورسمیاست،بدین

می زندگیخانوادگیآنها احساسمیترتیبوقتیوارد دریکپادگاننظامیشوید کند

هستیدکهکوچکترینخطاشدیدترینبرخوردرادرپیدارد.



یکمثال

ایکهآقایاحمدیدعوتکردهبودکهاورادربازدیدازخانهآقایجوادیازدوستش

قصدخریدشراداردهمراهکردهوباارائهنظرشاورادرانتخابوخریدخانهکمک

دم همان از احمدی آقای رسیدند نظر مورد ساختمان به که وقتی یککند. مثل در

هاستگیرهدرورودی،سپسپلهکارشناسعمرانبررسیخانهراشروعکرد.اوابتداد

هایآقایجوادیهاوبعد...رابررسیکرد.ودرمقابلهیچتوجهیبهحرفوبعدنرده

کرد.خواستوقتتشراسرجزئیاتکماهمیتتلفنکند،نمیکهازاومی

ساعتخانهراازاولتاپشتبامبررسیکردودرآخروقتیآقایجوادیاز3اوحدود

رسید:نظرتدرموردخانهچیست؟گفت:حقیقتشمطمئننیستمکهخانهخوبیاستاوپ

یانه؟



جبری–مالکهایتشخیصاختاللشخصیتوسواسی

الگویمستمراشتغالذهنیبهنظموترتیب،کمالطلبی،کنترلروانیوبینفردیبه

ایلبزرگسالیشروعبهایازدستدادنانعطافپذیری،صراحتوکاراییکهدراو
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زمینهمی  در و بیشتر(شود )یا چهار تشخیصوجود برای دارد وجود گوناگون های

عالمتازعالئمزیرضروریاست:



ایاشتغالذهنیباجزئیات،اصول،فهرستها،ترتیب،سازمانیابرنامه،بهگونه-

شود.کهنکتهاساسیفعالیتگممی

درتکمیلامورتداخلنماید)مثالبدلیلاینکهمعیارهایبسیارکمالطلبیبهحدیکه-

باشد.(.محدوداوقابلوصولنیستقادربهتکمیلطرحنمی

هایتفریحیورفتومندیمفرطبهکاروکاراییبهبهایکنارگذاشتنفعالیتعالقه-

آمدبادوستان)بدونضرورتاقتصادیواضح(.

هابیشازحدجدیووظیفهشناس،دقیقوانعطافایتارزشدرمورداخالقیورع-

ناپذیراست)بدونرابطهباهمانندسازیفرهنگییامذهبی(.

بی- و فرسوده انداختناشیا دور ناتواناز باشند، ارزشبوده فاقد حتیاگر ارزش،

است.

ممطلقروشاوتردیددرتفویضاموریاهمکاریبادیگران،مگراینکهآنانتسلی-

درانجامامورباشند.

خستدرخرجپولبرایخودیادیگران،پولازنظرآنانچیزیاستکهبایدبرای-

هایآیندهپساندازشود.بحران

ابرازسرسختیوعدمانعطاف.–



جبری–تشخیصافتراقیاختاللشخصیتوسواسی

(بودهAnxiety Disordersابی)جبریجزئیازاختالالتاضطر-اختاللوسواسی

جبری-شودوبرایتفکیکآنازاختاللشخصیتوسواسیکدگذاریمیIودرمحور

اختاللشخصیت وسواسیدر تفکر و رفتار ، اعمال استکه مهم ایننکته به توجه

جبری–ولیدراختاللوسواسیشغلیوجوددارد-هایاجتماعیوسواسیدرتمامزمینه

شغلیمحدوداست)مثلوسواسشستشویانظافت(.-جنبهاجتماعیبهچند
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درمان

رواندرمانی

اختاللشخصیتوسواسی اختالالتشخصیتدر می-برخالفسایر کهجبریفرد داند

کند.رفتاردرمانیوگروهدرمانیبیماراستوخودشبرایدرماناقداممی



دارودرمانی

تواندمفیدباشد.ولیدرمورداینکهفادهازدارودرمانیمیهمراهبارواندرمانیاست

تواندبهتریناثرراداشتهباشد،اطالعدقیقیدردسترسنیست.ازاینچهداروهاییمی

( کلونازپام همچنینKlonopinداروها و است تشنج ضد بنزدویازیین یک که )

ندمفیدواقعشود.توا(میProsaic(وفلیوکزتین)Afranilکلومیپرامین)



 (Multiple Sclerosis)اسکلروزمتعدد

کلیتوضیح

دستگاهازعملکردهایبسیاریدرگیرکنندهمزمناختالل.ِاس(یکاسکلروزمتعدد)ِام

یکعصبی غیرپیشروندهخفیفبیماریدارایبیمارانسوم. یکو در سومهستند.

بیماری یکایتهآهسپیشرفتدیگر در و سریعبیماریپیشرفتباقیماندهسومدارد

ایناست جنسسال26-06)سنینجوانبزرگساالنبیماری. دو هر از مبتال( را

.تراستهاشایعدرخانمسازدولیمی



شایععالیم

:زودرسمراحل

ناوبمتدیدیادوبینینظیرتاریمبهمچشمیاختالالت

تعادلیاحفظرفتندرراه؛اختاللضعف

وگزگزکردنیاکرختیمبهمحسیاختالل

:دیررسمراحل

؛لرزشتوجهقابلضعف
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تکلممشکالت 

یاادرارمدفوعاختیاریبی

زیادخلقینوسانات

عالیم.گاهیاستبسیارمتفاوتمختلفبیمارانبینعالیمنوعدرمردانجنسیناتوانی

شود.میدادهنسبتیاعصبیروحیمشکالتبهاشتباهبهبیماران



علل

.اسکلروز)اممولتیپلکهاستازآنحاکیبارهدراین.تحقیقاتاستناشناختهآنعلل

ممکناس یکناشیاست( یکخودایمنیاختاللاز آهستهفعالیتدارایویروسیا

عصبیتوانندتحریکاتونمیشدهتخریبسفیددرمغزونخاعازمادههاییباشد.لکه

کنند.رامنتقلطبیعی



خطردهندهافزایشعوارض

نوجوانانکودکان یافتهو آبرشد مهاجرتوهوایدر باایمنطقهبهبهبعدیسرد.

.مؤثرنیستازبروزبیماریدرجلوگیریگرموهوایآب

بیماریاینخانوادگیوجودسابقه



پیشگیری

شود.میکوتاهبادرمانعودبیماریهایدورهولینیستپیشگیریحاضرقابلدرحال

کنید.شودپیشگیریمیعودبیماریموجبکهازعفونت



موردانتظارعواقب

.استعالجغیرقابل.اسدربیشترموارد،امدهد.ولیمیخودرخبهبودخودبهاهیگ

کنترلتسکینقابلآنعالیم وایناستیا سالماهبرایاغلببیماری، تا پایدارها ها

مانند.میزندهازبروزبیماریپسسال26-36تابیمارانطورشایعماند.بهمیباقی
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اینادامهبیماریاینودرمانعللدربارهعلمیتحقیقات و کهدارد دارد وجود امید

گردند.عرضهبخشمؤثرترونهایتاًعالجهاییدرمان



احتمالیعوارض

یاادرارمدفوعدفعازاختالالتادرارناشیمجاریهایعفونت

مدتطوالنیبستریازناشیفشاریهایزخم

تحرکازعدمناشییبوست



درمان

کلیاصولی

استممکنتشخیصیهایوجودندارد.بررسیبیماریاینتشخیصبرایخاصیآزمون

تحریکبهنسبتالکتریکی)پاسخبیناییفراخوانده،پاسخآرآی،اماسکنتیسیشامل

باشد.فیزیکیومعاینهنخاعمایع(،آزمایشحسیدستگاهیک



فروکشاختصاصیدرمانبیماریاین رخخودبهبیماریندارد. ارزیابیدادهخود و

سازد.میرامشکلدرمانموفقیتمیزان



ازریجلوگیبهکمکجهتبیمارانبهدادنواطمینان.تشویقروانیروحیهایحمایت

.استضروریدرمانبهناامیدیپیدایش



نکیند.خودراخستهکنیدولیتالشتاحدامکانطبیعیزندگییکادرارهبرای



محیط حتیگرمهایاز دوش، اجتنابگرفتنداغآباز می، گرما بهکنید. طورتواند

راتشدیدکند.عالیمموقت
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ماسا  نواحیاز مکرر استفادهژ ایندرگیر بهکنید. جمعپیشگیریکار ایجاد شدگیاز

کند.میکمکعضالت



رابدترکند.عالیماستبپرهیزیدزیراممکنازاسترس



مثانهناکاملخودبیماردرمواردتخلیهسوندادرارتوسطگذاشتن



دهند.قبلمیراارایهارزشیبینشدهاثباتهایدرمانغیرمتعهدطبیدرمانگرانبرخی

صرف بابتهزینهاز گروهدرماناینخود با درمانپزشکیها مورد در هایخود

کنید.مشورتبیماریاینغیرمعمول



بیماریشدتبهبستهبیمارانهایازآنهادرآسایشگاهیامراقبتبیمارانکردنبستری

باشد.الزماستممکن



داروها

.یاتشدیدعالیمعودبیماریهایدورهدرطیکورتونیداروهای

کند.میکمکایمنیمّضردستگاهمهارواکنشسیکلوفسفامیدبه

عضالتگرفتگیکنترلبرایعضالنیهایکنندهشل

استممکنجدیدیهایقراردارند.درمانبررسیهادردستوسایردرماناینترفرون

گردند.عرضهزودیبه



فعالیت

فیزیکی.درماناستضروریذهنیهایوفعالیتفیزیکیهایازتمرینمنظمبرنامهیک

برغلبه،عصایاواکر(برایازبریس)استفادهمکانیکیباوسایلعضالنیوبازتوانی

گردد.میتوصیهفیزیکیهایمعلولیت

کنید.ریزیرابرنامهاستراحتمنظمهایدوره
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صورت ادامهجنبیفعالیتامکاندر را مشاورهخود متخصصدهید. درمربوطبا

سودمندباشد.استممکنبارهاین



غذاییرژیم

یک اشدهمتعادلعادیغذاییرژیماز و برایلبته، فیبر یبوستپیشگیریپر ،از

کنید.استفاده



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

باشید.ِاسِامعالیمتاندارایخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

:درمانبروزمواردزیردرطی

یاتنفسبلعـاختالالت

ضعفـتشدیدناگهانی

عفونتولرز،یاسایرعالیمبـت



 (Schizophrenic Disorders)اسکیزوفرنی

کلیتوضیح

،پارانویید،کاتاتونیکاسکیزوفرنیانواعشاملروانیازاختالالتگروهیاسکیزوفرنی

زنی«فرنی»واستگسیختگیمعنیبه«اسکیزو«.واژهوباقیمانده،تمایزنیافتهآشفته

روانذهنبه اسکیزوفرنیاشارهو اشارهشخصیتیگسیختگیاختاللبهاغلبدارد.

باومعمولمنطقیارتباطدارایعارضهاینفردمبتالبهدارد،زیراافکارواحساسات

ازواقعیتتخیالتیکدیگرنیستند.فردمبتالقادرنیست یندهدوبنابراافتراقخودرا

دارد.وغیرعادیغیرمنطقیرفتاری



شایععالیم

انجامد:طولهابههاتاسالماهاستزیردربیمارممکنعالیمظاهرشدن

ازمعمولبیشگراییودرونگزینیدوری
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هاانگیزهدادنازدست 

هیجانات،یابروزنابجایشدیدهیجاناتمحدودیت

تغییرناپذیر(وغیرواقعیکاذبباورهایها)هذیان

ذهنمنشأگرفتهحسیتجربه)یکتوهم شنیدناز مثالً دیدن، یا کهچیزهاییصداها

ندارند(وجودخارجی

دهد.مینشانوغیرمرتبطآشفتهخودراباتکلمتفکرکهاختالل

کنترلدزدندیااوراتحتیامیراشنیدهیافکارودیگرانباوردربیمارکهوجوداین

دارند.

دیگرانبهبرسوءظنمبتنیرفتارهایطورغالببهنوعپارانوییدـدرایناسکیزوفرنی

شود.میپارانوییددیدهورفتارهای



علل

باشند؛داشتهنقشدرآنارثیرسدعواملنظرمی.بهاستنشدهمشخصآنواقعیعلت

باشند.دخیلدرایجادآناستنیزممکنمحیطیعوامل



خطردهندهافزایشعوامل

اسکیزوفرنیخانوادگیسابقه



پیشگیری

.استنشدهشناختهآنبرایخاصیپیشگیری



موردانتظارعواقب

مؤثربودهبیماراندراکثرایندرمان را بهقادرمیوآنها ازمختلفدرجاتسازدتا

گردند.خودبازمیوشغلطبیعیزندگیبه%بیماران36بازگردند.حدودفردیاستقالل

شود.میبرطرفطورکاملبهاختاللاینگاهی





 
«حق پناه»محمد اميد  (1) امراض شایع در جامعه  - (118 )- 

 

 

احتمالیعوارض

العمرمادامناتوانی

؛خودکشیخودزنی

گراندیبهآمیزنسبترفتارخصومت

رفتنیاحبس،ولگردیوظایفدرانجام،غفلتبازگشت



درمان

کلیاصول

شود.تأییدمیسایرینتوسطبیماریعالیممشاهدهازطریقتشخیص

سابقهطبیاخذسابقه- معاینهرفتاری، پزشکیکتوسطروانیوارزیابیفیزیکی،

گردد.میتوصیه

برایاسکیزوفرنیتشخیصبرایاختصاصیآزمونیچه- ندارد. ایناثباتوجود

عالیمتشخیص حداقل، زمانماه0باید زندگیهاییدر برخییافتهتداوماز باشد.

بهطبیهایبررسی بیمارینیز سایر رد استفادهبیماریعاملاحتمالیهایمنظور

شوند.می

باداروهای.درماناستواقعیتعالمبهبازگشتبیماربرایبه،کمکازدرمانهدف-

شود.میشروععالیمدهندهتخفیف

کنترلپس- درمانعالیماز روان، توانبخشیدرمانیبا جهتبهکهو در کسبفرد

یابد.مید،ادامهکنمیکمکطبیعیرفتاریهاوالگوهایمهارتدوباره

دارایخانواده- افراد سایر زندگیمهمنقشو درماندر در باید نیز مشارکتبیمار

توانندمیبیمارچهبهکمکوبدانندبرایکردهبیماررادرکباشندتامعضالتداشته

دارند.مشکلبادیگراندرزندگیگاهیدچاراسکیزوفرنیدهند.بیمارانانجام



داروها

وبرخیبودهداروهاخوراکیازاینشود.برخیضدسایکوزمعموالًتجویزمیداروهای

تزریقیبه میطور عوارضتجویز اگر خیلییکشوند. بودهدارو عالیمشدید یا و
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مقدارعالیمنشدشود.بابرطرفتجویزمیدیگرینگردند،دارویکنترلباآنبیماری 

.استداروهاالزمالعمراینماداممصرفیابد.دراکثربیمارانمیداروکاهشتجویزی

باشد.الزمدرماندرشروعاستهاممکننظیربنزودیازپینآرامبخشداروهای



فعالیت

.وجودنداردمگربانظرپزشکمعموالًمحدودیتی



غذاییرژیم

شود.میتوصیهبدنمطلوبسالمتحفظبرایمتعادلغذاییرژیمیک



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

باشد.اسکیزوفرنیعالیمتانشمادارایخانوادهازاعضایاگریکی

درمانازشروعپسیاتشدیدعالیمتداوم

غیرقابل و جدید عالیم دچار داروهایاگر اید. شده بااستممکنتجویزیتوجیه

باشند.همراهجانبیعوارض
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 امراض قلبی

 (Endocarditis)آندوکاردیت

کلیتوضیح

،وقلبهای،دریچهقلبعضلهکهغیرمسریعفونتازیکاستعبارتآندوکاردیت

سازد.(رادرگیرمیقلبایهیادریچهحفراتداخلی)پوششآندوکاردیوم



شایععالیم

:زودهنگامعالیم

وضعفخستگی

زیاد،خصوصاًدرشب،لرزوتعریقتب

وزنکاهش

مبهمدردهای

:دیرهنگامعالیمدرقلبغیرطبیعیوجودصدای

بااللرزشدیدوتب

فعالیتدرهنگامنفستنگی

شکمپاهاوتورم

قلبضربانشدنتندیانامنظم



علل

قارچباکتری یا خونکههاییها دریچهمیوارد و پوشششوند و درقلبداخلیها را

اندعفونیکنید(داشتهخطردرزیرمراجعهعواملقسمت)بهقلبیقبالًآسیبکهکسانی

باکتریمی قارچکنند. یا بهها عضلههدریچها پوششها، و واردآسیبقلبداخلی،

کنند.راتشدیدمیاستوجودداشتهازقبلکهآورندیاآسیبیمی
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خطردهندهافزایشعوامل 

رماتیسمیتب

قلبمادرزادیبیماری

بیشترزیردراثرعوامل،خطرآندوکاردیتقلبهایدریچهبهآسیبازواردآمدنپس

وریدیباتزریق،مثالًهمراهخونجریانداخلبهموادآلودهـتزریقشود:ـحاملگیمی

درمصرف سوء ـ مخدر استفادهالکلمواد داروهایـ وجودایمنیکنندهسرکوباز ـ

درقلبمصنوعیدریچه



پیشگیری

شود:میشماشنیدهدرقلبغیرطبیعیییاصدااستدیدهآسیبقلبتاناگردریچه

وجودآندرطیخونهابهورودباکتریامکانکهپزشکیاقدامهرگونهازانجامپیش

ازبروزپیشگیریجهتمناسببیوتیکدهیدوآنتیاطالعیادندانپزشکپزشکداردبه

ایندریافتآندوکاردیت قبلخصوصبهمسألهکنید. کارهایباید ،دندانپزشکیاز

مدنظرقرارگیرد.یاگوارشادراریدردستگاه،وجراحیزایمان

ننوشید.الکلهیچگاه

کنید.خودمشورت،باپزشکشدنازحاملهقبل

نکنید.مصرفموادمخدرتزریقی



موردانتظارعواقب

باتشخیص هاهفتهاست،امابهبودممکناستمعالجهقابلزودهنگامودرمانمعموالً

وقلباحتقانیونارسایییافتهکاهشتأخیرافتد،عملکردقلببهبکشد.اگردرمانطول

خواهدداد.رخمرگ
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احتمالیعوارض

بروندوباعثشکمیها،یااحشایمغز،کلیهبهاستممکنکهخونیهایلختهتشکیل

عفونت آبسهبروز سکته، یا اختالالتمغزی، آن)شایعترینقلبریتمشوند.

(استدهلیزیفیبریالسیون



درمان

کلیاصول

،خونوکشتخونهایسلولباشنداز:شمارشعبارتاستممکنتشخیصیاقدامات

،واکوکاردیوگرامایکسهابااشعهوریهازقلببرداری،عکسنوارقلب

برایحمایتیهایمراقبتآوردنهابادارو،وفراهممیکروبکنی،ریشهدرمانهدف-

.استعالیمرفع

شد،بیمارباثباتوضعیتکه.زمانیحادبیماریدرمرحلهدربیمارستانشدنبستری-

درمراقبتکردوادامهترخیصازبیمارستانتوانمیراازبیمارانبعضی را ازآنها

.گرفتپیمنزل

ازبیماراندربعضیشدهعفونیدریچهتعویضبرایجراحی-

پزشکخودرابه،مشکلپزشکیازهراقدام،قبلاستدیدهآسیبقلبتاناگردریچه-

برایبیوتیکازآنتیاستفادهها،نیازبهازموقعیتدهید.دربرخیاطالعیادندانپزشک

.وجودخواهدداشتازآندوکاردیتپیشگیری

پیشگیریباشیدتاازعودبیماریزیرنظرپزشک،مرتبازآندوکاریتازرهاییپس-

شود.

شماباشدهمراهپزشکیمشکلدهندهنشانکهآویزمخصوصبندیاگردندستهمیشه-

موردنیازبرایهایبیوتیکآنتیفهرستکارتیکخودرویپولباشید.درکیفداشته

کنید.رایادداشتوپزشکیدندانپزشکیازکارهایپیشمصرف
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داروها 

عفونتمبارزهبرایهفتهچندینمدتبهبیوتیکآنتیمصرف غالبا آنتی. بهبیوتیکباً

شود.میمصرفتزریقیصورت



فعالیت

زمان رختخوابکاملبهبودیتا زمانیاستراحتدر رختخوابکهکنید. استراحتدر

عمقیهایدرسیاهرگلختهکنیدتاازتشکیلوراستخمخودرامرتبکنید،پاهایمی

شود.پاپیشگیری

دهدازسربگیرید.اجازهتانجسمیوضعیتکهخودرادرصورتیعادیهایفعالیت



غذاییرژیم

شود.نمیتوصیهخاصیرژیم



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

رادارید.آندوکاردیتعالیمخانوادهتانازاعضایاگرشمایایکی

دهد:رخازآنیاپسدرماننگامهازمواردزیربهاگریکی

باشد.تغییرکردهغذاییرژیماینکهبدونبدنوزنـافزایش

درادرارـوجودخون

سینهیادردقفسهنفسـتنگی

ها،یااندام،تنهصورتدرعضالتناگهانییافلجـضعف

 

 (Angina pectoris)صدریژینآن

لیکتوضیح

باشد.دردمعموالًزیربرخاستهازقلبکهسینهازدردقفسهاستعبارتصدریژینآن

وبهمیحسجناغاستخوان قلبعضلهبهمقدارکافیبهاکسیژننرسیدنعلتشود

ازکهدرفردیسنگین،یاغذاهایعاطفی،هیجاناتورزشچوندهد.عواملیمیروی
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دردشوند.درحالتنوعاینشدنبرانگیختهتوانندباعثمیاستداشتهقبلیمشکلقبل

توانندازپسمیقلبخونرسانهایشود،رگزیادمیاکسیژنبهنیازقلب،وقتیعادی

رگاینبرآوردن اگر اما برآیند. فشارخونقلبیهاینیاز یا باشند، باشبیمار د،باال

اینمحدودمیقلبعضلهبهخونرسانی درمردانشود. وسال35باالیدردمعموالً

شود.میانددیدهسرگذاشتهراپشتیائسگیکههاییخانم



شایععالیم

صدری،فشار،یادرددرقفسهشدن،فشردهسفتیاحساس

()گاهیدرتنفسمشکلبروزناگهانی

سوءهاضمهمشابهصدریدقفسهدر

درگردنخفگیحالت

کشدتیرمیها،یاگوش،دندانآروارهبهکهصدریدردقفسه

کرختیسنگینی سوزن، قفسهشدنسوزن، در درد شانهصدرییا بازو، آرنج، یا، ،

چپ،معموالًدرسمتدست

دوکتفدرددربین



علل

بهقلبیهایسرخرگیبیمار انقباضعبارتی، یا قلببهکههاییسرخرگانسداد

کنند.میخونرسانی

خونیکم

تیروییدپرکاری

قلبضربانتندشدن

قلبدریچهبیماری
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خطردهندهافزایشعوارض 

قند()مرضشیرین،دیابت،چاقیسیگارکشیدن

باالسترولباال،کلفشارخون

یانمکازحدچربیزیادهخوردن

،کارزیادیااسترس،خستگیتحرکعدم

قلبیهایسرخرگبیماریخانوادگیسابقه

سرمایاباددرمعرضقرارگرفتن



پیشگیری

سازخطرزمینهیاعواملعللدرمان

سیگارترک

وزناضافهدرصورتوزن.کاهشکنموکمچربکمغذاهایخوردن

عواملاجتناب عاطفیفیزیکیاز کهاسترسیا حملهباعثزا صدریآنژینبروز

شوند.می

کنید.ورزشطورمنظم،بهباپزشکازمشورتپس



موردانتظارعواقب

استراحتخفیفصدریآنژین استفادهبا نیتروگلیسیرینو برطرفاز داروها سایر و

برایمی ممکنزمینههایبیماریکردنبرطرفشود. دیگریهایدرماناستساز

باشند.ضروری



احتمالیعوارض

قبلیحمله

قلباحتقانینارسایی

مرگبارهستند.بالقوهکهقلبضربانهاینظمیبی
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درمان

کلیاصولی

.قلببهرسانیاکسیژنیاافزایشاکسیژنبهنیازقلبازکاهشاستارتعبدرمانهدف

.استدستیابیمعموالًباداروقابلهدفاین

آنژین کنترلصدریاگر دارو درمانبا آنژیوپالستیهاینشد، از: عبارتند بادیگر

مسدودشدهقلبیهایسرخرگبازکردنبرایبادکنک جراحی، کهدرحالتیپاسباییا

اند.شدیداًمسدودشدهقلبیهایسرخرگ

نمایید.ذکرشدرارعایتپیشگیریدرقسمتکههاییتوصیه

خیلی،هوایدهندپرهیزکنید،مثالًعصبانیتمیراافزایشکارقلبکههاییازموقعیت

شدید(،یافعالیتمسافربریباهواپیمایجزمسافرتهبباال)البتهیاسرد،ارتفاعگرم

طورناگهانیبهبدنی



داروها

هاسایربیماریبرعالیمبخشد،اماتأثیریحادرابهبودمیصدریآنژیننیتروگلیسیرین

فادهاسترابرایآنکند.همیشهدردرابرطرفچندثانیهتوانددرعرضمیندارد.این

باشید.داشتههمراهفوری

مورداستفادهامکان ،آسپیرین،مثلقلبیهایسرخرگبیماریبرایداردسایرداروها

داروهای یا بلوکرها، ـ دراینکلسیمکانالمسدودکنندهبتا نیزتجویزشوند. ،صورت،

.استبسیارمهمدستورداروییدقیقرعایت



فعالیت

دردبروزنکند.کنیدکهتنظیمخودراطوریفعالیت

کهاینالبته نباشد بهانهصدریآنژینطور ورزشرا اصالً و توجهکنید باید نکنید.

کهداشته منظممتعادلصورتبهورزشانجامباشید پزشکو نظر می)با به( تواند

کند.کمکعالیمکنترل
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غذاییرژیم 

نمایید.استفادهنمکوکمچربکمشودغذاهایمیتوصیه

کنید.خودراکم،وزنوزناضافهدرصورت



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

رادارید.صدریآنژیناگرعالیم

یکی زیرپساگر تشخیصازموارد حملهرخاز ـ قفسهدهد: علیصدریدرد رغم،

بکشد.ـبادردقفسهطولدقیقه16-15از،بیشبانیتروگلیسیرینودرماناستراحت

شود.اگرنمیبرطرفنیتروگلیسیرینقرصشویدودردبایکبلندمیازخوابصدری

کند.رابرطرفآنهااگرنیتروگلیسیرینکنید،حتییافتند،حتماًمراجعهادامهحمالتاین

.استیاشدیدترازحدمعمولباگذشتهمتفاوتصدریدردقفسهـحمله



 (Atherosclerosis)شرایینتصلبیاآترواسکلروز

کلیتوضیح

شرایینازتصلببسیارشایعگونهازیکاستشرایین(عبارتآترواسکلروز)تصلب

دیوارهپالکنامبهرسوباتیآنطیکه سایراکسیژنحاویخونکههاییرگدر و

قلبموادمغذی از بخشبهرا تشکیلمیبدنهایسایر آترواسکلروزمیبرند، شوند.

قلبیهایرگها،وبیماریمغزواندامبهخونرسانی،کاهشکلیویآسیبتواندباعثمی

توانددرمیآن.شروعاستوقلبیمغزیسکتهعمدهازعللشود.آترواسکلروزیکی

از.اماپسبیشتراستدرمردانسالگی05تاسنآنباشد.شیوعوچندسالگیسی

یابد.میافزایشدرزنانآن،شیوعیائسگی



شایععالیم

زمانی بهکهتا اغلبباشدنرسیدهپیشرفتهمراحلآترواسکلروز .استعالمتبدون،

عالیم کهاینبهبستگیبروز شدتشدهکمبدنقسمتکدامخونرسانیدارد و و،

.حداستدرچهبیماریگسترش
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باشد.پادرگیرشدههایرگکه،وقتیعضلهگرفتگی

باشند.درگیرشدهقلبیهایرگ،وقتیقلبییاحملهصدریآنژین

کاهشمغزیسکته یا بدونبهخونرسانیوموقتناگهانی، اما دربروزسکتهمغز ،

باشند.رونددرگیرشدهمغزمیوسپسگردنبهکههاییرگکهصورتی



علل

بد(هستندوبهکلسترول)همانچگالکملیپوپروتئینحاویدار،کهچربیبافتهایتکه

اغلبمیآسیبسرخرگدیواره محلرسانند، انشعاباتصالدر رسوبسرخرگو ها

دیوارهپوشانندهآغازشود.بافتجوانیدراوایلشایدحتیرسوباتاینکنند.تشکیلمی

اینسرخرگداخلی انشعاباتصالنقاطدر چربیو مواد خون، در بهموجود دامرا

تجمعامی با چربیفکند. انعطافمواد فضایکمسرخرگپذیری، ترتنگآنداخلیو

نتیجهمی در میمشکلخونجریانشود. طرفیپیدا از استممکنرسوباتاینکند.

پارهشکاف یا رویبردارند و لختهشوند کهتشکیلخونیآنها نتیجهشود رگدر ،

شود.مسدودمی



خطردهندهافزایشعوامل

باالفشارخون

غلظتبودنبد[وپایین]کلسترولچگالکملیپوپروتئینغلظتباال)باالبودنکلسترول

(.خوب)کلسترولپرچگاللیپوپروتئین

سال06باالیسن

مذکرجنس

استرس

قند()مرضشیریندیابت

تحرکی؛کمچاقی

گارکشیدنسی

مقدارزیاد(بهوکلسترولچربی)خوردننامناسبتغذیه
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آترواسکلروزخانوادگیسابقه 



پیشگیری

سیگارترک

کهونوجوانانیکنید.کودکانرارعایتاستآمدهغذاییرژیمدرقسمتکههاییتوصیه

سودخواهندبرد.چربیکمیمآنهادچارآترواسکلروزهستندنیزازرژوالدین

کنید.ورزشطورمنظمبه

برسانید.کنترلقابلسطحدهیدوبهراکاهشالمقدوراسترسحتی

کنید.رعایتدقترابهمربوطهدرمانیباالدارید،برنامهیافشارخوناگردیابت



موردانتظارعواقب

مبنیرسیدهزیادیگزارشاتتازگی.امابهناپذیراستعالجحاضردرحالبیماریاین

دهد.انسدادراکاهشتواندتاحدیمیبیماریخطراینعواملمجدانةدرمانکهبراین

خواهندشد.منتهیمرگنهایتاًبهپدیدخواهندآمدکه،عوارضیدرمانبدون

دارند.ادامهبیماریایندرمانیهایوشورعللدرزمینهتحقیقات



احتمالیعوارض

قلبیسکته

مغزیسکته

صدریآنژین

کلیویبیماری

قلباحتقانینارسایی

ناگهانیمرگ
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درمان

کلیاصول

قلبشاملاستممکنتشخیصیآزمایشات نوار باشد: زیر آزمونموارد ،ورزش،

ازقفسهبرداری،ونیزعکسوبد،قندخون،خوبکلیازنظرکلسترولخونمایشآز

وعروقسینه

سیگارترک

شود:بازکردنمیانجام،جراحیخطردرموردآنهازیاداستکهازبیمارانبعضیبرای

بادکنکرگ رگمخصوصهایبا وسایرروشدهتنگهایدرمورد جراحیهایش؛

.مصنوعیهاییارگبیمارباسیاهرگرگمانندتعویض



داروها

بخشیرضایتداروی،هیچاستقبالًواردشدهوآسیبکارازکارگذشتهاینکهدلیلبه

آترواسکلروزوجودندارد.درمانبرای

تحقیقات مشخصدر کسانیکلسترولحسطآوردنپایینکهاستشدهاخیر کهدر

استخونشانکلسترول میباال طول، افزایشتواند را عالیمعمر شما اگر یکدهد.

رژیمناشیاختالل و دارید، را آترواسکلروز ورزشغذاییاز کاهشو کلسترولدر

تجویزشود.ضدچربیشماداروهایباشند،شایدبراینشدهمؤثرواقع

ضربانهاینظمیباال،یابیآترواسکلروز)مثالًفشارخونهمراهمشکالتدرمانرایب

باشد.دیگرضروریتجویزداروهایاست(ممکنقلب

برخی ویتامینآسپیرینکهاستشدهمشخصتحقیقاتدر ایو خطراستممکنـ

شماالزمآیاتجویزآنهابرایرمورداینکهخودددهند.باپزشکراکاهشقلبیسکته

کنید.یاخیرمشورتاست



فعالیت

محدودیتی عمومیوضعیتبهبستگیفعالیتمیزانوجودندارد.البتهآنبرایمعموالً

دیگردارد.هایووجودبیماریسالمت
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غذاییرژیم 

وسبزیجات،میوهغالتپرفیبرباشد.مصرفونمک،کمچرببایدکمغذاییرژیم ها

دهید.راافزایشتازه



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

خطربروزآترواسکلروزهستیدوعواملتاندارایخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

کنید.پیشگیریبیماریداریدازاینتمایل
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 امراض استخوان روماتولوژی و

 (Arthritis juvenile rheumatoid)روماتوییدکودکانآرتریت

کلیتوضیح

همبند،عمدتاًبافتبافتالتهابیبیماریازیکاستروماتوییدکودکانعبارتآرتریت

امکانمیرخدرکودکان،کهمفاصل آرتریتدهد. با اهاشتبالیمازبیماریناشیدارد

.التهابپا،وگردن،مچشوندمعموالًعبارتنداززانو،آرنجدرگیرمیکهشود.مفاصلی

عضالتمی غضروفمفصلنزدیکتواند غشاهای، و متأثرمفصلپوشانندة، نیز را

یابد.بهبودمیتاجوانیشود،واغلبآغازمیسالگی2-5سنینبینبیماریسازد.این

.استترازپسرانچهاربرابرشایعدردخترانبیماریاین

 

شایععالیم

تورم زانو،مچانگشتاندرمفاصل،وخشکیدرد، آرنجپا، گردن،شانهپا، یا درد، .

،یابسیاریدرتنهایکاستآغازشودوممکنیاتدریجیطورناگهانیبهاستممکن

باشد،ازتوضیحقادربهکهاینبدونداردکودکباشد.امکانودداشتهوجازمفاصل

کند.امتناعرفتنراه

بهرود.تبسانتیگرادباالمیدرجة0/39هرروزومعموالًدرعصرتاحدودبدندمای

.استولرزهمراهپوستیبابثوراتطورشایع

وزن،کاهشاشتهاییبی

خونیکم

حالی،بیپذیریتحریک

لنفاویهایگرهتورم

چشمدردوقرمزی

گذارد.تأثیرمیبرقلبکهشدیداستقدریبهصدریدردقفسة
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علل 

به ایمنیاختاللعلتاحتماالً خودیبافتبهبدنایمنیدستگاهآنطیکهاستخود

برمیحمله عالیمکند. اغلباولینبرایوز عاطفیجسمانیاسترسباعثبار، یا

شود.می

 

خطردهندةافزایشعوامل

ارث

 

پیشگیری

.نیستپیشگیریحاضرقابلدرحال

 

موردانتظارعواقب

درعیناستدرمانحاضرغیرقابلدرحالبیماریاین اما درحال. ،46%-75%

.استکردهفروکشکلیبه،بیماریجوانییااوایلبلوغهنگامد،بهموار

حمله هفتههر چند درطیمیطولبهمعموالً و بیماریکودکیدورانانجامد از، هر

میکند.عالیممیفروکششودودوبارهورمیشعلهچندگاهی معموالً درمانتوانرا با

درآورد.کنترلتحت

 

احتمالیعوارض

پردة،التهابطحالشدن،بزرگچشم،مثالًالتهابغیرازمفاصلهاییبافتمتأثرشدن

.قلبیاعضلةدورقلب

طوردایمیبهمفصلساختمانخوردنهموبهتغییرشکل
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درمان

کلیاصول

خودایمنییتوضعبررسی،ازجملهخونآزمایش



نیزبیماریانتهاییتامراحلاستممکنمفصلتغییرات.البتهازمفاصلبرداریعکس

ندهند.نشانمفصلخودرادرعکس



ازعهدةخوبی،تاآنهابتوانندبهکودکخانوادةبهکمکبراییامشاورهدرمانیروان

عاطفیحمایتکودکدردرمانعاملبرآیند.شایدمهمترینودککمدتطوالنیبیماری

باشد.ازوی

()گاهییافتهتغییرشکلمفصلکردندرستبرایجراحی

قراردهید.چندالزیرتشکضخیمتختة،یکنیستسفتکودکاگرتشک



وجودداردزوددرچشمتااگرالتهابیشودمعاینهباردرسال2بایدحداقلکودکچشم

شود.دادهتشخیص



باشد،الزمبرود.هرجاکهطورروزانهبهعادیمدرسهبهکودککهاستبسیارمهم

کند.فراهمکودکنیازهایکردنبرآوردهبرایاضافیبایدخدماتمدرسه



داروها

دردوالتهابکاهش،برایغیراستروییدیدالتهابضیاسایرداروهایآسپرین

طال،یایاسایرداروهاتجویزکورتیکواسترویید،نمکچوندیگریداردداروهایامکان

شوند
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فعالیت 

وتبکه،تازمانیتوالتکند،مگربرایاستراحتبایددرتخت،کودکحملههنگامبه

یابند.خفیفتسایرعالیم



باشد.ضروریازآتلاستفادهملتهبازمفصلوحمایتحفاظتداردبرایامکان



بایدراازسربگیرد،البتهعادیهایفعالیتتدریجتواندبهمی،کودکحملهازرفعپس

شودوهرشبتهنبایدزیادخسبپردازد.کودکاستراحترابههاییروزساعتدرطی

بخوابد.ساعت16-12بایدحداقل



بعضیتوصیهفیزیوتراپی شد. حرکاتخواهد کودکاز میرا انجامخود وتواند دهد،

مهمشدهتوصیهحرکاتدهند.انجامانجامکودکتوانندبرایمیازآنهاراوالدینبعضی

برسند.حداقلبهبیماریکنندةناتوانثراتکندتادردوامیزیراکمکاست

.خواهدداشتبازبینینیازبهفیزیوتراپیبرنامه،گاهیعالیمایدورهتغییراتدلیلبه



کلیبه انجامطور معرضکودکبدنکههاییورزشاز میضربهدر بایدقرار گیرد

کودکخودداری اما شود، فعالیتتشویقباید دیگر در تا خانهمدرسههایشود یا،

کند.شرکتاجتماع



غذاییرژیم

یککودک درعینداشتهومتعادلمغذیرژیمباید تشویقویحالباشد، باید بهرا

نمود.خوردن



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

رادارد.وماتوییدکودکانرآرتریتشماعالیمکودک

دهند:رویدرمانهنگامزیربهعالیم
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یاتبصدریـدردقفسة

عالیم بدونـ و توجهتوجیهجدید کهداشته. استفادهداروهایباشید درمانمورد در

باشند.همراهجانبیباعوارضاستممکن



 (Arthritis infectiou)عفونیآرتریت

کلیتوضیح

.هرمفصلیازعفونتناشیمفصلدریکالتهاباست)چرکی(عبارتعفونیآرتریت

ازدسته،یاآنرانمفصلبزرگترمثلدرمفاصلبیماریتوانددرگیرشود،امااینمی

مفاصلقراردارندمثلضربهدرمعرضکهمفاصلی تر،شایعتموجوددردسزانویا

.است

شایععالیم

(باالاستتبولرز)گاهیتب

به.دردگاهیمفصللمسهنگامودردبهضرباندار(مفصل،درد)اغلب،تورمقرمزی

شود.بدترمییابدوباحرکتانتشارمیسایرمفاصل

()گاهیرانیاکشاله،راندرددرباسن


علل

]عامل،گنوکک،استافیلوککها)استرپتوکک،معموالًباکتریمفصلبهمیکربنواردشد

واردمختلفهاازمنشاءهایها.میکروب(یاقارچسل،یاباسیل[،هموفیلوسسوزاک

درموردسوزاکدیگردربدندرمکانیشوند:عفونتمیمفصل سلوبیماری،مثالً

جواعفونت مفصلدر مثلر عفونتسلولیتپوسترویچرکیهایجوش، یا ،

صدمهاستخوانی مثلمفصلبه. اجسامزخم، سائیدگیکنندهسوراخبا یا رویپوست،

مفصل





خطردهندهافزایشعوامل
سال06باالترازسن
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.استکردهراکمبدنمقاومتکهبیماریبروزیک 

جنسیازراهمنتقلههایعفونت

قند()مرضشیریندیابت

روماتوییدآرتریت

ایمنیکنندهسرکوبازداروهایاستفاده

مفصلرویجراحیعمل

مفصلداخلتزریق

الکلمصرف

آنهاتزریقیانواعخصوص،بهگردانروانداروهایمصرف

پایینبهداشت

مصنوعیدمفصلوجو

آسپیریناستفاده داروهایاز سایر بیماریبرایغیراستروییدیضدالتهابیو هاسایر

بیاندازد.تعویقرابهکندوتشخیصراسرکوبمفصلالتهابعالیماستممکن



پیشگیری
احتمالحینکههاییفعالیتهنگامبه مثلضربهدرمعرضهایمفصلبهآسیبآنها

آورید.عملبهازمفصلرادرمحافظتالزمزانووجوددارد،دقت

برآیید.آنوجوددارد،سریعاًدرصدددرماندیگربدندرجایعفونتیچنانچه



موردانتظارعواقب
یابد.بهبودمیزودهنگامودرمانمعموالًباتشخیص

موجباستممکنانجامد.تأخیردردرمانمیطولهابههایاماههفتهملبهبودکاالبته

بینمفصلتخریب از کهآنحرکاترفتنو ممکنحتیشود، تعویضبهاستنهایتاً

بیانجامد.هممفصل
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احتمالیعوارض
تأخیربهباعثدیگر،کهغیرعفونیبیمارییایکنقرسعنوانبهاشتباهیتشخیص

شود.میبیوتیکازآنتیاستفادهافتادن

خونعفونت

مفصلدایمیویامعلولیتآسیب



درمان
کلیاصول

،کشتخونهایسلولمواردزیرباشد:شمارششاملاستممکنتشخیصیآزمایشات

ازمفصلبرداریکس،وعشدهعفونیمفصلمایع،وکشتخون

بهبودیاستبیوتیکآنتیمصرفشاملدرمان سیر کشت. مفصلمتوالیهایبا از

شود.میپیگیری

وریدیداخلبیوتیکازآنتی(واستفادهکامل)استراحتشدنبستری

بهواردشدهجیخارجسمنمودنیاخارجشدهعفونیمفصلیمایعتخلیهبرایجراحی

دراثرضربهمفصل

مفصلکاملهایمجدداًتواناییآوردندستبهازبهبود،برایپسفیزیوتراپی



داروها
)اغلببیوتیکآنتی زمانیوریدیداخلها تا آنتیاستنشدهگفتهکه(. قطعبیوتیک، را

مجدداًعودکند.عالیمازبهبودپسداردعفونتنکنید.امکان

درددفعبرایمدتطورکوتاهبهضددردمخدریداروهای



فعالیت
کنیدباشد.توجهضروریمفصلکاملاستراحتبراییاگچازآتلدارداستفادهامکان

شود.بهبودمیافتادنتعویقبهباعثمفصلحرکتکه

استفادهمفصلحرکتبازگرداندنجهتمخصوص،ازتمریناتانازدرمداردپسامکان

شود.
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وجوددارد.فیزیوتراپینیازبهکارمفصلکاملبازگرداندن،برایازبهبودیپس 

ازسرگیرید.تدریجرابهعادیهای،فعالیتبابهبودعالیمهمگام



غذاییرژیم
شود.نمییهتوصخاصیرژیمهیچ



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین
هستید.مفصلیعفونتاگرشمادچارعالیم

دهد:رخبیماریازمواردزیرهنگاماگریکی

سانتیگراددرجه9/34یاباالترازمساویـتب

ریزش،وعرق،سردرد،دردعضالنیـخستگی

موردداروهایباشیدکهداشتهجدیدوغیرقابلکنترلشدهاید.توجهاگردچارعالیم

باشند.داشتههمراهبهجانبیعوارضاستممکندردرماناستفاده



 (Psoriatic arthritis)باپسوریازیسمرتبطآرتریت

کلیتوضیح

پسوریازیسمرتبطآرتریت ضایمفاصلالتهاببا ناخنیپوستیعاتمجاور و

یکپسوریازیس هر مفاصل. ولیاستممکنبدناز شوند، مفاصلدرگیر عمدتاً

اینمبتالمیوگردنیکمریهایومهرهانگشتان خفیفاختاللشوند. وبودهمعموالً

بین متناوببهودرسراسرزندگیشدهشروعسال36-35سنینبیشتر ادامهطور

یابد.می



شایععالیم

مبتالمفاصلوگرمیلمسدردهنگام،احساسحرکت،محدودیتدرد،تورم

پوستریزیپوسته

وزردرنگدار،برجستهچالههایناخن
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()گاهیوتبخستگی



علل

اشد.بارثیاستممکنباپسوریازیسمرتبطآرتریتاستعدادابتالبه

استرپتوکوکیعفونتیکبهنسبتایمنیواکنش

(استمعموالًناشناختهاختاللاین)علتناشناخته

(ندرت)بهیاروحیجسمیصدمات



خطردهندهافزایشعوامل

(ندرت)بهاسترپتوکوکیهایعفونت

روماتوییدیاپسوریازیسآرتریتخانوادگیسابقه



پیشگیری

استرپتوکوکیهایعفونتبیوتیکیآنتیدرمانبرایفوریاقدام



موردانتظارعواقب

حالاختاللاین قابلدر غیر مشخصهمیمحسوبعالجحاضر بیماریاینگردد.

رمانبادبیماریعالیم.البتهطورحاداستبهورشدنوشعلهمکررفروکشهایدوره

کنترلتسکینقابل معدودیبودهیا موارد خودبهو بهبود بیماریاز مقاالتخود در

داشتهادامهبیماریاینودرمانعللدربارهعلمی.تحقیقاتاستشدهگزارشپزشکی

گردد.عرضهبخشعالجمؤثرترودرنهایتهاییدرمانامیدوجودداردکهواین



احتمالیعوارض

ناتوانیمزمنآرتریتسویبهپیشرفت حرکتو در )بهرخاستممکنشدید دهد

(.ندرت
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درمان 

کلیاصول

عاملخونهایآزمایششاملاستممکنتشخیصیهایبررسی نظر واز روماتویید

شد.بامفاصل(،ورادیوگرافیANA)ضدهستههایپادتن

عبارتست:درمانیهدف

مفصلیوالتهابپوستیضایعاتازکنترل

شود.انجاماستممکنمبتالباآتلمفاصلکردنحرکتبی

ازمنظوراستفادهاینکنید.برایاستفادهمفصلکردنازگرمدردمفصلیتخفیفبرای

همگییادیاترمیماوراءصورت،امواجگرمایییها،المپگردابیهای،جریانداغآب

مؤثرند.

کردن.اگرگرماستکنندهکمکدرحدمتوسطگرفتنآفتابمنظمهایدورهریزیبرنامه

کنید.سردراامتحاندردنشد،کمپرستسکینباعثمفاصل

ماوراءبنفشاشعه)تاباندنPUVAدرمانیاشعه دارویپسشدتپر تجویز از

.مؤثراستپوستیضایعات(برایپسورانی



داروها

کافیاستممکننظیرآسپیریننسخهبدونازداروهای،استفادهخفیفناراحتیبرای

باشد.

تزریقغیراستروییدیضدالتهابیازداروهایمفصلیالتهابکاهشبرای بهکورتون،

ممکننظیرمتوترکساتایمنیسرکوبگردستگاه(وداروهایمبتال)گاهیمفاصللداخ

شود.استفادهاست



فعالیت

خودراطبیعیهایفعالیتازآننماییدوپساستراحتبیماریوریشعلهدورهدرطی

سعیتدریجبه بگیرید. سر فعالیتاز خانهبیرونهایکنید تماساز آفتابدر رابا

دهید.افزایش
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غذاییرژیم

.نیازنیستخاصیرژیم



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

باشید.باپسوریازیسمرتبطآرتریتعالیمخانوادهتاندارایازاعضایاگرشمایایکی

 اید. شده توجیه قابل غیر و جدید دچارعالیم بااستممکنتجویزیداروهایاگر

باشند.همراهجانبیعوارض



 (Tennis elbow)بازانتنیسآرنجبیماری

کلیتوضیح

التهاباستعبارتبازانتنیسآرنجبیماری عضالتآرنجاستخوانینواحیاز .،

اپیتاندون و سطحاستخوانیبرجستگی)یککوندیلها آنجاکهآرنجخارجیدر در

بهعضالت میاستخوانساعد آرنجبازو میچسبند( درگیر بزرگساالنرا بیشتر، کند.

کند.(رامبتالمیساله06-26)



شایععالیم

کوندیلدراپیلمسبهدردوحساسیت

ضعیفمشت

تنیسیابازیگوشتیازپیچهاستفادیابازومثالًحیندستپیچشیحرکاتدرددرهنگام



علل

:علتبهاستخوانرویتاندونشدنیاکشیدهتاندوننسبیپارگی

کنند.میوصلآرنجناحیهساعدرابهعضالتکههاییبربافتمکررمزمناسترس

ساعدناگهانیکشیدگی



خطردهندهافزایشعوامل

یادرودگریمکانیکیشدیدیامکررساعدباشندمثلحرکاتتلزممسکههاییشغل



 
 «حق پناه»محمد اميد 

 

(1) امراض شایع در جامعه  

 

- (143 )- 

تنیسشدیدیامکررساعدباشندمثلحرکاتمستلزمکههاییدرورزششرکت 

نامناسبفیزیکیوضعیت



پیشگیری

انجامطوالنیمدترابهتنیسمثلهاییقراربگیرید،ورزشعالیدرشرایطکهتاوقتی

ندهید.

آرنجمیتنیسهایراکت انتخاببازانتنیستوانند کنند. بدتر نوعاندازهرا متفاوتیا

باشد.کنندهکمکاستبزرگتر(ممکنتر،دستهانعطافتر،قابل)بزرگ

آغازکردهتنیسیادگیریتازگیاگربه وبگیرید.روشکمکاید،ازفردمتخصصرا

هستند.هامهمازآسیبدرپیشگیریقرارگیریوضعیت

کنید.ساعداستفادهدهندهوضعیتخود،ازتمریناتقدرتتدریجیافزایشبرای

بهدرورزشازشرکتقبل بهرقابتویژهها گرمطورکاملوبهآهستگیها، را خود

کنید.



موردانتظارعواقب

ببرد.زمانماه3-0استممکنامادرماناستعالجابلمعموالًق



احتمالیعوارض

.استنیازمندجراحیترمیمبرایکهرباطکاملپارگی



درمان

کلیاصول

(.استمنفیمعموالًهمیشهنیستند)رادیوگرافیمعموالًالزمتشخیصیهایآزمون

گتسکینبرای از یخدرد یا پوششاستفادهرما از گرممرطوبهایکنید. المپو ،

مؤثرتربه)هرکدامیخسردیاکیسهیاکمپرسدرگردابورشدنیاغوطهگرمادهنده

کنید.نظربرسد(استفاده

کنید.یاماساژدریافت،فراصوتدیامتریهایدرماناستممکن
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کند:میکمکوبهبودیترعالیمسریعنتسکیمواردبهاین

ماساژدرمانی

کنید.ساعداستفادهاسپلینتازیکآرنجکردنحرکتبیمجبورباشیدبرایاستممکن

خوددهید:بازوهایباردرروزانجام3-0زیررا،ورزشازاسپلینتاستفادهدرزمان

بکشید؛مچ خمدسترا رویدستپشتکنید؛سپسخودرا دیوارفشاریکخودرا

دارید.نگهدقیقهیکمدترابهدهید.آن

کوندیلدراپیتاندونآزادکردناستممکندرمانیهایسایرروششکستدرصورت

باشد.الزمباجراحی

تسمهاستفاده هنگامبازانتنیسآرنجاز سرگیریرا درمانپسطبیعیفعالیتاز از

مدنظرقراردهید.



داروها

التهابکاهشبرایغیراستروییدیضدالتهابداروهای

داروهایکنندهحسبیتزریق یا کورتیزونکورتیزونیها کاهشالتهاب. ومیرا دهد

دهند.میهاموقتاًدردراتسکینکنندهحسبی



فعالیت

بود،تکرارنکنید.سپسبازانتنیسایجادآرنجباعثراکه،فعالیتیمحوعالیمنتازما

خودراازسربگیرید.طبیعی،فعالیتمناسبگیریازوضعیتپستدریجبه



غذاییرژیم

ندارد.خاصیغذاییرژیم



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

باشید.راداشتهبازانتنیسآرنجعالیمتانخانوادهازاعضاییکیاگرشمایا

بهبودنیابند.هفته2ظرف،عالیمدرمانرغماگرعلی
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 (Aneurysm)آنوریسم 

کلیتوضیح

دراثرضعفسرخرگیکدیوارهزدگییابیرونشدنازبزرگاستعبارتآنوریسم

سرخرگدیواره حملهپساغلبآنوریسم. آئورتمیرخقلبیاز در معموالً و دهد

قلبکهبزرگی)سرخرگ گرفتهاز سینهمنشاء در شکمو حرکتپایینسمتبهو

شود.کنند،ایجادمیمیراتغذیهقلبمغز،پاها،یادیوارهکههاییکند(یاسرخرگمی



شایععالیم

قفسهآنوریسم قفسهباعثصدریدر گردنصدریدرد شکم، و کمر، دردمی، شود.

وتیزباشد.ناگهانیاستممکن

،ووجودوزنوکاهشاشتهاییشدید(،بیدرددرکمر)گاهیباعثدرشکمآنوریسم

شود.میداردرشکمضربانتودهیک

یکآنوریسم باعثسرخرگدر پا کافیبهخونرسیدنندر پامختلفنقاطبهقدر

آن،رنگشدهمتورمشود،یااینکهمیپریدگیورنگپادچارضعفشود.درنتیجهمی

زانویاپشترانکشالةداردرناحیهضربانتودهداردیککند.امکانتغییرمیآبیبه

باشد.وجودداشته

یا،فلجدار(،ضعفضربانسردرد)اغلبباعثمغزیسرخرگیکدروجودآنوریسم

هامردمکاندازهنبودن،ومساوینسبییانابینایی،تغییربیناییچشم،دردپشتکرختی

شود.می

احتقانینارساییوعالیمقلبضربانشدننامنظمباعثقلبدرعضلهوجودآنوریسم

شود.میقلب



علل

کند.میراضعیفسرخرگکهاستفشارخون،افزایشعلتترینشایع

(شرایینآترواسکلروز)تصلب
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مغزبهکههاییسرخرگهایدرموردآنوریسمخصوص)بهسرخرگمادرزادیضعف

روند.می

(.)نادراستسیفلیسدراثربیماریآئورتعفونت

زیکیفیصدمه



خطردهندهافزایشعوامل

سال06بیشترازسن

قلبیحملهسابقه

باالفشارخون

سیگارکشیدن

چاقی

شرایینتصلبخانوادگیسابقه

رخومتوسطکوچکهایسرخرگالتهابآنطیکهبیمارینوع)یکگرهیآرتریتپلی

دهد(می

(قلبداخلیسطح)عفونتباکتلایرآندوکاردیت



پیشگیری

سیگارترک

منظمورزش

چربیکمورژیمکافیتغذیه

زودهنگام،درمانوجودسیفلیسدرصورت

فشارخونکنترلدرمانیبرنامهرعایت

استرسکاهش
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موردانتظارعواقب 

ازقسمتآنجایبهمصنوعی،رگراحی.درجپذیراستدرمانجراحیکمکبهاغلب

برتواندباعثمیقلبیدرموردآنوریسمشود.جراحیمیداردگذاشتهآنوریسمکهرگ

طوالنیضربانیهاینامنظمیشدنطرف را عمر و گاهیشود کند. عودآنوریسمتر

کند.می



احتمالیعوارض

مغزیسکته

عبارتنداز:سردردشدید،دردشدیدوآنوریسممکانبهبسته.عالیمریسمآنوشدنپاره

نشوددرمان.اگرپارگیهوشیاریدادنیاپا،ازدست،شکمصدریتندوتیزدرقفسه

بیانجامد.مرگتواندبهمی



درمان

کلیاصول

.استشودضروریپارهآنوریسمازاینکهقبلودرمانزودهنگامتشخیص

آزمایشبررسی از: عبارتند لحاظخونها قلبانعقادیاز نوار آنژیوگرافی، سایر، ،

،یاسونوگرافیاسکنتیها،سیبرداریعکس

آنوریسمیابستندچارآنوریسمرگکردنجایگزینبرایجراحی

بهمغزیآنوریسم جراحیاورژانسجراحینیاز انواعبرایدارد. راآنوریسمسایر

داد.انجاممناسبدرمیزانتوانمی

ویادبگیرید.گرفتهراجدیفشارخونوکنترلفشارخونگیری،اندازهازجراحیپس



داروها

ازجراحیضددرد،پسوداروهایلختهازتشکیلجلوگیریبرایضدانعقادیداروهای

شوند.تجویزمی

تجویزشود.بیوتیکآنتیازعفونتجلوگیریداردبرایامکان
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فعالیت

،بهکنید.بعدازجراحیخوداجتناببهیافشارآوردنسنگینازفعالیتازجراحیقبل

خودراازسرگیرید.عادیهایفعالیتتدریج



غذاییرژیم

اجتنابمزاجاجابتهنگامبهنماییدتااززورزدنپرفیبرمصرف،غذایازجراحیقبل

شود.نمیتوصیهخاصی،رژیمکنید.بعدازجراحی



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

وجودیکخصوصرادارید،بهآنوریسمتانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

دردقفسهداردرشکمانضربتوده یا پا، !استاورژانسیکاینیاشکمیصدرییا

کنید.استراحتدرتختآمبوالنسرسیدنبخواهیدوتازمانکمک

احتقانینارسایییاعالیمقلبضرباندچارنامنظمیایدوبعدازآنداشتهقبلیاگرحمله

اید.شدهقلب

دهد.رخدوبارهازعالیم،هرکدامزجراحیااگرپس



 (Amyotrophic lateral sclerosis)اسکلروزالترالآمیوتروفیک

کلیتوضیح

)الترالآمیوتروفیک عبارتALSاسکلروز تخریباست( هایسلولروندهپیشاز

بیماریشود.اینمیالتعملکردعضتدریجیرفتنازدستمنجربه،کهنخاعیطناب

الیمدراثربیماریکهباعالیمیاستممکنبیماریاین.عالیمنیستیاسرطانیمسری

مرکزیعصبی،دستگاهALSشوند.دربیماریکنداشتباهبروزمیعصبیدردستگاه

شوند.رمیدرگی،ساعد،پا،سروگردندستعضالتخصوص،بهوعضالت
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شایععالیم 

شروعازدست،کهعضالتوضعفپرش بهشدهها گسترش، وپاها یابد.میبازوها

شوند.می،دچارضعفنیزدرگیرشدهوبلعتنفسمسؤولنهایتاًعضالت

عضلهگرفتگی

عضالنیهایگروهناپذیریوانعطافسفتی

جیهتوبدونوزنکاهش

کردنصحبتونامفهومخوردهخورده

کنندپیدانمیمشکلیذهنیهایمعموالًتوانایی

یاگریهخندهناگهانیحمالت



علل

.استنامشخصآندقیقعلت



خطردهندهافزایشعوامل

سال06باالیسن

ALSخانوادگیسابقه

این بینبیماریبروز استبدنیفعالیتمستلزمشغلشانکهفرادیادر بیشترشدید

.استشدهگزارش



پیشگیری

کرد.پیشگیریبیماریازاینتوانحاضرنمیدرحال



موردانتظارعواقب

بیمارانناپذیراستعالجبیماریحاضرایندرحال درعرض. فوتسال2-5معموالً

مانند.میزندهسال16%ازآنهاتا16و5%ازآنهاتا26کنند،امامی
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بنابراینانجامدرحالبیماریاینودرمانعللدرزمینهعلمیتحقیقات امیدهستند،

میسرگردد.آنشوندونهایتاًعالجیافتمؤثرتریدرمانیهایروشرودکهمی



احتمالیعوارض

مدتطوالنیازفشارآمدنناشیهایبروززخمباعثازبیماریناشیحرکتیتوانایعدم

شود.میخاصنقاطروی

هواییهایدرراهترشحاتشدنوجمعدربلعازمشکلناشیالریهذات

،روابطازجملهویزندگیمختلفهایفردبرجنبهجسمانیقوایروندهپیشرفتنزوال

گذارد.میتأثیرمنفیجنسیومسایلعضالنیکار،درآمد،هماهنگی



درمان

کلیاصول

عضلهالکترمیوگرافیآزمونشاملتشخیص است)نوار این( ارزیابیبرایآزمایش.

گیرد.میانجامعضلهبهعصبیهایپیامانتقال

نداختصاصیدرمانهیچ برایوجود اورژانسعالیمکنترلارد. ،شدهعارضهایو

گیرد.قرارمیحمایتیمراقبتبیمارتحت

گیرد.انجامدرحدمناسبپرستاری،بایدمراقبتفشاریهایاززخمپیشگیریبرای

یرد.خودرایادبگدرریهشدهجمعترشحاتآوردنوبیرونمکشبیماربایدتکنیک

ومعلولیتباناتوانیمقابلههایروشیادگیریبراییامشاورهدرمانیروان

مزمنهایدچاربیماریازبیمارانیامراکزنگهداریدربیمارستانشدننهایتاًبستری



داروها

وجودندارد.ALSدرمانبرایداروییهیچ

الریهبروزذاتدرصورتعفونتبامبارزهبرایبیوتیکآنتی

کند.کمکعضالتپذیریوانعطافسفتیکاهشبهاستممکنباکلوفنداروی

نمود.استفادهتولیدبزاقکاهشبرایشایدبتوانضدافسردگیازداروهای
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فعالیت 

تدریجاًتواناییعضالنیکند.ضعفخودراحفظداردبیماربایدفعالیتامکانکهتاحدی

کاهشجسمانی را استفادهمیفرد با یکدهد. توانمیبازتوانیمخصوصبرنامهاز

نمود.حفظبیشتریمدتفردرابهاستقالل

چرخدار.کنند،مثالًواِکریاصندلیکمکشوندتافردرادرحرکتتهیهبایدوسایلی



غذاییرژیم

شوند.خوردهالحلقوموراحتنرموجوددارد،بایدغذاهایدربلعمشکلاگر

باشد.وجودداشتهلولهغذاازراهدادننیازبهاستنهایتاًممکن



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

(راALSاسکلروز)الترالآمیوتروفیکتانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

دارید.

اید.شده،یاتبنفس،تنگی،دچارسرفهالزمواقداماتازتشخیصاگرپس



 (Cervical Spondylosis)اسپوندیلوزگردن

کلیتوضیح

واردموجبکهگردنهایاستخوانتخریبیازتغییراتاستعبارتاسپوندیلوزگردن

بهآمدن کهمیابیاعصفشار مثانهدستبهشود و پاها، اینمیها، درمشکلروند.

یابد.درمیافزایشسالگی06ازپسآنوشیوعتراستباالشایعبهسال06مردان

مغزبهکهخونیآنهاوعروقبینهای،دیسکموجوددرگردنمهره7،بیماریاین

گیرند.ارمیتأثیرقرروندتحتمی
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شایععالیم

ازمواردزیر:هرکدام

سرها،یاپشتبازوها،دستفوقانیها،قسمتشانهها،باالیکتفبه،کهدرددرگردن

کشند.تیرمی

شانهیاعضالتگردنحرکاتهنگامبهسایشصدای

مختلفهایحسرفتنازدستمقداری؛ها،وانگشتانیاگزگزدربازوها،دستحسیبی

ها(.ها)رفلکسدربازتابها؛واختاللدردست

هابازتاب؛کاهشعضالترفتنوتحلیلعضالنیضعف

نامتعادلرفتن؛راهگیجی

وجوددرپاهابه،ونیزضعفمثانهکنترلادراروعدماختیاری،بیبیماریباپیشرفت

آید.می

گردنخشکی

سردرد



علل

(مفصل)التهابآرتریت

برگشتنعقببهوسپسشدنجلوپرتاببهباعثکهاتومبیلتصادفاتمثلصدماتی

آسیبگردنناگهانی ایجاد کشیدنورزشیشوند،صدماتمیو بازوها،ناگهانیشدن،

وسقوطخوردنزمین

(دراثرپیریمفاصلفرسایشیازآسیبشیآرتروز)نا

دهد.میرخپیریدرسنینگاهیکهاستخوانرشدغیرطبیعی



خطردهندهافزایشعوامل

سال06باالیسن

گردنبهصدمه
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پیشگیری 

کنید.خودداریخمیدهحالتبهازنشستن

یکبالشگذاشتنبدون از حولهنرمگردنمحافظبخوابید. گردنحمایتبراییا از

کنید.استفاده

آمدن وارد بهاجتنابگردنبهآسیباز برخورددارایهایورزشانجامهنگامکنید.

کنید.استفادهمخصوصحفاظتی،ازکالهفیزیکی

ایمنیدراتومبیل بهشتیپکنیدوارتفاعاستفادهازکمربند تنظیمطورمناسبسررا

کنید.



موردانتظارعواقب

خوبخفیفعالیم امامیبرطرفآهستگیدهدوبهمیپاسخدرمانبهمعموالً شوند.

نشوند.کامالًخوبگاههیچاستشدیدممکنعالیم



احتمالیعوارض

درمانیاازجراحیپسگردنپذیریانعطافکاهش

صورتبهرفتنداردراهامکانبیمارینشود،باپیشرفتدرماناگراسپوندیلوزگردن

درآید.وغیرطبیعیاسپاتیک



درمان

کلیاصول

تشخیصبرای- عکسامکانتأیید اشعهبرداریدارد امایکسبا سایر.آر.آییا یا

.شوندانجامتشخیصیهایآزمون

یک- توماس)محافظنرمگردنمحافظاز استفادهگرد کشیدگی( از تا نامنتظرهکنید

شود.پیشگیریعضالت
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گرمدهیدآببگیریدواجازهگرمآبکنید.دوشاستفادهازگرماورطوبتگردنروی-

دوباردرروزتکرارکنید.درکارراباشد.اینجاریوشانهگردنرویدقیقه26-16

رایاپارچهکار،حولهاینبگذارید.برایگردنرویوداغمرطوبها،حولهدوشبین

بگذارید.گردنرابچالنیدورویآنقراردهید،سپسداغدرآب



ماساژدهید.نرمیرابهگردن-



نشستن- ایستادنطرز تصحیو را بهحخود یانشستنهنگامکهترتیباینکنید.

کنیدوطوریاستفادهمحکمصندلیبکشید.ازیکداخلخودرابهوشکمچانهایستادن

باشد.داشتهتماسصندلیباپشتیباسنبنشینیدکه



یامحافظمخصوصبالشتوانیدازیک،میبخوابید.درعوضازبالشاستفادهبدون-

خودقراردهید.زیرگردنتاشدهکوچکحولهکنید،یایکاستفادهنرمگردن



کشیدنبرایمخصوصوسیلهاند،یکشدهحسیهایابازوهادچاردردیابیاگردست-

کنید.لعممربوطهدستوراتطبقآناندازیراهکنید.برایبخریدیااجارهگردن



شود.نیزتوصیهفراصوتباامواجدارددرمانامکان-



برداشتنگردنهایاستخوانچسباندنهمبهبرایجراحیگاهی- گردنیدیسکیک،

گیرد.میانجامنخاعاطراففضایکردن،یابزرگدیدهآسیب



داروها

کرد.استفادهیااستامینوفنازآسپیرینتوانمییفخفیاناتوانیناراحتیبرای

عضالنیهایکنندهترضددرد،شلقویداردداروهای،امکانشدیدوجدیناراحتیبرای

تجویزشوند.بخشیاآرام
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فعالیت 

شود.مینیانجامدتوصیهبروزعالمتبهکهفعالیتهرگونه



غذاییرژیم

شود.نمیتوصیهخاصیرژیم



نمایید:خودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

دارید.اسپوندیلوزگردنیتانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

بمانندیابدترشوند.،باقیدرمانرغم،علیاگرعالیم



 (Spondylitis Ankylosing)آنکیلوزاناسپوندیلیت

کلیتوضیح

باهمراهومزمنپیشروندهمفصلیبیماریازیکاستعبارتآنکیلوزاناسپوندیلیت

وساختارهایفقراتستونازسفتیناشی«جلوبهشدنخم«.باحالتوسفتیالتهاب

ناحیهمیمشخصآنکنندهحمایت مهرهلگنمفاصلساکروایلیاکگردد. ،کمریای،

مبتالاندازهیکبهوزنانها،مردانخانوادهکند.درداخلرادرگیرمیوگردنیایسینه

جمعیتمی در زنان0-5مردانعمومیشوند. شروعمبتالمیبرابر و بیماریگردند

.استزندگیسومدههیااوایلدوممعموالًدراواخردهه



شایععالیم

:بتداییامراحل

نیزایجادگردد.سیاتیکعصبتوانددرطولکمردرد،دردمیراجعههایدردوره

.هابدتراستدرصبحکهسفتی
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:بعدیمراحل

ازقسمتعالیمپیشروندهبدترشدن غالباً درد یاپشتمیانیقسمتبهپشتتحتانی.

هاپاهاودستوتحتانیفوقانیهایاندامیابد.مفاصلیمگسترشدرگردنباالترازآن

درگیرشوند.استممکن

خونیکم

عضالتسفتی

وزن؛کاهشخستگی

(.%ازبیماران25)درتقریباًعنبیهالتهاب



علل

.باشدخودایمنییااختالالتژنتیکازتغییراتناشیاستممکنولیناشناخته



خطردهندهافزایشعوامل

.آنکیلوزاناسپوندیلیتخانوادگیسابقه



پیشگیری

ندارد.خاصیپیشگیری



موردانتظارعواقب

اینشدهبینیطورپیشبهگردد.عالیممیتلقیعالجغیرقابلبیماریحاضرایندرحال

بیماریکاملکردنازفروکشهاییدورهوتامتوسطخفیفکنندوحمالتمیپیشرفت

درمان تسکینعالیمتوانمیوجوددارد.با توانندمیدادوبیشتربیمارانوکاهشرا

پیشطبیعیزندگی گاهیرا استبیماریبگیرند. بدشکلیوبهشدید ایجادهایخاطر

گردد.میکننده،ناتوانشده
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لیاحتماعوارض 

قلباحتقانینارسایی

گردد.میکوریمنجربهندرتبهکهچشمالتهاب

آمیلوئیدوز

قلبدریچهبیماری

گوارشیبیماری

ریویبیماری

گردد.هامیاندامکرختیباعثکهعصبفشارقرارگرفتنتحت

دایمیحرکتیوبیناتوانی



درمان

کلیاصول

ستونورادیوگرافیخونآزمایشگاهیهایبررسیتوانندشاملمیتشخیصیهایآزمون

باشند.فقرات

سایرعالیمبیماروتسکینسازیبیشتر،آسودهبدشکلیعبارتندازکاهشدرماناهداف

کاروبهمناسبوضعیت،حفظتنفسهایروشبرایورزشیهایفعالیتشاملدرمان

توسطدرمان.رعایت(استاحتمالیبدشکلیجهت)درخالفعضالنیهایگروهگرفتن

.استبیمار،مهم

گردد.توصیهفیزیولوژیکمشاورهاستممکن

نکنیدیااستفادهکنیدازبالشبخوابید.سعیمحکمتشکیکخودبررویپشتروی

کنید.استفادهکوچکبالشازیکاینکه

کنید.استفادهگرمهاییاکمپرسداغآبدرد،ازدوشتسکینبرایبدنیازفعالیتقبل

دادندیدهآسیبلگنجایگزینیبرایجراحی قرار ستوناستخوانیپیوندهاییا در

(.پیشرفته)تنهادرمراحلفقرات

(.درمانیهایسایرروششکست)تنهادرصورتفقراتتونسبهپرتودرمانی

سیگارنکشید.
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داروها

کنند.میکمکناراحتیکاهشبهغیراستروئیدیضدالتهابداروهای

هستند.بالقوههای،گزینهسرکوبگرایمنیوداروهایD،ویتامینسولفاساالزین

شلقویهایمسکن و کوتاهزمانیهایدورهبرایاستممکنعضالنیایهکنندهتر

تجویزگردند.



فعالیت

کنید.خود،فعالیتتاحدتوان

بایستید،ورزشراستتاحدامکانکهاینوبرایمناسبقرارگیریوضعیتحفظبرای

کنید.

خواهددادکهشمااجازهبهبدرآشناکنید،شناورشدنطورمنظمبهامکاندرصورت

ترخواهندبود.راحتدردناکبرویدونواحیراهراست

خطرباالیاحتمالکهتماسیهایشمافشارواردکندوازورزشبرپشتکهازفعالیتی

کنید.دارند(اجتنابفقراتستونبهآسیب



غذاییرژیم

د.ندارخاصیغذاییرژیم



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

باشید.راداشتهآنکیلوزاناسپوندیلیتعالیماگرشمایافرزندتان

تبمواردزیرپیشاگردرطولدرمان مرحلهنشانگرعودیکاست،ممکنبیایند:ـ

رمذکواقداماترغمعلیدردوناتوانیحادباشد.ـافزایش
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 (Osteoarthritis)دژنراتیومفصلبیمارییااستئوآرتریت 

کلیتوضیح

مفصل)بیماریاستئوآرتریت تحلیلدژنراتیو خارهایمفصلیغضروف( رشد و

ازهریکاستممکنعارضهگردد.اینمیاطرافهایبافتالتهابباعثکهاستخوانی

،دستانگشتاندرگیرعبارتندازمفاصلمفاصلهترینشایعلیرادرگیرسازدومفاصل

ران زانو، اینفقراتوستونپا، بزرگساالنعارضه. مبتالسال05باالیمعموالً را

سازد.می



شایععالیم

تغییراتازجملهودردمفاصلخشکی بهآبکمردرد. ورطوبتخصوصوهوا سرما

دهند.دردرافزایشستاممکن

مبتالمفاصلپذیریانعطافوکاهشحرکتمحدودیت

)معموالً(مفاصلدرگیریهمراه،گرمایاتبنبودقرمزی

دستانگشتانمفاصلخصوص(بهدرگیر)گاهیمفاصلتورم

(گاهیمبتال)مفصلباحرکتشدنساییدهیاصدایوتروقترقصدای



علل

بهاستناشناختهاختاللایندقیقعلت می. نتیجهنظر تعاملترکیبرسد عواملیا

باشد.وایمنی،التهابی،بیوشیمیاییشناختی،زیستمکانیکی



خطردهندهافزایشعوامل

چاقی

حرفهبهپرداختن بهکههاییفعالیبهایطور فشار رقصصلمفابا نظیر ،همراهند

بافییاقالی،موسیقیفوتبال

مفاصل بر فعالیتناشیفشار باالرفتناز همهسنو تقریباً باالی. بهسال56افراد

مبتالهستند.ازاستئوآرتریتدرجاتی
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آسترمفصلبهآسیب



پیشگیری

نقدوساختاربدبرایدرحدمناسبوزنحفظ

مفاصلآسیبمنجربهکههاییازفعالیتخودداریحالودرعینفیزیکیفعالیتداشتن

یایوگاکششیهاینرمشبهطورمنظم.بهسالگی06ازسنپسویژهگردند،بهمی

بپردازید.



موردانتظارعواقب

قابلعالیم دراستهستند.دردممکندایمیفصلیمتغییراتولیاستتسکینمعموالً

خفیف ولیآغاز بهمیباشد، کهقدریتواند گردد خوابروزمرههایفعالیتشدید و

کند.بیماررادچاراختالل



احتمالیعوارض

()گاهیلنگیدن

مترآنهابهککارگیریمبتالدراثربهمفصلاطرافعضالتشدنوضعیفرفتنتحلیل

دردعلت

(بیماریپیشروندهماهیتدلیل)بهبیماریپیشرفت



درمان

کلیاصول

ردکردن)برایمفصلمایعآزمایشگاهیبررسیشاملاستممکنتشخیصیهایبررسی

درگیرباشد.مفاصل(ورادیوگرافیالتهابیآرتریتاحتمال

بردارندهجامعدرمانیطرحیک- توانبخشیاختاللشناختدر برنامه، برایریزی،

باشد.،وداروهامیروزمرههایفعالیت
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باردرروزگرم2-3دقیقه26مدترابهدچاردردوسفتیدرد،مفاصلتخفیفبرای- 

برای حولهمفصلکردنگرمکنید. وانداغاز المپداغآب، قرمز،مادونهای،

محلولبرقیکنندهگرمهایبالشتک یا پمادها یا استفادهعمقیگرمایایجادکنندههای،

دریک شنا حرکتگرماستخرآبکنید. گردابیجریاندارایمعدنیچشمهدریکیا

.سودمنداست

حرکتبیبندنرمگردندازیکباشدرددربازوهاشدهباعثگردناگراستئوآرتریت-

استفادهبرایگردنکششوسیلهمؤثرنبود،یکاقدامکنید.اگرایناستفادهگردنکننده

کنید.خریداریدرمنزل

ندارد.ایفایدهدرگیرراماساژدهید.ماساژخودمفاصلمفاصلاطرافعضالت-

استئوآرتریت- هنگامفقراتستوندرمورد ازیکپشتبهخواب، و تشکبخوابید

خودوتشکفنریتختمتربینسانتی2قطربهچندالیهتختهکنیدیایکاستفادهسفت

.افرادمفیداستبرخیبرایزمینهدراینمواجهایقراردهید.تشک

کنیدیاازاستفادهکنگرمکنید.اززیرپوششوددوریمیلرزیدنباعثکهازشرایطی-

کنید.بازخودداریدرمحیطفعالیت

حفظزندگیخودبهمثبتنگاه- بهرا اعتماد ازدستنفسکنید، را برایخود ندهید.

دهید.خودادامهطبیعیهایفعالیتبهعضالتازتحلیلجلوگیری

.استکنندهمککگاهیسوزنیطب-

(مفصل)تعویضآرتروپالستیشدیدشاملاستئوآرتریتبرایشدهتوصیههایجراحی-

باشد(میمفصلکردنحرکتوآرترودز)بی



داروها

دردوناراحتیجهت،یااستامنیوفنضدالتهابییاسایرداروهایآسپیرین

طورموقتبهاستممکناقدام.ایندچاردردوسفتیمفاصلداخلبهکورتونتزریق

گردد.دردوناراحتیباعث

برحسب نیز داروها ممکنسایر شلاستنیاز )نظیر شوند ،عضالنیهایکنندهتجویز

(وغیرهضدافسردگیتر،داروهایقویهایمسکن
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فعالیت

محض.بهاستدردناکندضروریخیلیمفاصلکهحادبیماریتنهادرمرحلهاستراحت

خودراازسربگیرد.طبیعیهای،فعالیتبهبودعالیم

مواردشدید()تنهابرایومفاصلعضالتتوانبخشیبرایفیزیکیدرمان

،زیربغلهایازچوبباشد)بااستفادهالزمزیادمفصلازحرکتجلوگیریاستممکن

(عصا،واکروزانوبندکشی



غذاییرژیم

وزندرموارداضافهوزنکاهشبرایرژیم



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

باشید.مفصلیدردیاسفتیعالیمتاندارایخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

اید شده توجیه غیرقابل و جدید عالیم دچار داروهایاگر بااستممکنتجویزی.

باشد.همراهجانبیعوارض



 (Osteomyelitis)ومغزاستخواناستخوانعفونتاستئومیلیت

کلیتوضیح

استممکنبدنهایازاستخوان.هریکومغزاستخواناستخوانعفونتاستئومیلیت

کودکان در شود. میمعکههاییاستخواندرگیر درگیر استخوانموالً از عبارتند شوند

درشتران استخواننی، بزرگساالن، در ساعد. یا ستونلگنهایاستخوانبازو و

درگیرمیفقرات اینمعموالً شود،میدیدهسنینوهمهدرهردوجنسبیماریشوند.

ترمذکرشایعدرجنسخصوص(،بهسال5-10)رشدسریعدردورهدرکودکانولی

.است
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شایععالیم 

.استبیماریتنهاعالمت.گاهیتب

لمسواحساس،گرمی،قرمزیدرد،تورم خصوصمبتال،بهاستخوانبررویدردبا

دچاراستمبتال،نیزممکنمجاورناحیه.مفاصلمجاورآنمفصلدادنحرکتهنگام

باشند.وتورم،گرمیقرمزی

کودکانی بهکهدر قادر ممکنتکلمهنوز درد وجود بهاستنیستند، را صورتخود

راههنگام،لنگیدنرفتنازراه،خوددارییاتحتانیفوقانیاندامدادنازحرکتامتناع

دهد.نشانعضومبتال،دادنیاحرکتلمسهنگامزدنیاجیغرفتن

یادردشدید)تنهادرموارداستئومیلیتتب،بدونپوستیآبسهازطریقچرکخروج

(مزمن

عمومیناخوشیاحساس



علل

باکتریولیاستاستافیلوکوکیعفونتاغلببیماریاینعلت میسایر نیز توانندها

استخوانبهخونجریانزیروازطریقنابعازماستممکنباشند.باکتریآنعامل

یابد:گسترش

پایاسایرصدماتشکستگی

پوستیضایعهیاهرگونه،کفگیرککورک

[الریه]ذاتپنومونیمیانیگوشعفونت



خطردهندهافزایشعوامل

بدنمقاومتکنندهتضعیفهایبیماری

ودکیکدرطیرشدسریع

شیریندیابت

(مصنوعی)مثالًزانویارتوپدیوسایلکاشتن

داروهاوریدیمصرف
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پیشگیری

گسترشپیشگیریجهتباکتریاییعفونتهرگونهدرمانبرایفوریاقدام بهآناز

بدنهایاسایرنواحیاستخوان



موردانتظارعواقب

.استعالجوشدیدقابلفوریبادرمانمعموالًبیماریاین



احتمالیعوارض

کردهآبسه هنگامکهپوستازطریقبیرونبهسرباز بهبوداستخوانالتیامتا درگیر

یابد.نمی

(ندرتمجاور)بهدرمفصلدایمیسفتی

استخوانیشکستگی

بدندرشدهکاشتهارتوپدیوسیلهشدنشل

باشد.عضومبتالالزمقطعاستعضویاقانقاریاممکنخونانسدادجریاندرصورت



درمان

کلیاصول

شناساییبرایخون،کشتخونهایآزمایششاملاستممکنتشخیصیهایبررسی-

اسکنبیماریعاملباکتری استخوان، سیرادیونوکلئید اماسکنتی، استخوانآرآییا

رادیوگرافی استخوانیتغییراتاغلباستخوانباشد. تا شروعپسهفته2-3را از

دهد.نمینشانعفونت

حمایتیوسایراقداماتبرتجویزداروها،استراحتاستمشتملدرمان-

باالنگهمختصریزیرآنشبالیاباقراردادنداشتهنگهبدنعضومبتالرادرسطح-

کنید.عضومبتالخودداریداشتننگهکنید.ازآویزانحرکترابیوآنداشته

نواحی- فعالبدنغیرمبتالیسایر زخمنگهرا بروز از تا درطیفشاریهایدارید

شود.،پیشگیریطوراجباریدربستربهاستراحتطوالنیدوره
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و/یابرایدرگیراستخوانقسمتبرداشتجهتجراحیبرایدربیمارستانبستری- 

یابد.ضرورتاست(ممکنوریدیصورتبهها)گاهیبیوتیکآنتیتجویزمقدارباالی

(خارجمصنوعی)نظیرزانویشدهقبالًکاشتهارتوپدیباشدوسایلالزماستممکن-

(.استانجامجدیدقابلباوسیلهقبلیوسیله،تعویضعملبااینهمزمان)گاهیگردد



داروها

باالی آنتیبیوتیکآنتیمقدار وجود با وریدیقویهایبیوتیکها. تجویز جدید،

کهبیوتیکآنتی یکها ممکنضرورتسابقاً الزماستبود تجویزدیگر نباشد.

باشد.الزمهفته4-16استممکنوریدیوچهخوراکیصورتبهچهتیکبیوآنتی

هامسکن

دربستراستراحتطوالنیدورهدرطیبروزیبوستها،درصورتمسهل



فعالیت

هایفعالیتازآنکنید.پسدربستراستراحتعالیمشدنازبرطرفپسهفته2-3تا

ازسربگیرید.تدریجدرابهخوطبیعی



غذاییرژیم

هاینیازازمکملکنید.درصورتاستفادهمتعادلرژیم.ازیکنیازنیستخاصیرژیم

کنید.هااستفادهوویتامینموادمعدنی



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

باشید.استئومیلیتعالیمدارایتانخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

:درمانبروزمواردزیردرطی-

موجودازآبسهچرکخروجمبتالیاافزایشاستخوانبررویآبسهتشکیل-

تب-

کنترلدردغیرقابل-
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داروهای- اید. شده توجیه غیرقابل و جدید عالیم دچار بااستممکنتجویزیاگر

باشند.همراهجانبیعوارض



 (Scoliosis)فقراتستونانحناییااسکولیوز

کلیتوضیح

)انحنای خمیدگیفقراتستوناسکولیوز ستونبدون( کهمهرهدرد حالتگاهیها

اینمیوپشتسینهقفسهتغییرشکوباعثداشتهپیشرونده تواندمیعارضهشود.

مهره)میانیایسینهفسهقهایمهره یا ستون)پایینیکمریهای( درگیرفقرات( را

شایعترازپسرانودردخترانداشتهرادرنوجوانانشیوعبیشترینعارضهسازد.این

.است



شایععالیم

:اولیهمراحل

بهداشتیامسؤولپزشکوجودنداردواسکولیوزتوسطواضحیعالیماولیهدرمراحل

گردد.میکشفمعمولمعایناتدرطیمدرسه

:پیشرفتهمراحل

آید.درمییاکمانSشکلبهفقرات.ستونتنهباالیقسمتمشاهدهقابلانحنای

گردند.ومدورمیترازشدههاغیرهمشانه

سینهقفسهفرورفتگی

پشتموجیحرکت

لگنطرفیکشدنجلوکشیدهبه

دردپشت



علل

:مواردزیراستنتیجه.اسکولیوزگاهیاستمعموالًناشناخته

عضالنییادیستروفیاطفال،نظیرفلجمرکزیعصبیدستگاههایبیماری
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فقراتستونمادرزادینقایص 

پاهاطولنابرابری



خطرندهدهافزایشعوامل

اسکولیوزخانوادگیسابقه



پیشگیری

.نیستپیشگیریحاضرقابلدرحال



موردانتظارعواقب

تشخیص زود اگر بهدادهاسکولیوز معموالً کاملشود اغلباستاصالحقابلطور .

بیمارآنکهپشتبریسیکبهاستممکن میروزها درازنیازسالیانبندد،برایرا

باشد.



احتمالیعوارض

هاودندهفقراتشدیدستونتغییرشکل

بیماراجتماعیهایدرفعالیتاختالل

تنفساختالل

ریهعفونت

قلباحتقانینارسایی



درمان

کلیاصول

گردد.میحمطرفقراتستونورادیوگرافیفیزیکیمعاینهاسکولیوزبراساستشخیص

منظوربهفیزیکیجزدرمانچندانیودرمانبودهازموارداسکولیوزخفیفبسیاری-

نیازندارند.بدنظاهریفیزیکیوضعیتواصالحپشتعضالتتقویت
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استفادهبیشتریدرمانبهکهدرموردکودکانی- پشتطبیازبریسنیازمندندمعموالً

کمترشدنازپوشیدهپسجدیدتربریسشود.انواعمی(توصیهسالچندینبرایاهی)گ

قابل ظاهر اینبودهمشاهدهدر فراهمامکانو کهمیرا عادیآورند افراد مانند فرد

بپوشد.لباس

توصیهپشتعضالتمنظورتقویتبههایی،ورزشنیازمنددرماندرموردبزرگساالن-

رشددربزرگساالنکند(.ازآنجاکهنمیرااصالحفقراتستونانحنایگردد)ورزشمی

.مؤثرنیستپشتازبریس،استفادهاستشدهمتوقففقراتستون

گردد.می)تنهادرمواردشدید(توصیهتغییرشکلاصالحبرایجراحی-

طول- نابراگر کفشدوپا باشد، ممکنپایبرایمخصوصابر تجویزاستکوتاهتر

شود.



داروها

تصحیح در براینقشاختاللاینداروها عدمناشیخفیفناراحتیندارند. تعادلاز

عوارضعضالت مییا داروهایتواناسکولیوز آسپیریننسخهبدوناز یانظیر

د.کراستفادهاستامینوفن



فعالیت

ضروریازبریسباشد.اگراستفادهازدرمانبخشیاستممکناختصاصیهاینرمش

برخیمحدودمیورزشیهایبیماردرفعالیتکردنباشد،شرکت نظیرفعالیتگردد. ها

واسب چونتوصیهاستممکنسواریشنا باعثفعالیتاینشوند عضالتتقویتها

گردند.میپشت



غذاییرژیم

.نیازنیستخاصیرژیم

نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

.اسکولیوزدرکودکپیدایشبهشک
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 تناسلی  –امراض بولی  

 (Amenorrhea primary)اولیهآمنوره

کلیتوضیح

10حداقلدخترجواندریکانهماهعادتکاملازفقداناستعبارتاولیهآمنوره

جنسیثانویهیاخصوصیاتاستنداشتهرشدطبیعیکهساله10،یاظاهراًطبیعیساله

اینوجودنیامدهبهدروی بیشنادراستاختاللاند. اولین%ازدختران95اززیرا

کنند.میتجربهسالگی15خودراتاقاعدگی



شایعمعالی

بلوغپسماهانهعادتفقدان عادتاز دخترانماهانه. سناکثر آغازسالگی10تا

.استماه4وسال12ماهانهعادتشروعمتوسطشودوسنمی



علل

عبارتنداز:احتمالی.عللاستمعموالًناشناخته

بلوغتأخیرافتادنبه

ها(یا،یاتخمدان،رحم)مجراتناسلیتناسلیاعضایفقدانمثلرزادیمادهایناهنجاری

آنهاساختمانبودنغیرطبیعی

ماهانهعادتخونریزیخروجمانعترتیباینبهکهبکارتپردهکاملبودنبسته

شود.می

(مشکالتها،یاسایرریز)تومورها،عفونتغدددروندستگاهاختالالت

کروموزمیاختالالت

دربدنعمومیبیماری

مشکالت مثلایتغذیهندرتاً، فعالیتروانیاشتهاییبیشدید یا دربدنی، مثالً شدید

ایحرفهزنورزشکاران
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خطردهندهافزایشعوامل

استرس

داروهاییاستفاده داروهضدحاملگیهایقرصمثلاز بیتوراتضدسرطانای، بار ها،،

.،کلردیازپوکسایدورزرپینکورتیزونیمخدرها،داروهای

شدیدورزش

ماهانهعادتآغازدیرهنگامخانوادگیسابقه

شدیدوزنیاکاهشالغریرژیم



پیشگیری

نکنیدمگرباتجویزپزشکسرخوداستفادهداروییازهیچ

کنید.کمتاحدیتوصیهرادرصورتورزشیایحرفههایفعالیت

کنید.مراجعهپزشکبهدرمانساز،برایزمینهبیماریوجودهرگونهدرصورت

آلدرحدایدهوزنونگهداریمناسبتغذیه



موردانتظارعواقب

آنشود،اماعلتنمیمحسوبسالمتیخطربرایخودیکخودیبهماهانهعادتفقدان

شود.انجامباشد،بایدجراحییاتومورتخمدانکیستیکآنشود.اگرعاملبایدمعلوم

ممکن.درماناستمعالجهسازقابلزمینهعلتیارفعدرمانیمعموالًباهورمونآمنوره

کردورامشخصعلتبتوانکهمگراینشودانداختهتعویقبهسالگی14تاسناست

نمود.خطردرمانبدون

درمانتواننمیگاهیکهعللی را اختالالتآنها از عبارتند وکروموزومینمود

تناسلیدستگاههایناهنجاری



احتمالیعوارض

جنسیباتکاملدررابطهروانیپریشانی

نشددرحاملهناتوانی
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نیازبهدرمانیبرهورمونعالوهاستریز،ممکنغدددروندرمواردنادرمشکالت 

باشد.وجودداشتهجراحی



درمان

کلیاصول

ووشخصیپزشکیحالمواردزیرباشد:شرحشاملاستممکنتشخیصیاقدامات

اندازهکاملمعاینه غددبررسیعالوهبهخونهایهورمونگیری؛ و تیرویید کار

کلیویفوق

شاملدرمان درمانمیجایگزیندرمانیهورمونمعموالً بهربطیکهایآمنورهشود.

گیرد.میانجامآنعلتبهنداردبستهکمبودهورمون

شدیدایتغذیهالتیامشکدراثراسترسآمنورهکه،درصورتییامشاورهدرمانیروان

باشد.وجودآمدهبه

کامالًبستهبکارتدرپردهایجادسوراخبرایکوچکجراحی،یکلزومدرصورت

تناسلیدستگاههایناهنجاریتصحیحبرایجراحیگاهی



داروها

مصرفباقطعتجویزشود.اگرپروژسترونهورمونخونریزیشروعداردبرایامکان

دستگاهخونریزیپروژسترون شود، میدرستتناسلیآغاز احتمالکار و وجودکند

آغازنشود،خونریزیپروژسترونمصرف.اگرباقطعاستهیپوفیزنیزکمغدهبیماری

داروهایامکان از گنادوتروپینکلومیفنمثلتخمدانمحرکدارد )هورمونیا یهاها

شود.منظوراستفادهاینشوند(برایمیازهیپوفیزترشحکهتخمدانمحرکطبیعی
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فعالیت

نبایدزیادباشد.آنشدتکنیدولیوجودندارد.مرتباًورزشآنبرایمحدودیتی

باپزشکتانمناسبغذاییبارژیمالغرهستید،دررابطهداریدیازیادیوزناگراضافه

خودراوزنگیرانهسختالغریهاینکنیدبارژیمکنید.سعیمشورتتغذیهیامتخصص

بیاورید.پایینسرعتبه



غذاییرژیم

کنید.مصرفمتعادلغذاییوعدهسهروزانه

کنید.مشورتباپزشکغذاییهستید،درموردرژیمبسیارالغریاچاقکهدرصورتی

دهید.خودراکاهشنکنیدوزنسرخودسعیهایبارژیم



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

اید.نداشتهماهانهاماهرگزعادتاستشدهسالتان10اگرشما

آغازنشود.ماه0درعرضماهانه،عادتدرمانرغماگرعلی



 (Amenorrhea secondary)(ثانویهعدگیقا)قطعآمنوره

کلیتوضیح

درخانمیماه3حداقلبرایقاعدگیازتوقفاستعبارت(ثانویهقاعدگی)قطعآمنوره

.استشدهمیقبالًقاعدهکه



شایععالیم

بین خانمیماه3حداقلبرایقاعدگیدورهرفتناز در بیشتر باریکحداقلکهیا

.استداشتهقاعدگی
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علل 

(استدادهرخ)اگرنزدیکیبارداری

شیرخوارکودکبهشیردهی

ضدبارداریهایقرصمصرفقطع

باشد(وجودنداشتهوبارداریسال35ازبیشسنکه)درصورتییائسگی

روانییااختاللعاطفیاسترس

هاورحمتخمدانوبرداشتنیجراح

ازجملهغدددروناختالل پاراتیرویید،غددفوقهیپوفیز،هیپوتاالموسریز، تیرویید، ،

ها،وتخمدانکلیوی

قند()مرضشیریندیابت

سلبیماری

عصبی،یاپرخوریعصبیاشتهایی،بیچاقی

تقامتاسدوهایشدیدمثلجسمانیفعالیت



خطردهندهافزایشعوامل

استرس

نامناسبتغذیه

بعضیاستفاده مثلاز فنوتیازینداروها داروهایمخدرها، )از روانها (،پریشیضد

ها،یاهورمونرزرپین

شدیدورزش



پیشگیری

بی،دیابتسلبیماریسازمثلزمینهبیمارییکعلتبهقاعدگیاگرقطع یا اشتهایی،

شود.سازدرمانزمینهبیماری،بایدایناستدادهرخعصبی

علت هیچنیستمشخصقاعدگیقطعاگر وجودپیشگیریبرایخاصیروشگونه،

ندارد.
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شود.نگهداریدرحدمناسبشودوزنباشدوبایدسعیبایدخوبتغذیه



موردانتظارعواقب

برطرفنیستسالمتیبرایخطریقاعدگیقطع ساززمینهعلتبهبستگیآنشدن.

دارد:



.آنهابازخواهدگشتبعدازاتمامباشد،قاعدگییاشیردهیازبارداریناشیاگرآمنوره



بایدبازالس2تاماه2بعدازباشد،قاعدگیضدبارداریهایقرصازقطعاگرناشی

گردد.



برنگردد.وشایددیگرهیچگاهیافتههامرتباًکاهشباشد،قاعدگیازیائسگیاگرناشی

خواهدشد.طوردایمیبهقاعدگیقطعنیزباعثرحمبرداشتن



ثمعموالًباعیافتهکاهشباشند،باتجویزهورمونشدهریزدچاراختاللاگرغدددرون

خواهدشد.قاعدگیبازگشت



باشد،درمانعصبییاپرخوریاشتهاییبیچونهاییازبیماریناشیقاعدگیاگرقطع

.استضروریقاعدگیبازگشتهابرایبیماریآمیزاینموفقیت



قطع دیابتناشیقاعدگیاگر بیماریاز امکانسلیا قاعدگیباشد، بازدارد هرگز

نگردد.



قطع فعالیتناشیقاعدگیاگر کاهشجسمانیاز با باشد، قاعدگیفعالیتشدید باز،

.خواهدگشت
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احتمالیعوارض 

نخواهدداد.رخایعارضهسازپیدانشود،هیچزمینهجدیعلتگونههیچکهدرصورتی

اسازعالیمداردبعضیامکان مثلتروژنکمبود تناسلیمجرایوخشکیُگرگرفتگی،

بروزکنند.

شود.دارشدمختلبچهداردتواناییامکان



درمان

کلیاصول

آزمایشاتیتشخیصبهکمکبرای معموالً اندازهبارداریآزمایشچون، گیری،

کهایتشخیصیاردکارهایدهستند.امکاناسمیر،ضروری،وپاپهادرخونهورمون

شوند.،نیزتوصیهیاهیستروسکوپیالپاروسکپیدارند،مثلجراحینیازبه

کورترحمداخلیدیوارهوباکورتگشادشدهرحم،دهانهجراحیباعملاستممکن

شود.میکشیده

وجودسازدرصورتزمینهبیماریدرمان

باشد.ازاسترسناشیقاعدگیقطعکهدرصورتییامشاورهدرمانیروان

شد،زودترتشخیصمجدداًقطعنماییدتااگرقاعدگیخودرایادداشتقاعدگیهایزمان

شود.داده



داروها

نمود.جنبهاستفادهونیزتشخیصدرمانجهتتوانمیویااستروژنازپروژسترون

خونریزیقطعپروژسترونکهاستگونهاینپروژستروندرمانتشخیصی و شود

.استفعالتناسلیدستگاهشودکهمیدهد،معلومرخقاعدگی

شود.دیگرنیزاستفادهسازازداروهایزمینهبیماریدرمانداردبرایامکان



فعالیت

رد.وجودنداآنبرایمحدودیتیهیچ
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غذاییرژیم

شود.نمیتوصیهخاصیمعموالًرژیم

اضافه کاهشوزناگر رژیموزنیا تغییر دارد، مشکلتصحیحبرایغذاییوجود

شود.میتوصیه



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

.راداریدآمنورهتانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

بازنگردد.ماه0،تادرمانرغم،علیاگرقاعدگی

ممکندردرمانمورداستفادههایبروزکنند.هورمونجدیدونامنتظرهاگردچارعالیم

شوند.جانبیعوارضباعثاست



 (Endometriosis)آندومتریوز

کلیتوضیح

)آندومتر(رحمداخلیپوششمشابهبافتندرآکهازاختاللیاستآندومتریوزعبارت

سطحرویاستممکنبافتظاهرشود.اینشکمپایینیدرقسمتغیرمعمولدرنقاطی

پشتتخمدان رویلگنیودرحفرهرحم؛ درنقاطیرودهدیواره؛ وندرتاً دورتربه؛

شودکهمی،وشدیدتقسیم،متوسط،خفیفمحدودچهارمرحلهوجودآید.آندومتریوزبه

تاازبلوغتوانددرهرسنیمیاختاللهستند.ایناختاللوشدتقرارگیریبیانگرمحل

شود.میبیشتردیدهسالگی26-36دهدامادرسنینرخیائسگی



شایععالیم

وجودآیند:بهسالچندینیاطیظاهرشوندطورناگهانیبهاستزیرممکنعالیم

ممکندردلگنیآخرگاهی،خصوصاًروزهایماهانهعادتهنگامبهفزایندهدردلگنی

دهد.رخدرهرزمانیاست

جنسیمقاربتهنگامدردبه

ماهانهازعادتقبلبینیلکه
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درادراریامدفوعوجودخونگاهی 

ایرودهباانقباضاتدردهمراهکمردرد؛

نازایی



علل

دارند؛معموالًدرهنگامقبولزیررابیشترازبقیهنظریههستند،اماپزشکانناشناخته

پوششگذاریتخمک آمادهشده)آندومتر(ضخیمرحمداخلی، لقاحتخمشدنکاشتهتا

عادتودرخونریزیشدهکندهرحمداخلیپوششفتد،بافتنیااتفاقباشد.اگراینیافته

وازیافتهتجمعشدهتخریببافتازموارد،اینشودودربعضیمیخارجازبدنماهانه

شودورمیغوطهدراینجاآزادانهروند.بافتمیلگنحفرهدرونبهرحمیهایلولهراه

گسترشهمسایرنقاطوبهرشدکردهچسباندودرهرماههامیربافتسایوخودرابه

احشاءبهچسبیدنباعثاستممکنلگنیاحشایآندومتربرروییابد.رشدبافتمی

ظاهرخواهندشد.دردوسایرعالیمترتیباینیکدیگرشودوبه



خطردهندهافزایشعوامل

اندازند.میتعویقرابهشوندیاحاملگینمیحاملهکههاییخانم

آندومتریوزخانوادگیسابقه

(وخونتخریبیبافت)مسیرخروجیرحمگردنشدنیابستهتنگ



پیشگیری

میانجامتواننمیپیشگیریبرایخاصیاقدام تنها تشخیصتوانداد. وزودهنگامبا

کرد.آندومتریوزجلوگیریازگسترشاسبمندرمان



موردانتظارعواقب

تولیدکاهشعلت،بهازیائسگیشود.اماپس،آندومتریوزتدریجاًشدیدمیدرمانبدون

کند.می،تدریجاًپسرفتاستروژن
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.استمعالجهقابلباجراحیبیماریایندادوگاهیباداروتخفیفتوانرامیعالیم

.کمتراستدرمان،موفقیتدرآنهازیاداستبیماریشدتکههاییدرخانم



احتمالیعوارض

آنهاشدنوتنگرحمیهایدرلولهبافتشدنکاشتهعلتبهنازایی

.نیستازتهدیدزندگیاینشانهدردهیچگاهامااینکنندهدردناتوان

مزاجواجابتادراریشکالتم

لگنیاحشایچسبندگی

ازجراحیعودآندومتریوزپس

هایوتودهبزرگهایایجادکیستتواندباعثمیتخمدانرویشدهکاشتهوجودبافت

آندومتریوماشود.نامبهلگنی



درمان

کلیاصول

تشخیصامکان معایناتدشاختاللایندارد نیازمند و اقداماتوار یا جراحیمکرر

الپاروسکوپیالپاروسکوپیمثلتشخیصی در منفذیباشد. ایجاد با روی، ،شکماز

بهمنبعآننوککهباریکایوسیله وشدهفرستادهشکمحفرهدروننورقراردارد

اشعهرودهپایینیازقستداریبرشوند.عکسمیبررسیولگنیشکمیاحشای با ها

تشخیصبهدررسیدناستها(ممکنرودهبهتردیدنبرایباریمباتنقیه)همراهایکس

باشد.کنندهکمک

متفاوتیانشدندارشدنبچهبهبیمار،وتصمیم،سنبیماریمرحلهبرحسبدرمان-

.است

بیماریاستممکنباشید.حاملگیفکرحاملگیزودتربهاهید،هرچهخومیاگربچه-

استممکنحاملگیانداختنتعویقبهباشیدکهداشتهبدهد.توجههمتخفیفرامقداری

بیانجامد.نازاییبه



 
 «حق پناه»محمد اميد 

 

(1) امراض شایع در جامعه  

 

- (179 )- 

جریانتمالاحاستممکنکنید.تامپوناستفادهبهداشتیازنوارهایتامپونبهجای- 

رابیشترکند.ولگنشکمحفرهبهوورودآنتخریبیوبافتگردخونپس

رارویداغآبیاشیشهکنندهگرمصفحهکنید.یکدردازگرمااستفادهتخفیفبرای-

تخفیفشوندوناراحتیشلبگیریدتاعضالتگرمآبیاکمرقراردهید،یاحمامشکم

یابد.

برایامکان- منعقدساختنازجراحیشدهکاشتهبافتحذفدارد یا لیزر بابافتبا

شود.استفادهالکتریکیجریان

درآوردنشدهکاشتههایبافتبرداشتنبرایجراحی- یا لولهرحم، ورحمیهای،

شوند.ندحاملهخواهدیگرنمیکههاییهادرخانمتخمدان



داروها

کرد.استفادهدردخفیفرفعبرایغیراستروییدیضدالتهابیازداروهایتوانمی

تجویزشوند.تریضددردقویداردداروهایامکان

شوندعبارتندتجویزمیآندومتریوزبامهارکارتخمداندرمانبرایکهرایجیداروهای

قرص حاملگیجلوگیریهایاز داروهایاز دانازولپروژسترونی، هورمون، آزادو

ها.گنادوترویینکننده



فعالیت

ایندهدکهمیراکاهشاستروژنوسطحداده،دردراتخفیفرفتنراه،حتیورزش

رشدآندومتریوزشود.کندشدنباعثاستممکن

محدودشود.مقداریتافعالیتنیازاستازجراحیپس



غذاییرژیم

هابدترکند.ازخانمرسددردرادربعضینظرمیکنیدزیرابهاجتنابکافئینازخوردن
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نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

آندومتریوزرادارید.تانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

دهد:رخدرمانازمواردزیرهنگاماگریکی

تحملـدردغیرقابل

یازیادغیرمعمولـخونریزی

عالیم- دچار ایداگر شده توجیه غیرقابل و داروهایجدید استفاده. درمانمورد در

باشند.داشتههمراهبهجانبیعوارضاستممکن

اًظاهرشوند.مجدد،عالیمازدرماناگرپس-



 (Epididymitis)اپیدیدیمیت

کلیتوضیح

التهاباستعبارتاپیدیدیمیت عفونتاز اپیدیدیماپیدیدیمو مستطیلییک. ساختار

چسبد.هامیازبیضههرکدامباالییقسمتبهکهاستشکل



شایععالیم

.بیضهشدنودردناک،سفتبزرگ

تب

(هردوبیضهها)گاهیازبیضهیکیدرپشتوتورمدرد،گرمیسریعشروع

لمسبهبیضهکیشهمحتویاتبودنحساس

لمسدیگربهبیضهبودنحساسگاهی

شود.ادرارمیهنگامبهسوزشباعثکهحادپیشابراهغالباًالتهاب



علل

؛،مثالًسوزاکاستازبدندیگریدرقسمتباکتریاییعفونتیکازایمعموالًعارضه

یاکلیهمثانه؛یاعفونتپروستاتعفونت
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بهبیضهدرکیسهازعفونتایعارضهاستممکناپیدیدیمیت  یا بهآسیبعلتباشد

ایجادشود.بیضهکیسه



خطردهندهافزایشعوامل

التهاباخیبیماری خصوصاً مزمنر، یا التهابپروستاتحاد عفونتپیشابراه، یا ،

ادراریمجاری

پیشابراهتنگی

طوالنیمدتبهسوندادراریبودن



پیشگیری

بندوباریبیوعدمازکاندوماستفاده

.ازسوندادراریالمقدوراجتنابحتی



موردانتظارعواقب

 درمانمعموالً عرضمیخوببا در معموالً درد می1-3شود. بهبود اماروز یابد،

انجامد.طولهابههایاماههفتهاستممکنکاملبهبودی



احتمالیعوارض

شود.دردمیبدترشدنباعثمزاج،زیرااجابتیبوستگاهی

دادهرخدرهردوطرفاپیدیدیمیتهک.درصورتیوانسدادپیشابراهیاتنگیعقیمی

دارند.جراحیبهموارداحتیاجباشد.این



درمان

کلیاصول

شناساییبرایپروستاتترشحاتادراروکشتآزمایشمثلآزمایشگاهیهایبررسی

مسؤولمیکروب
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مبارزهاستعبارتدرمانهدف- عفونتاز کاهشبا تورمدو و معموالًدرمانرد

گیرد.انجامتوانددرمنزلمی

توانکارمیاینشودتادردکمترشود.برایداشتهاززیرنگاهبیضهشودکیسهسعی-

قرارداد.ملتهبپاهاوزیرناحیهرابینکردوآناستفادهنرمحولهازیک

قراردهید.ازملتهبنواحیراروییخکیسه،یکتورمدردوکاهشبهکمکبرای-

نکنید.گرمااستفاده

دربعضیکهونگهدارندهکنندهمحافظتوسیلهازیکعادیهایفعالیتازشروعپیش-

نمایید.استفادهزیرنسبتاًتنگگیردیالباسقرارمیهامورداستفادهازورزش

شود.میانجامتفحصیجراحی،عملبیضهونجاتقطعیتشخیصبرایندرتاً-

عملامکان- کهبرایجراحیدارد شدید جواببیوتیکآنتیبهموارد دهندنمیها

یابد.ضرورت



داروها

باعفونتمبارزهبرایبیوتیکآنتی

استامینوفنایبوپروفن خفیفبراییا درد در متوسطکهمواردی. وجوددرد شدید تا

ترتجویزشوند.ضددردقویداروهایاستباشدممکنداشته

مدفوعهایکنندهنرم



فعالیت

وقتی تورمتبکهتا و درد نیافته، رختخواببهبود در مقاربتاستراحتاند، از کنید.

صبرکنید.عالیمکلیهکردنفروکشازپسماهیککنید؛حداقلخودداریجنسی



غذاییرژیم

خوردن چایالکلاز قهوه، نوشابه، یا خودداریهای، دار اینگاز باعثکنید. مواد

شوند.میادراریدستگاهوآزردگیتحریک
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یبوستپیشگیریبرای  غذاهایاز مثلطبیعیمسهل، میوهبخورید، غالت،تازهآلو،

داروآجیلسبوس



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

رادارید.اپیدیدیمیتتانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

نیابد.تخفیفشدهتوصیهاگردردباکارهای-

شویداگرشمادچارتب-

شویداگرشمادچاریبوست-

بهبودنگذارند.،روبهدرمانازشروعروزپس0عرضدراگرعالیم-
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 امراض جلدی

 (Scleroderma)اسکلرودرمی

کلیتوضیح

بدنهایوسایرقسمتپوستدرآنهبمندکهمنتشربافتبیمارییکاسکلرودرمی

؛،مفاصلواندپوستتمیبیماریگردند.اینمیوسفتشده،ضخیمرفتهتحلیلتدریجبه

ودست،انگشتانخونیها،عروقها،ریه،کلیه،قلبمریخصوصوبهگوارشدستگاه

این سازد. درگیر را بزرگساالناختاللپا جنسدر دو هر ولیمیدیدهاز درشود

.شایعتراستسال36-56سنینهایخانم



شایععالیم

شدنوزخم،کرختیخونگردش،اختالل،خشکیپوستشدنضخیمو:سفتانگشتان

انگشتاننوک

،وزن،کاهشازغذاخوردنپسغذا،نفخجذب،اختاللبلع:دشواریگوارشدستگاه

جناغغذادرپشتماندنواحساسسردلسوزش

نرمیرفتنازدستباعث(کهصورتدرناحیهخصوص)بهشدنوضخیم:سفتپوست

گردد.میآنپذیریوانعطاف

دردعضالنی

وخستگیضعف

مفاصلوتورمدرد،خشکی

خونیکم



علل

همبندباشد.بافتخودایمنیاختاللیکاستممکن،ولیاستناشناختهاختاللاینعلت

عروقبافتهمهایزمینه)چارچوب و ضخیمخونیها سفت( غیرقابل، انعطافو

گردد.می
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خطردهندهافزایشعوامل 

.ناشناخته



پیشگیری

.نیستپیشگیریحاضرقابلدرحال



موردانتظارعواقب

وداشتهایآهستهسیرپیشرفت.اغلباستبینیپیشمتغیروغیرقابلاختاللسیراین

سازد.هارادرگیرمیهاوکلیهریه،قلب



احتمالیعوارض

هاوگانگرنزخمدرترمیماختالل

استعدادخونریزی

قلبریتماختالالت

قلباحتقانینارسایی

کلیهنارسایی

باالفشارخون

هاریهتخریب



درمان

کلیاصول

وخونیکمشناساییجهتخونهایآزمایششاملاستممکنتشخیصیهایبررسی-

؛قرمزدرادرار؛نوارقلبهایگلبولشناساییادراربرایها؛آزمایشپادتنگیریاندازه

مریدسترادیوگرافی قفسهها، آزمونسینهو ریههای؛ باریمعملکرد و؛ انما؛

باشد.پوستبردارینمونه
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منزلانبیمارمراقبت- در بهمیانجاممعموالً دربیمارانکردنبستریندرتشود.

)نظیرجراحیجراحیاقداماتیاجهتیاکلیوی،ریویقلبیعوارضعلتبهبیمارستان

یابد.می(ضرورتمری

.استمتفاوتعالیموشدتنوعبهبستهدرمانیبرنامه-

ازلباسبیماریدراینخونگردشتاللاخدلیلبه- ودستکشخصوصبهگرمهای،

وهوارانیزدرآبکنید.وضعیتشدیداجتنابباسرمایکنید.ازتماساستفادهجوراب

کاربرید.رابهالزمهایواحتیاطنظرداشته

.کنیدخودراحفظبدنوبریدگیازایجادسوختگی-

خوابهنگام- 2زیرسرخود بالش3یا را سرخود یا مترسانتی15-26بگذارید

شود.جلوگیریمریداخلبهاسیدمعدهزدنقراردهیدتاازپسبدنباالترازسطح

کنید.استفادهانگشتانخونجریانافزایشبرایبازخوردزیستیازروشهای-

کنید.خودداریدخانیاتمالازاستع-

یکدادنتطبیقبرای- با مادامعالجغیرقابلبیماریخود روانو یادرمانیالعمر،

شود.میتوصیهباروانپزشکمشاوره

کنید.،آنهاراگرممفاصلخشکیتخفیفبرای-



داروها

وبراینسخهبدوناسیدهایازآنتیانتومییاسوءهاضمهسردلسوزشتسکینبرای

کرد.استفادهیاایبوبروفنازآسپیرینومفصلیدردعضالنیتخفیف

کرد.استفادهباروغنکردنهاوچربکنندهها،نرمازمحلولتوانمیپوستنرمیبرای

هایاباعفونتمقابلههابرایتیکبیو،آنتیالتهابیعالیمتخفیفبرایکورتونیداروهای

تجویزشود.استممکنفشارخونآوردنپایینبرایداروهایی

تجویزشوند.استممکنبیماریباعوارضنیزمرتبطدیگریداروهای
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فعالیت 

نکنید.خودراخستهدهیدولیخودادامهطبیعیهایفعالیتبهتاحدتوان

خونجریان،حفظپوستپذیریانعطافحفظبهاستممکنمنظمدادنباحرکتنرمش

کند.کمکازجمودمفصلیوپیشگیریدرحدمطلوب



غذاییرژیم

سوزشنفخرسیدنحداقلبهبرای دل، ناراحتیسر وعدهگوارشیو غذاییهایاز

بلعبهکمکشود.برایمیتوصیهگاهینرمغذاییکنید.رژیمهمتعدداستفادولیحجمکم

همراهلقمه ازیکمصرفمایعاتآنغذا یکریزیطرحبرایتغذیهکارشناسکنید.

بگیرید.کمکمغذیرژیم



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

باشید.اسکلرودرمیعالیمتاندارایخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

:درمانبروزمواردزیردرطی

علتبدونزیرپوستییاخونریزیـکبودشدگی

هازخمترمیمـُکندی

(وغیرهزخمکردن،چرک)تبعفونتعالمتـهرگونه



 (Erythema Nodosum)رهیگُاریتم

کلیتوضیح

مشخصهکهزیرپوستوبافتپوستالتهابیبیماریازیکاستعبارتگرهیاریتم

هایاستخوانرویپا،خصوصاًپوستبررویقرمزودردناکهایوجودگرهآنعمده

دهد.احتمالمیرخبدندربازوهایاسایرنواحیگاهیبیماری.اینپااستساقبزرگ

.زیادتراستسال12-06هایوخانمتراندردخبروزآن
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شایععالیم

زیر:هایباویژگیهاییگره

،وگرملمسبهیاحساسقرمز،دردناک

شوند.ظاهرنمیزماندریکگره0ازسانتیمتر(.معموالًبیش0-16)بزرگ

،،قرمزی،ونیزتورمتبمثلدیگریشوند.غالباًعالیمظاهرمیهامعموالًناگهانیگره

هاوجوددارند.گرهبااینپاوزانوهمراهدرمچلمسبهوحساسیت

درعرضگره تغییررنگایقهوهبهآبیقرمزبهبهصورتیروزازرنگ7-16ها

دهند.می



علل

عبارتنداز:شدهشناخته.عللاستناشناختهگاهی

بارداریهایقرصمثلداروهاییمصرف آنهاییضد باالییاستروژنکه)خصوصاً

دارند(،سولفونامیدها،یدیدهاوبرومیدها

(،کوکسیدیوایدومیکوز،)شایعترازبقیهاسترپتوککیهایعفونتمثلعفونتبروزیک

سل بالستومیکوز، سارکوییدوز، عفونتهیستوپالسموز، و باکتریناشیهای، هایاز

یرسینیا

خودایمنیهایبیماری

رودهمزمنالتهاب

خونهایدرپروتئینمشکل

هستند.هایاموادنگهدارندهرنگحاویکهغذاهاییخوردن

سرطان



خطردهندهافزایشعوامل

حاملگی

ذکرشد.عللدرقسمتکهمشکالتی
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پیشگیری 

نمود.یادرمانراحذفآنتوانباشد،میشدهشناساییعلتکهدرصورتی



موردانتظارعواقب

کاهشلمسآنهابهوحساسیتشدهروزکوچک16-26درعرضظاهرشدههایگره

ماریبیترتیباینظاهرشوند.بهدیگریهایگرهبیندرهمیناستیابد.اماممکنمی

چندیناستممکن وقتیادامهماهتا گرهیکهیابد. اریتمدیگر نشود، گرهیظاهر

شود.میزودترحاصلبهبودی.بادرماناحتماالًهرگزبازنخواهدگشت



احتمالیعوارض

وجودآید.بهایعارضهگرهیدراثراریتمرودکهانتظارنمی

دهند.رخ،عوارضیگرهیسازاریتمزمینهعلتبداردبرحسامکان



درمان

کلیاصول

بررسیخونآزمایششاملاستممکنتشخیصیاقدامات ضدپادتنمیزان)مثالً

سینهازقفسهبرداریقرمز(،یاعکسهایگلبولرسوبسرعتیابررسیاسترپتوکک

،باشد.وزیاسلوجودسارکوییدبررسیبرای

ساززمینهبیماریدرمان-

شوند.میبیماریبروزاینباعثبالقوهکهداروهاییمصرفالمقدورتوقفحتی-

دارید.دارد،پاراباالنگهامکانکههرزمان-

کنید.ازپااستفادهحفاظتبرایمناسبهاییاجورابازبانداالستیک-

کنیدیااستفادهمرطوبازکمپرسدردوناراحتیوتخفیفبهبودبیماریتسریعبرای-

دردیاالتهابتخفیفمعموالًبرایگرمآبورسازید.کمپرسغوطهخودرادرآبپای

شود.استفادهخنکآبازکمپرسبهتراستخارش،برای.درعوضبهتراست
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داروها

ناراحتیبرای و آسپیرینتوانمیخفیفدرد نوعاستفادهاز )از آنپوششنمود دار

نشوید(.معدهکنیدتادچارناراحتیاستفاده

دردتجویزشوند.رفعبرایدیگریداردداروهایامکان

شود.ازکورتیکواستروییدهااستفادهاستدرمواردشدیدممکن

.نیستکننده(معموالًکمک)مالیدنیموضعیوهایدارمصرف



فعالیت

عالیمباالباشد.وقتیپایتانکهکنیدطوریاستراحتتوانیددررختخوابمیکهتاحدی

دهیدفرصتهفته3خودراتدریجاًازسرگیرید.حدودعادیهاییافتند،فعالیتتخفیف

شود.حاصلتابهبودی



غذاییرژیم

شود.نمیتوصیهخاصیرژیم



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

رادارید.گرهیاریتمتانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایک

دهند:رخدرماناگرمواردزیرحین

بهبودنگذارند.بهرودرمانروزازشروع3درعرضعالیم؛یااینکهبروزتب-

بیماریعلتبهاستکنیدممکنشمافکرمیظاهرشودکهجدیدیعالمتاگرهرگونه-

باشد.تجویزشدهیاداروی











 
 «حق پناه»محمد اميد 

 

(1) امراض شایع در جامعه  

 

- (191 )- 

 (Erythema Multiforme)فرممولتیاریتم 

کلیتوضیح

یکاستعبارتفرممولتیاریتم پوستالتهابیبیماریاز غشحاد مخاطیاهایو

بیماریپوشانند(.دراکثرموارد،اینرامیبدنحفراتکهومرطوبینازکهای)بافت

شدیدداردشدیدنیزباشد.نوعشود،اماامکانخودمحدودمیوخودبهاستخیمخوش

شود.میناختهشدیدنیزشفرممولتییااریتمـجانسوناستیونسنشانگانبانامبیماری



شایععالیم

هامتحدالمرکزحلقهصورتدارندوغالباًبهقرینهقرمزهستندوشکلیکهبثورینقاط

شوند.(ظاهرمیتیراندازیسیبل)شبیه

رویاین سایرنقاطدستکفبثورمعموالً یا ظاهرمیدستوپا، شودوممکنوپا

یابد.نیزگسترشبدنیرنقاطوساصورتبهاست

خارشضایعات گاهیمعموالً و احساسدردناکدارند آنها در فرد یا سوزشهستند

کند.می

شوند.می،کهیر،یازخمتاولبهتبدیلضایعات

شوند.میملتهبتناسلیها،وناحیه،چشمدهانمخاطیدرمواردشدید،غشاهای

تب

ردسرد

گلودرد

اسهال



علل

هرپس،خصوصاًویروسویروسیهای.عفونتاستناشناخته%ازموارد،علت56در

(خالتب)ویروسسیمپلکس

باکتریاییهایعفونت

اییاختهتکهایازانگلناشیهایعفونت
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هاهمبندـرگبافتهایبیماری

پنیسولفونامیدمثلداروهایی داروهایسیلینها، سالیسیالتضدتشنجها، و، ها،

ندهد.دارورخازشروعروزپس7-10تااستممکنداروییها.واکنشباربیتورات

هاسرطان

حاملگی

درمانیاشعه

ماهانهازعادتقبلهورمونیتغییرات



خطردهندهافزایشعوامل

ازقبلمفرمولتیاریتمسابقه

شوند.واکنشبروزاینباعثاستممکنکهداروهاییمصرف



پیشگیری

احتمالیازعللالمقدوراجتنابحتی

شود.فرممولتیاریتمباعثاستممکنکهیاعفونتیبیماریهرگونهسریعدرمان

آفتابدرمعرضرفتنوقرارنگاسترسباکاهشخالازبروزتبپیشگیری



موردانتظارعواقب

هفته2-3رسدومعموالًدرعرضحداکثرخودمیبههفته1-2درعرضبثورپوستی

بماند.باقیهمهفته5-0تااسترود،اماممکنمیازبین



احتمالیعوارض

شدیدنوعبهخفیفازنوعبیماریپیشرفت

التهابقرنیهزخمچونمشکالتیاستکنممدرچشم سایرمشکالتعنبیه، یا جدی،

وجودآیند.به

عودبیماری
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وجودآیندوحتیبهجدی،مشکالتدربدنالتهابیاگسترششوکعلتداردبهامکان 

کند.فوتاستبیمارممکن



درمان

کلیاصول

وجودتبدرصورتدررختخواباستراحت-

.استشدهبروزمشکلاحتماالًباعثکههرداروییمصرفقطع-

پوستکردننرمبراییالوسیونمرطوبکمپرس-

.دقیقه36مدتباردرروزهرباربهسهتاخنکولرمآبدروانخوابیدن-

.استشدهواکنشبروزاینباعثکهیاعفونتیبیماریهرگونهدرمان-

ازعوارضپیشگیریبرایطورمرتببهچشمدقیقمعاینه-

عفونتاحتمالکاهشبرایدهانبهداشتباشد،رعایتوجودداشتهزخماگردردهان-

دارد.زیادیاهمیتناراحتیوتخفیف

بیماردرکردنبسترینیازبهاستباشد،ممکنوپیشرفتهگستردهپوستیاگرآسیب-

باشد.وجودداشتهسوختگیمرکزمخصوصیک



داروها

شود.ازکورتیکواستروییدهااستفادهاستممکنپوستوتحریکالتهابکاهشبرای-

ویرتجویزآسیکلواستممکنخالتبویروسمثلویروسیهایعفونتدرمانبرای-

شود.

شود.تجویزمیبیوتیک،آنتیضایعاترویثانویهوجودعفونتدرصورت-

تجویزشویهیادهانموضعیداردداروهایباشد،امکانوجودداشتهزخماگردردهان-

شود.

صورت- امکانچشمدرگیریدر محلول، داروهایچشمشستشویدارد سایر یا

تجویزشوند.وضعیم
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داروهایامکانعالیمتخفیفبرای- آرامدارد درد، آنتیبخشضد یا هاهیستامینها،

تجویزشوند.



فعالیت

دهند.میاجازهعالیمکهتاحدی



غذاییرژیم

.موردنیازنیستخاصیمعموالًرژیم

شود.شایدبهترتحملنرمیاغذاهایمایعات،خوردندردهانوجودزخمدرصورت

باشد.کنندهکمکاستبیشتر،ممکنمایعاتدریافتگاهی

باشد.وجودداشتهسرمداردنیازبهامکانشدهبستریدربیماران



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

رادارید.فرممولتییتمارتانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایک

شدیدباشند.داردبالقوهامکانبیماریبدترشدند.عوارضدرمانهنگامبهاگرعالیم-

ایداگردچارعالیم- قابلتوجیهشده وغیر داروهایجدید استفاده. دردرمانمورد

باشند.داشتههمراهبهجانبیعوارضاستممکن



 (Sporotrichosis)ریکوزاسپوروت

کلیتوضیح

وآبسهایجادزخمباعثکهعفونیقارچیبیماریازیکاستاسپوروتریکوزعبارت

پوست لنفاویدر غدد عروق، مزرعهمیلنفاویو باغداراندارانگردد. ویژهبهو

شوند.میردارند،بیشترآلودهسروکاویازرشکمردابی،خزهسرخباگلکهافرادی

بهاسپوروتریکوزسرایت دربزرگساالنفرد ندارد. شودایجادمیازهردوجنسفرد

.تراستشایعدرمردانولی
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شایععالیم 

انگشتاندرددرزیرپوستبهوغیرحساسحرکت،قابلکوچکندول:یکاولیهمراحل

چندگردد.درعرضمیوزخمی،صورتیشدهبزرگآهستگیبهلشود.ندوظاهرمی

:روزیاهفته

شود.ظاهرمیناحیهکنندهتخلیهلنفاویدرامتدادعروقایتیرههایندول

گردد)نادر(.آغازمیباخلطهمراهبرسد،سرفهریهبهایجادکنندهعاملاگرقارچ

اشتهاییوبیکلیناخوشی،لرز،احساستبباعثکهقارچیهایماریسایربیبرخالف

وجودندارد.دیگریشوند،معموالًعالیممی



علل

هرزههای،علفمردابی،خزهدرخاککهشنکیاسپوروتریکوزنامبهباقارچیعفونت

کند.میفسادزندگیدرحالآلیوسبزیجات



خطردهندهافزایشواملع

سارکوئیدوزیاسلطبیسابقه

گلوپرورشکشاورزیسروکاردارندمثلوخاکباگیاهانکههاییشغل

یاداروهاازبیماریناشیایمنیسرکوب



پیشگیری

بپوشید.،دستکشکارباخاکدرهنگام



موردانتظارعواقب

بادرما ممکنولیاستعالجقابلازبهبودضایعاتپسماه1-2درعرضنمعموالً

،دربدنعفونتگسترشدرصورتکشندگیبکشد.میزانطولماه0-7بهبودیاست

.باالاست
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احتمالیعوارض

ر(.گردد)نادمیزندگیسرتاسروتهدیدکنندهعفونتباعثکهدربدنقارچگسترش



درمان

کلیاصول

باشند.ازضایعاتحاصلچرکآزمایشگاهیکشتتوانندشاملمیتشخیصیهایآزمون

،سلازجملهردسایراختالالتبرایاستوجودندارد.ممکنآنبرایپوستیآزمون

گیرند.انجامدیگریهای،آزمونونئوپالزیباکتریاییسارکوئیدوز،استئومیلیت

کرد.بادارودرماندرمنزلبتواناستممکن

شود.قرنطینهشخصنیست،الزمنیستاسپوروتریکوزمسریازآنجاکه

کند.دردکمککاهشتواندبهمیکردنگرم

کنید.ریهاجلوگیباباکتریثانویهبپوشانیدتاازعفونتشلرابابانداژهایضایعات

کنید.راثبتوآنخودراوزنروزانه

صورت عوارضدر بستریبروز ممکن، بهبیمارانبرایاستشوید. بیماریمبتال

گردد.توصیه،جراحیریوییاضایعاتومفاصلاستخوان



داروها

کندوهرهارقیقسایرنوشیدنییامیوه،آبرادرآب.آنیدیدپتاسیمشدهاشباعمحلول

رابانیهاآندندانازتغییررنگجلوگیریکنید.برایباربعدازغذامصرف3روز

بنوشید.

یاایتراکونازولفلوکونازولمثلضدقارچداروهای



فعالیت

منتشرایجادگردد.عفونتعالیمکهمگرایننیستالزممحدودیتی
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غذاییرژیم 

ندارد.خاصیغذاییرژیم



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

باشید.اسپوروتریکوزراداشتهعالیمتانخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

بیایند:مواردزیرپیشدرماناگردرطول

توجیهغیرقابلوزنـکاهش

دهانینتیگرادبادماسنجسادرجه3/34ـتب

اید.شدهتوجیهجدیدوغیرقابلاگردچارعالیم

قارچداروهای استفادهضد درمانمورد بثورمثلجانبیعوارضیاستممکندر

ایجادکنند.وسرفهودهانزبان،تحریکپوستی



 (Chickenpox)مرغانآبله

کلیتوضیح

هرپسویروستوسطکهوبسیارمسریخفیفبیماریازیکاستعبارتمرغانآبله

ترشایعدهدامادرکودکانرخسنیهرتوانددرمیبیماریشود.اینزوسترایجادمی

.است



شایععالیم

شدیدهستند:،امادربزرگساالنخفیفزیرمعموالًدرکودکانعالیم

تب

کشد.میروزطول1-2کهعمومیناخوشییااحساسدردشکمی

سر،پوسترویتواندپدیدآید،ازجملهمیبدنتقریباًدرهرجایکهپوستیبثورات

داخلتناسلیآلت و بینیدهان، مهبل، یا گلو، تاول، ممکن. نواحیاستها بسیاردر

هادرشوند.تاولوپاکمترظاهرمیشند،امادردستباشدهگستردهازپوستوسیعی
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محلمیساعت20عرض در و دلمهترکند میتشکیلآنها هر روز3-0شود.

آیند.وجودمیجدیدبههایازتاولهاییمجموعه

آنفلوآنزاوجوددارد.شبیهعالیمسرییکدربزرگساالن



علل

باریزدرهوایاتماسهایقطرهازراهویروسزوستر.اینسهرپباویروسعفونت

-21بیماریازآغازعالیمپیشنهفتهیابد.دورهمی،ازفردبیمارانتقالپوستیضایعات

.روزاست7

تاچندینویباشد،کودکگرفتهمرغانآبلهحاملگینوزادقبالًیادرحیناگرمادریک

آبلهماه اینایمنیمرغاندربرابر اما ازتولدپسماه0-12درعرضایمنیدارد.

یابد.میکاهش



خطردهندهافزایشعوامل

بدنایمنیدستگاهکنندهسرکوبازداروهایاستفاده



پیشگیری

حال نمیدر آنتوانحاضر سرمعملبهپیشگیریاز اینعلیهپادتنیحاوآورد.

کهکسانی)مثلدرآنهازیاداستخطرناکخطرایجادبیماریکهافرادیبرایویروس

یکمیکنند(استفادهمیدریافتایمنیکنندهیاسرکوبضدسرطانداروهای شود.اخیراً

.استموردتأییدقرارگرفتهبیماریاینجدیدبرایواکسن



موردانتظارواقبع

به خود کودکانخودیبهبود عرض. در می7-16معموالً بهبود درروز یابند،

.درآنهابیشتراستبروزعوارضواحتمالبیشتراستمدتاینبزرگساالن



دارد.ایمنیمرغانآبلهعمردرمقابلتمامازبهبود،فردبرایپس
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ویروسمرغانآبلهسیربیماریشدنازطیپسگاهی بدن، باقیخفتهحالتبهدر

درریشهمی هاسالاستممکنخفتهویروس(.ایننخاعنزدیکاعصابماند)احتماالً

زوناراایجادکند.بیدارشودوبیماریبعددوباره



احتمالیعوارض

مرغانآبلههایتاولبررویثانویهباکتریاییعفونت

چشمویروسیعفونت

مغز(یاعفونت)التهابندرتاًآنسفالیت

بزرگسالیهابعددردورانبروززوناسالاحتمال

شودعفونیتاولکه،درصورتیتاولجایماندنندرتاًباقی

(قلبعضله)التهابمیوکاردیت

طورگذرا(بهمفصل)التهابآرتریت

الریهذات

راینشانگان



درمان

کلیاصول

تاولتشخیص ظهور با بنابراینمیدادهپوستیهایمعموالً و آزمایشانجامشود

ندارد.ضرورتی

گیرد.میانجامعالیمتخفیفباهدفدرمان

کنید.رداستفادهسآب،یاکمپرس،حولهازپارچهخارشکاهشبرای

شوند.میبروزخارشباعثنگهدارید.گرماوتعریقوخنکآرامبیمارراتاحدامکان

کوتاهناخن را خاراندنها بخاراند. را خود نتواند بیمار تا میتاولدارید باعثها تواند

شود.ثانویهعفونت
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داروها

ممکنداروهای- خارشاستزیر بیکمرا وموضعیهایکنندهحسکنند:

مدتودرکوتاهسرعتبهخارشتخفیفداروهاموجب.اینموضعیهایهیستامینآنتی

محصوالتیمی پراموکسینلیدوکایینحاویکهشوند. کمترینو بروزاحتمالهستند

لوسیونآلرژیهایواکنش دارند. منفنولحاویهایرا )مثلتول، کافور لوسیونو

کنید.رعایتفوقرادرموردمحصوالتشود.دستوردارویی(نیزشایدتوصیهکاالمین



تب- استامینوفناگر از دارد، بهاستفاهوجود آسپیرینعنوانهیچکنید. استفادهاز

(درکودکانیآنسفالیتنوعک)یرایدربروزنشانگاناستداروممکننکنیدزیرااین

باشد.داشتههستندنقشویروسیدچارعفونتکه



داردآسیکلوویرتجویزشود.امکان-



فعالیت

خنکمحیطدریکآرامتواندفعالیت.بیمارمینیستضروریدررختخواباستراحت

کند.بازیودرسایهازخانهبیرونتواندمیباشد،کودکباشد.اگرهواخوبداشته

دلمهتاولتمامکهتازمانی بایدازنشود،کودکتشکیلجدیدیباشندوتاولنبستهها

نیزنبایدبرود.جداباشدومدرسهسایرین



غذاییرژیم

شود.نمیتوصیهخاصیرژیم



یدنمایخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

رادارید.مرغانآبلهعالیماگرشمایاکودکتان

دهد.رخنورروشنبه،سردرد،یاحساسیتحالیاگربی

باشد.سانتیگرادوجودداشتهدرجه3/34باالیاگرتب
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شود.اضافهعالیمنیزبه،سرفهمرغانآبلهاگرضایعات 



 (Acne)آکنه

کلیتوضیح



دردورانکهپوستمزمنالتهابیبیماریازیکاستغرور(عبارت)جوشهایآکنه

دهد.مشخصةمیرخدرسراسرزندگیطورمتناوببه،اماگاهیاستشایعنوجوانی

بیماریوکمر.اینسینه،قفسةصورترویازبروزجوشهاییاستعبارتبیماریاین

.استتراززنانشایعدرمردان



شایععالیم

سرسوزناندازةبهسرسیاهنقاط

سرسیاهنقاطسرسفیدشبیهنقاط

چرکیکوچکهایجوش

جوشهادراطرافوالتهابقرمزی

بزرگتروتورمیصورتبهشود.کیستدیدهوآبسهکیستاستشدیدممکندرآکنة

آبسهپدیدارمیدرپوستمعمولیازجوشهایترسفت ناحیةیکصورتنیزبهشود.

.استچرکوحاویلمسهنگامبهودردناک،ملتهبمتورمعفونی



علل

هورمونهایشود،امااحتماالتغییراتدچارانسدادمینامعلومدالیلبهپوستغددچربی

بیروننتواندبهغددچربیداخلچربیکهدارد.وقتینقشوانینوجدردورانجنسی

درغدهطورطبیعیبهکههاییباکتریوتوسطیافتهتجمعچربییابد،اینراهپوست

عفونی دارند خالفمیوجود بر رایجبرخیشود. عواملیعقاید رعایتعدمچون،

دهد،اماراتخفیفتواندآنمیتمیزیندارند.البتهدرایجادآنییاغذاهانقشپاکیزگی

ندارد.آنرویتأثیریهیچجنسیفعالیت
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خطردهندهافزایشعوامل

یاسردبسیارگرمباهوایمواجهه

استرس

چربپوست

ریزغدددروناختالالت

ضدبارداریهای،یاقرصمردانه،هورمونهایزونکورتیداروهامثلازبعضیاستفاده

آکنهخانوادگیسابقة

موادآرایشیبعضی



پیشگیری

وجودندارد.ازآنپیشگیریبرایحاضرروشیدرحال



موردانتظارعواقب

اغلبدرمان استدر مؤثر بیماریموارد خود و پس، معموالً دوراننیز وبلوغاز

شود.میخودبرطرفخودبهنوجوانی

یابد.میشدتگاهی،آکنهومناسبخوبدرمانرغمعلیالبته



احتمالیعوارض

بدازظاهرخودتصوریداشتن

صورتپوسترویایحفرهیاحالتدائمیبروزجوشگاههای



درمان

کلیاصول

خودراباصورتآرامیراتمیزنمایید:بهزیرآنترتیببه،استچربتاناگرپوست

رادارودردناکشدیداًجوشماساژدهید.امانواحیدقیقه3-5غیرمعطربرایصابون

باعث )زیرا ندهید پوستمیعفونتگسترشماساژ بهشود(. نمایید.آرامیرا تمیز
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صورت  را صابونبشوییددقیقه1-2خود از گاهیپاکو باکتلایرآنتیصابونکنید.

نمایید.استفادهچربیکردنپاکبرایازالکلپوستازشستشوی.پساستکنندهکمک

درسرعتبهرادارندکهتواناییهاایننمایید.باکتریراعوضصورتهرروزحولة

رشدکنند.مرطوبهایحوله



حداقلهایتانمو هفتهرا در بار اجارهدو بشویید. شامپو کهبا رویموهایتانندهید

شود.هامیوباکتریچربیپخشموباعثخوابهنگاموبهدرشببیاید،حتیصورت

هاینمایید.ازشویندهاستفادهضدشورهسرازشامپویشورةیادرمانپیشگیریبرای

دارپرهیزکنید.کرم



نمایید.راپاکصورتچربیوقترابشوییدودراسرعشدید،عرقتانازورزشپس



آرایشی مواد آرایشیاستفادهسنگینروغنیاز مواد بهکهنازکغیرروغنینکنید.

هستندبسیاربهترهستند.لوسیونصورت



نماییدمگربانظرپزشکداریهاخودکنندهمرطوبازمصرف



بااینپوستکهندهید.زمانیخودرافشارندهید،نخارانید،یامالشپوستوجههیچبه

بهبستهاستممکنپزشکشود.البتهمیباشدبهتروزودترخوبندیدهآسیبحرکات

رابردارد.سرسیاهصالحدید،نقاط



نگذارید.رازیرصورت،دستتانتلویزیونیاتماشایلعهمطاهنگام



قراربگیرید.ماوراءبنفشاشعةدرمعرضمقداریپزشکباتوجه
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توصیهزیبایینازیبا،جراحیجوشگاههایکردنبرطرفوبرایآکنهشایدبعدازالتیام

شود.



داروها

باعفونتمبارزه،برایوضعیومها،خوراکیبیوتیکآنتی

ضایعاتداخلبهکورتیزونتزریق

شود(نبایداستفادهعنوانهیچ)اگرباردارهستیدبهایزوترتینویین

باشد.کنندهکمکاست%ممکن16%یا5%،5/2پراکسیدبنزیل

شود.میآفتاببهپوستحساسیتافزایشـآباعثرتین

وحداقلمیآفتاببهپوستحساسیتافزایشنیزباعثآکوتان بهماندهماهسهشود

داروی:اگرباردارهستید،ازهیچشود.توجهبایدمتوقفآنمصرفبارداریشروع

نکنید.استفادهآکنهبرایخوراکی



فعالیت

وجودندارد.آنبرایمحدودیتیهیچ



غذایییمرژ

علت بعضینیستآکنهغذا اما آن، میغذاها بدتر یادداشتیرا غذاهاییکنند. کهاز

راغذاهاییدارید،آنغذاحساسیتکدامبفهمیدبهاینکهباشید.برایخوریدداشتهمی

یکیرادوبارهکنید.بعدآنهاخودحذفکنندازرژیمشمارابدترمیداریدآکنةشککه

کردنروزبعدازاضافه2-3آکنهشدکهنمایید.اگرمشخصاضافهغذاییرژیمبهیکی

مییک تشدید آنغذا بهشود، را اگراینخودحذفازرژیمکلیغذا اما اتفاقکنید.

شود،بهترمیدرتابستانمعموالًدارید.آکنهنگاهغذاییرادررژیمتوانیدآننیفتاد،می

نمود.درتابستانخوردشایدبتوانتواننمیدرزمستانغذاهاراکهبعضیبنابراین
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نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین 

.استدچارآکنهخانوادهتانازاعضایاگرخودشمایایکی

دچارعالیم نامنتظرهاگر و کردهبرجدید توجهوز کهاند. استفادهداروهایکنید مورد

شوند.جانبیعوارضباعثاستممکندرمانبرای



 (Acne rosacea)روزاسهآکنه

کلیتوضیح

عبارتبزرگسالیدوران)آکنهروزاسهآکنه التهاباست( صورتپوستمزمناز

گونه بینی)معموالً و اینها بینبیماری(. میسالگی36-56معموالً دربروز و کند

،کهبینیگسترده.درگیرشدنشدیدتراست،امادرآقایاناستخانمهاشایعترازآقایان

.استرینوفیمامعروفشود،بهمیدیدهبیشتردرآقایان



شایععالیم

گونهبینیرویپوست بهو وضخیمنازیباییشکلها رگهایمیقرمز کوچکیشود.

هستند.مشاهدهقابلپوستسطحروی

رنگکوچکجوشهایگاهی رنگچرکیکوچکوجوشهایقرمز پوسترویسفید

شوند.ظاهرمیصورت

هاوپیشانی،گونهبینیرویمداوموقرمزیبرافروختگی

.استدردناکلمسهنگامبهصورت



علل

اینعلت ناشناختهبروز بهاستبیمار، اما اثربیماریکهاستشدهثابتتجربه. در

نوشیدنیاسترس غذاهایگرمهای، ادویهداغ، پر الکلیا و می، یاتشدید گرما شود.

شوند.تشدیدآنباعثاستنیزممکنشدید،یانورآفتابسرمای
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خطردهندةافزایشاملعو

پوستیسایربیماریهایدرمانبرایکورتیکواستروییدیهایازحدازکرمبیشاستفاده

واسترسبودنعصبی

سفیدپوست

الکلسوءمصرف



پیشگیری

عواملاجتناب غذاهایداغهاینوشیدنیمثلتشدیدکنندهاز پرادویهداغ، الکلیا و، ،

گاهیاسترس سرمایاستممکن. یا آفتابگرما نور و بیماریتخفیفباعثشدید

شوند.



موردانتظارعواقب

درسیرآنکهاستبیماریروزاسهدرآورد.آکنهکنترلتحتبادرمانتوانرامیعالیم

دهد.میرخورشدنوشعلهکردنمرتباًفروکش



احتمالیعوارض

ازظاهرناخوشایندصورتناشیروانیاسترس

()نادراستدرچشمخودایمنیاختالالت



درمان

کلیاصول

نمایید.مراجعهپزشکزودتربهکردیدهرچهمشاهدهروزاسهازآکنهاگرشواهدی

کنید.استفادهونازکیرروغنیغنکنید.ازموادآرایشیاستفادهروغنیازموادآرایشی

دهید.راکاهشاسترس

شکل تغییر باعثاگر استرسظاهر رواناستشدهروانیبروز مشاورهدرمانی، و

شود.تواندمفیدواقعمی



 
 «حق پناه»محمد اميد 

 

(1) امراض شایع در جامعه  

 

- (217 )- 

گیرد.میانجامزایدجراحیهایبافتحذفبرایگاهی 



داروها

داروهایبیوتیکآنتی یا البتهعیموضها هنوزتأثیرمثبتعلتشایدتجویزشوند. آنها

.نیستمعلوم

تجویزشود.داردایزوترتیفوئینامکان

حتیخودداریکورتیزونحاویترکیباتازمصرف درنسخهبدونکهآنهایینمایید،

وند.شبیماریبدترشدنباعثاستممکنترکیباتهستند.ایندسترس



فعالیت

وجودندارد.آنبرایمحدودیتیهیچ

غذاییرژیم

که،یاهرغذایی،الکلپرادویهبایدازغذاهایشود.فقطنمیتوصیهخاصیغذاییرژیم

شودپرهیزکرد.میصورتبرافروختگیباعث



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

.استروزاسهتاندچارآکنهخانوادهازاعضاییایکیاگرخودشما

.استبدترشدهدرمانرغمعلیاگرالتهاب



 (Sunburn)سوختگیآفتاب

کلیتوضیح

التهاباستعبارتسوختگیآفتاب مواجههپسپوستاز آفتاببیشاز با حد ،از

نورشدید.باشغلییامواجههآفتابیهایالمپ



شایععالیم

پوستزدنتاول،دردوگاهی،تورمقرمزی
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()گهگاهتب

شدید(های)درسوختگیواستفراغتهوع

(شدیدووسیعهای)درسوختگیدلیریوم

سوختگیشدتبه،بستهازبهبودیپسپوستیاورآمدنشدنتیره



علل

بیشمواجهه اشعهاز با روزهایفرابنفشحد در ابرهایابری. راآنجلوینازک،

بهفرابنفشاشعهگیرند.مقدارزیادیرامیآنجلویبخارودودتاحدیگیرندولینمی

شود.میروهامنعکس،وپیاده،شن،آببرفوسیله



خطردهندهافزایشعوامل

قرمزیابورومویآبی،چشمانروشنپوستویژهبهژنتیکعوامل

جوشکاریقوسنورمثلصنعتیبامنابعمواجهه

ازجملهاستفاده یاقرصسیلینها،آموکسیگوگرددار،تتراسایکلینداروهایازداروها

خوراکیضدبارداری



پیشگیری

کنید.دوریبعدازظهرازآفتاب3ازظهرتا



منزلخارجهایفعالیتبرای کرماز آفتاباز محصوالتیاستفادهضد قدرتکهکنید.

کههاییکنند.کرمایجادمیتقریباًکامل،محافظتیابیشتراست15آنهاکنندگیمحافظت

محافظتکمتریمحافظتیقدرت مینسبیدارند، باعثایجاد و خفیفشدنتیرهکنند

ازشنایابایدپسهستندولی،مقاوموتعریقهادربرابرآبکرمازاینشوند.برخیمی

،باعثکاکائویییاکرهمعدنیکنید.روغنازآنهااستفادهدوبارهمدتطوالنیمواجهه

شوند.نمیدربرابرآفتابمحافظت
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استفادهپماداکسیدرویمثلفیزیکیکنندهافظتمحدارویازیکحداکثرمحافظتبرای 

هایازکرمکنید.استفادهاستفادهازآنمتعدد،دوبارههایازشناودرمواجههکنید.پس

ها،پشت،گوشبینیپوستمثلسوختگیتربهحساسدرنواحیویژهبهکنندهمحافظت

د.مفیدهستنگردنهاوپشتساق

تیرهباعثکنیدکهاستفادهضدآفتابکرمشوید،ازیکمیدچارسوختگیاگربندرت

راایجادکند.محافظتشودوحداقلشدن

لباس رنگاستفادهخرماییمثلخنثیرنگبههایاز از سفیدروشنهایکنید. و

کنند.میمنعکسصورتتانرارویبپرهیزیدزیراآفتاب

دقیقه5-16بهدرروزاولخودراباآفتابدارید،مواجههگرفتناگراصراربرآفتاب

کنید.اضافهزماناینبهدقیقه5محدودکنید.هرروزبدندرهرطرف



موردانتظارعواقب

سوختگیآفتابشدتبهبستههفته3روزتا3خوددرعرضبهبودخودبه



احتمالیعوارض

زندگیوتهدیدکنندهبدخیممالنومازجملهپوستسرطانمنجربهپوستیتغییرات

بدخیمپیشپوستیکراتوزضایعات

پوستاالستیکیخاصیترفتنوازدستزودرسشدنچروک

درمواردشدیدترموقتدلیریوم



درمان

کلیاصول

پارچهگرمیکاهشبرای درد، آبنرمیو در رویکردهمرطوبخنکرا نواحی،

قراردهید.سوخته

کنید.نوزاداستفادهسردیالوسیونازکرم
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ایناستفادهخامنفتژلسبک،ازپوشششدیدپوستهایتاولبرای مانعمادهکنید.

شود.میهاتاولاشیابهچسبیدن

سودایدارایسردکهآبواندریک ورشوید.خشکیباشد،غوطهآشپزیبلغوریا

نکشید.محکمآندهیدوروینوازشراآرامپوست



داروها

کاهشتسکینبرای و داروهایتبدرد بهبدوناز یاآسپرینمثلنسخهنیاز

حسبیمحتویکهنسخهنیازبهبدونضدسوختگیاروهایکنید.داستفادهاستامینوفن

مثلموضعیهایکننده لیدوکائینبنزوکائینباشند، ممکنیا ولیاست، باشند درمفید

کنند.ایجادمیآلرژیکهایازافرادواکنشبرخی

شوند.تجویزاستممکنمقدارکمبهکورتیزونیهایاداروهایمسکن



فعالیت

کنید.خودرابایکهستید،استراحتراحتکهدرهروضعیتیوناراحتیتبتاکاهش

سوختهپوستبستربهیامواددیگربپوشانیدتاپارچهقدیاچادرنازکتمام«گهواره»

نخورد.شده



غذاییرژیم

دهید.افزایشرامایعاتندارد.مصرفخاصیغذاییرژیم



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

بیایند:مواردزیرپیشسوختگیازآفتاباگرپس

سانتیگرادیابیشتردرجه3/34ـتب

یااسهالـاستفراغ

ـدلیریوم

باشد.کشیدهطولساعت04ازبیشکهـدردوتبی
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 امراض گوش و گلو 

 (Epiglottitis)وتیتگلاپی

کلیتوضیح

یکاستعبارتگلوتیتاپی تهدیدکنندهناگهانیعفونتاز درکهدرکودکانزندگیو

اپیمیرویگلوتاپی عقبکوچکبافتیصفحهیکگلوتدهد. استدر ازکهگلو

اپیمیعملبهمراقبتنایورودی اغلبستامسریگلوتیتآورد. خروسکو با

ممکنگلوتاپیتورمباشیدکهداشتهشود.توجهمیدارداشتباهخطرکمتری(که)کروپ

شود،هواییراهکاملشدنبستهباعثبیماریازشروعساعت12درعرضاست

قرارگیرد.درمانبیماربایدفوراًتحتبنابراین



شایععالیم

(.تراستخشنصدایاگریه)درخروسکوگرفتهخفهدایاگریهص

(.استسگپارسزیادوشبیهسرفه)درخروسکدرحدکمسرفه

گلودرد

تب

صداخشونت

بزاقدربلعمشکلعلتبهازدهانآبریزش

فزایندهتنفسیمشکل

باالفرکانسمانندوباپرسروصدا،جیغدم

هاوبسترناخنپوستشدنبنفش

خودرابهگردنقراردهد.کودکنامعمولیدروضعیتاستسرخودراممکنکودک

راتاحدبینیهایآوردوپرهمیرابیرونکند،زبانشمیجلوخمخودرابهوبدنعقب

کند.رااستنشاقبیشتریداردتاهوایالشتکارکودککند.بااینگشادمیامکان
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علل

،یااسترپتوککآنفلوآنزا،پنوموکک)معموالًهموفیلوسباکتریتوسطگلوتاپیعفونت

شود.مینایورودیشدنبستهباعثگلوتاپی(.تورم



خطردهندهافزایشعوامل

باشد.دادهراکاهشبدنمقاومتکهبیماریوجودیک

یاغیربهداشتیشلوغزندگیمحیط



پیشگیری

بگیریدوراجدیتنفسیعفونت،هرگونهاستشدهگلوتیتاپیقبالًمبتالبهاگرکودکتان

کنید.مراجعهنظارتتحتدرمانبرای

آنفلوآنزارابزند.هموفیلوسبایدواکسنکودک



ردانتظارموعواقب

زودهنگامودرمانتشخیصدرصورتبهبودکامل



احتمالیعوارض

)عفونت،یاسلولیتدورقلبپردهوالتهاب،عفونتمفصل،عفونت،مننژیتالریهذات

(زیرپوستعمقیبافت

درعرضتاسممکنکامالًمسدودشودوکودکداردمسیرهواییامکاندرمانبدون

کند.فوتچندساعت



درمان

کلیاصول

کشتخونکشتشاملاستممکنتشخیصیاقدامات اقداماتی، وسایر تحتکهگلو،

شودباشد.جلوگیریگیرندتاازبروزعوارضمیانجامدقیقکنترل
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کنید.رانگاهکودکلویگنکنیدتههستیدهرگزسعیگلوتیتاپیبهاگرمشکوک- 

بنشانید.خواباندنجایرابهکودک-

تارسیدنکودک- بچهوترسدارید.اضطرابنگاهحرکتوبیآرامبیمارستانبهرا

شود.میتنفسیمشکالتبدترشدنباعث

ویژهمراقبتیسایراقداماتوانجاماکسیژندادنبرایکودککردنبستری-

قراردادننایبهراهیبازکردنبرایجراحی- کودکاینکهبرایدرنایایلولهیا

لولهاستبازشدهنایبهکهکند.راهیبتواندتنفس شدهقراردادهدرنایکهای)یا

شود.(می)یادرآوردهروزبسته1-3(درعرضاست

دراتاق،شبازبیمارستانازترخیصپس- بخورتولیدهوایدستگاهیککودکها

تمیزبایدروزانهدهید.ضمناًدستگاهادامههفته2-3کاررابگذارید.اینخنکمرطوب

شود.



داروها

یابد.روزادامه16بایدحداقلبیوتیک.آنتیعفونتکنترلبرایبیوتیکآنتی

التهابکاهشبرایکورتیزونیداروهای



فعالیت

.سپساستضروریدررختخوابباشند،استراحتنشدهبرطرفعالیمتمامکهتاوقتی

راازسرگیرد.هایشفعالیتتدریجتواندبهمیکودک



غذاییرژیم

زمانی ازمایعاتباشدبایدبلعقادربهدوبارهکودککهتا سرمتنها (استفاده)معموالً

بیشتربنوشد.رژیممایعاتکنیدکهراتشویق،کودکازبیمارستانازترخیصشود.پس

گردد.برمیعادیحالتبههنگامدراینکودکغذایی
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نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

اگرکودکیتگلوتاپیعالیماگرکودکتان خصوصاً دارد. باشد،داشتهتنفسیمشکلرا

راخبرکنید.اورژانس

دارد.تنفسیعفونتعالیماکنون،وهماستشدهگلوتیتاپیشماقبالًمبتالبهاگرکودک



 (Otosclerosi)اتواسکلروز

کلیتوضیح

اینمیانیدرگوشجیاسفناستخوانتدریجیاتواسکلروزرشدغیرطبیعی رشدمانع.

شدهصداستانتقالمسؤولکهمیانیگوشکوچکهایازاستخوانیکیعملکردطبیعی

رامبتالشود.اتواسکلروزمعموالًهردوگوشمیشنواییکاهشسببطریقوازاین

جنسمی دو هر در و همهسازد ولیمیدیدهسنیننو جنسشود دوبرابرمؤنثدر

.تراستشایعسال15-36ودرسنینتربودهشایع



شایععالیم

وپیشروندهتدریجیشنواییکاهش

وزوزگوش

ساکتهایمحیطبهنسبتشلوغهایبهتردرمحیطشنوایی



علل

میبهاختاللاین ارثینظر رسد دا06باشد. مبتال اینخانوادگیسابقهرای%افراد

هستند.بیماری



خطردهندهافزایشعوامل

شنواییکاهشخانوادگیسابقه

ازاتواسکلروزمبتالهستند.درجاتیبه%افرادسفیدپوست16.حدودنژادسفیدپوست

باشد.آغازبیماریکنندهتحریکاستممکنکهبارداری
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پیشگیری 

اینخانوادگیوجودسابقه.درصورتنیستپیشگیریقابلبیماریحاضرایندرحال

.استالزامیژنتیکمشاورهخانوادهازتشکیل،قبلبیماری



موردانتظارعواقب

شود.میحفظطورنسبیبهحداقل،شنواییدربیشترمواردباجراحی



احتمالیعوارض

درصورتسال16-15درعرضکاملکری باشد،هرچهدرمانعدم. جوانتر بیمار

بیشترخواهدبود.شنواییکاهشسرعت



درمان

کلیاصول

اودیوگرامشنواییهایآزمونبراساسبیماریتشخیص آزموننظیر )بررسیرینهو

شود.میصدا(دادهاستخوانیهدایت

هایازاستخوان)یکیچکشیاستخوانبرداشتبرایازجراحیعبارتستمعموالًدرمان

،درمان.دراکثرمواردوبااینمصنوعیبااستخوانآنکردن(وجایگزینمیانیگوش

گردد.میاصالحطورنسبیبهحداقلشنوایی

شود.استفادهازسمعکجراحیدرمانجایبهاستممکن



داروها

تجویزشود.ازجراحیپساستممکنبیوتیکآنتی

دممکنوویتامین،کلسیمفلوریدسدیمباقرصدرمان استخوانکردنباسختاستـ

گردد.شنواییبیشترکاهشپیشرفمانعشدهتشکیلاسفنجی
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فعالیت

خودراازسربگیرید.بیعیطهایفعالیتتدریجبهازجراحیپس



غذاییرژیم

.نیازنیستخاصیرژیم



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

اتواسکلروزباشید.عالیمتاندارایازاعضاخانوادهاگرشمایایکی

ازجراحیازحدپسبیش،دردیامنگی،نظیرتبعفونتاگردچارعالیم



 (Barotitis media)فشاریدراثرتغییراتمیانیگوشبهیبآس

کلیتوضیح

،شیپورمیانی،گوشآسیبنوعدراینفشاریدراثرتغییراتمیانیگوشبهآسیب

درکهاعصابیکند(وانتهایمیوصلحلقرابهمیانیگوشمحفظهکهاُستاش)مجرایی

شوند.دارندمتأثرمیوجودگوش



شایععالیم

(مختلفدرجات)بهناشنوایی

درگوشگرفتگیاحساس

وپیشانیفک،یادرناحیهتاشدیددرگوشدردخفیف

ومنگیگیجی

وزوزگوش

وخردساالندرشیرخوارانگریه
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علل 

سریعکردنکمارتفاعهنگام،مثالًبهاطراففشارمحیطناگهانیازافزایشناشیآسیب

به یا ازراهشرایط.دراینغواصیهنگامهواپیما گوشمحفظهبهوحلقبینی،هوا

فشاردردوطرفمیمیانی تا اگرمجراییمتعادلگوشپردهرود بهازحلقکهشود.

نکند،فشاردرمحفظهعمل(درست)شیپوراُستاشاستشدهکشیدهمیانیگوشمحفظه

محیطمیانیگوش فشار از اینکمتر بود. منفیخواهد گوشفشار باعثمیانیدر

درگوشومخاطخوناستشود.بعداًممکنکشیدهگوشدرونبهگوششودپردةمی

غواصیداردوبهفردسرماخوردگیکهوقتیآسیببروزاینظاهرشود.احتمالمیانی

.کند،بیشتراستپردازدیاباهواپیماسفرمیمی

اثرضربهآسیب میانیخارجیگوشبهدر اسکی)بوکسیا تصادفاتآبروی، و، ،

(.غیره



خطردهندهافزایشعوامل

اخیرتنفسیعفونت

پروازباهواپیما

غواصی

باچترنجاتسقوط

باالدرارتفاعاتکوهنوردی

برخوردفیزیکیمستلزمهایورزش

خردساالن)شیرخوارانسنبودنکم اینو در اُستاشگشادکردنحالت(. )باشیپور

.(دشواراستدهانآندادنقورت



پیشگیری

باهواپیماهستید،مسافرتوربهنکنید.اگرمجبدارید،غواصیسرماخوردگیکهوقتی

قرص اسپریاز یا بینیحلقمخاطتورمدهندهتخفیفهایها دستوراستفادهو کنید.

کنید.رارعایتدارویی
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زمانیهنگامبه حالکهپرواز، در ارتفاعاستگرفتنارتفاعهواپیما از کمیا خود

قورتمجبوربهترتیباینبجویدتابهرادردهانآدامسیاسفتشیرینیکند،یکمی

باشید.دفعاتخودبهدهانآبدادن

کنیدخودراببندیدوسعیبگیریدودهانخودرابادستبکشید،بینیمتوسطنفسیک

مانووروالسالوا(.برانید)شیپوراُستاشداخلها،هوارابهلُپهوابهآهستهباراندن

بدهید.میوهیاآبآبشیشهشیرخواریک،بهارتفاعکردنوکمگرفتنارتفاعهنگامبه



موردانتظارعواقب

دهد.رخدایمییاناشنواییآسیباینکههستند،بدونبرگشتقابلمواردبادرماناغلب



احتمالیعوارض

دایمیناشنوایی

گوشپردهشدنپاره

میانیگوشعفونت



درمان

کلیاصول

اغلب هیچدر عالیمنیستالزمدرمانیموارد، عرضو ساعتدر روزچند چند یا

شوند.میبرطرف

بگذاریدتاترشحخارجیگوشرادرکانالپنبهکوچکتکهدارد،یکترشحاگرگوش

کند.راجذب

باگوش،پردهمیانیدرگوششدهمحبوسمایعآزادکردنبرایشودکهمیندرتاًالزم

گاهیجراحی تامیتعبیهگوشنیزدرپردهپالستیکیکوچکلولهیکبازشود. شود

هخودبماه9-12درعرضلولهبماند.اینباقیمتعادلگوشپردهفشاردردوطرف

افتد.میخودبیرون
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داروها 

،ووحلقبینیمخاطتورمکاهندهازداروهایتوان،میخفیفدردوناراحتیرفعبرای

کرد.استفادهاستامینوفنضددردمثلداروهای

برایامکان قرصدارد واسپریشما تخفیفقویهایها وبینیمخاطتورمدهندهتر

شوند.مصرفازآسیبپسدوهفتهمدتبهداروهابایدحداقلتجویزشود.اینحلق

شود.تجویزمیبیوتیکباشد،آنتیوجودداشتهاگرعفونت



فعالیت

خودراازسرگیرید.عادیهای،فعالیتعالیمبهبودیباشروع



غذاییرژیم

شود.نمیتوصیهخاصیرژیمهیچ



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

یکی یا شما اعضایاگر عالیمخانوادهاز تغییراتمیانیگوشبهآسیبتان اثر در

رادارید.فشاری

ـسردردشدیدـدردـسرگیجهدهد:تبرویدرمانزیردرهنگامازمشکالتاگریکی

شدیدـگیجی

داروهایعالیماگردچار اید. ممکندردرمانمورداستفادهجدیدغیرقابلکنترلشده

باشند.داشتههمراهبهجانبیعوارضاست

  



 
«حق پناه»محمد اميد  (1) امراض شایع در جامعه  - (221 )- 

 

 

 متفرقه

 (Anorectal Abscess)آنورکتالآبسه

کلیتوضیح

آبسهاستعبارتآنورکتالآبسه بروز عفونتناشیچرک)تجمعاز ناحیهاز در )

راستاطراف و اینرودهمقعد مردانبیماری. کسانیدر در بهکهو بعضیمبتال

درناحیهدرستاستممکنآبسهشود.اینمیهستندبیشتردیدهگوارشیهایبیماری

شود.تشکیلرودهتردرجدارراستطورعمقییابهمقعدیسوراخ

 

شایععالیم

(سطحیهایبسه)درآتورم

رودهراستلمسهنگامدردبه

دردضرباندار

ترعمقیهایتردرموردآبسهجدیودیگرعالیمتب

مزاجاجابتهنگامدردبه

 

علل

اشرشیاکولیاستافیلوکوکمثلشایعهایباکتری گاهیعللترینشایعو هستند.

شوند.میآبسهوزاینبرباعثقارچیهایعفونت

 

خطردهندهافزایشعوامل

گوارشیبیماریافرادمبتالبه

بواسیرداخلیدرمانبرایتزریق

تنقیهوسیلهازنوکناشیآسیب

ماهییااستخوانمرغتخمپوستهاردفعناسبزخم

خارجیجسم

زدهبواسیربیرون
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پیشگیری  

رابگیرید.وزیبوستبرجلوی

کنید.خودداریازتنقیه

 

موردانتظارعواقب

.استمتفاوتآبسهوسعتبهبستهآنگیردوزمانمیصورتآهستگیبهبهبودآبسه

یابد.کامالًبهبودمیماه0درعرضنیافتاد،آبسهاتفاقایاگرعارضه

 

احتمالیعوارض

مقعدیادفیستولایجاحتمال

ساززمینهعلتدرمانعدمدرصورتعودآبسه

 

درمان

کلیاصول

شود.میدادهبالینیبامعاینهتشخیص

.استآنوتخلیهآبسهبازکردنشاملدرمان

بیجراحیحین برایمیاستفادهموضعیحسیاز راستعمقیهایآبسهشود. در تر

شود.میاستفادهعمومی،معموالًازبیهوشیودهر

دردقیقه26،هرباربرایجراحیازعمل،پسساعت2-0هرگرمآبدرلگننشستن

بنشینید.سانتیمتراست15-26درآنگرمآبارتفاعکهحمامیاوانلگن

دردتخفیفبرایگرمیاکمپرسکنندهگرم،المپکنندهگرمازصفحهاستفاده

نکنید،خودداری،ازآنمزاجاجابتاحساسرابگیرید.درصورتبروزیبوستجلوی

داشتهحتی یبوستاگردرد باعثمیباشید. جراحیمحلزخمفشاررویافزایشتواند

شود.

رابطهپزشکدستورات در تعویضرا تپانسمانبا نگاهو جراحیمحلداشتنمیز

کنید.رعایت
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داروها

تجویزشودضدقارچیادارویبیوتیکآنتیاستممکنعفونتبرای

ازیبوستجلوگیریبرایمدفوعکنندهنرمهایمسهل



فعالیت

خودراازسربگیرید.عادیهایفعالیتممکنزمان،درزودترینازجراحیپس

غذاییرژیم

کند.کمکخطربروزیبوستکاهشتواندبهمیغذاییفیبردررژیممیزانافزایش



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

رادارید.آنورکتالآبسهتانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

موردداروهایباشیدکهداشتهاید.توجهکنترلشدهجدیدوغیرقابلاگردچارعالیم

باشند.داشتههمراهبهجانبیعوارضاستممکندردرماناستفاده



 (Canker sores)دهانآفت

کلیتوضیح

آفتوچودمیبهدهاندرمخاطکهدردناکیهایاززخماستعبارتدهانآفت آیند.

آفتنیستسرطانیدهان عفونتاستممکندهان. ویروس)ناشیهرپسیبا از

دهد،امادرزنانرختوانددرهردوجنسمیزخمنوعشود.اینگرفته(اشتباهخالتب

.تراستشایع



شایععالیم

زیر:باخصوصیاتدردهانزخم

اند.شدهپوشیدهخاکستریغشاییکهستندوتوسطعمق،وکم،بسیاردردناککوچک

.استشدهاحاطهقرمزپررنگهالهیکآنهاتوسطحاشیه
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وگلوظاهرشوند.به،کامها،زبانگونهها،داخلها،لثهلبتوانندرویهامیزخماین 

بازخم16-15بارهآیند،اماظهوریکوجودمیبهزخم2-3معموالًآفتحملههنگام

.بعیدنیستدیگرخیلیهم

خوردنفردموقعکهنحویباشندبهبسیاردردناکروزاول2-3دراستهاممکنزخم

شوند.میدچارناراحتیکردنیاصحبت

وجوددارد.مورموریاسوزشاحساسساعت20،برایازبروززخمقبلگاهی



علل

رسند:نظرمیتربهزیرمحتملاماعللاستناشناختهآنقدقیعلت

ماهانهازعادتپیشبودنوعصبی،یاناراحتی،اضطرابیاجسمانیعاطفیاسترس

،یازدن،مسواکداغ،غذایمصنوعیهایدندانبودندراثرخشندهانمخاطبهآسیب

کاردندانپزشکی

تحریکیآزردگ غذاهاییناشیو غذاهایشکالتمثلاز اسیدیترش، ،)سرکهو

شدهزدهنمکهایهایاچیس(،آجیلدودیغذاهای

ویروسیهایعفونت



خطردهندهافزایشعوامل

اخیر.کاردندانپزشکی



پیشگیری

کنیدتااستفادهدندانومرتباًازنخبزنیددوبارمسواکحداقلخودراروزانههایدندان

شود.هاحفظودنداندهانوسالمتیتمیزی

باشید.نداشتهکنیداسترسالمقدورسعیحتی

کنید.خودداریباافراددچارعفونتنزدیکازتماس

غذاهاییوردندهد.ازخمیرخغذایینوعچه،بیشتربعدازخوردنآفتکنیدکهدقت

کنید.شوندخودداریمیآغازحملهنظرباعثبهکه
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موردانتظارعواقب

زخم عرضجوشگاهگذاشتنبرجایبدونآفتیهایاکثر شوند.میخوبهفته2در

باردر2-3حداکثرزخمیکصورتبهاستممکنهستند.آفتشایعمکررآفتحمالت

دهد.رخدرسالزخمچندینوقفهبروزبدونتاسال



احتمالیعوارض

شود.آبکمداردبدنشودامکانمیسختوآشامیدنخوردندرمواردشدیدکه



درمان

کلیاصول

توصیهامکان بتوانزخمکشتبهدارد تا اززخمآفتشود یاافتراقهرپسیرا داد،

داد.راتشخیصباشدآنوجودداشتهثانویهباکتریاییاگرعفونتاحیاناً

درحدودنمکچایخوریقاشق)نصفنمکباریابیشتربامحلول3راروزانهدهان

نباشد.دردناکخیلیکهاینشرطبهشود(شستشودهید،البتهحلآبلیوانیک

پراکسیدهیدروژنبهآغشتهکهآنشبیهیاچیزیکنپاکگوشهارامرتباًباکمکزخم

کنید.%باشدپاک2

آفت خشناگر اثر بریسدندانبودندر دندان، شدهمصنوعییا بهایجاد باشد،

خوبدهاننشودآفتبرطرفمشکالتنوعاینکهکنید.تازمانیمراجعهدندانپزشک

د.شونمی



داروها

دردتخفیفبرایموضعیهایکنندهحسبی

شروعمحضاستوناید.اگربهتریامسینولونهمراهاستروییدبهمشتقیکخمیرحاوی

کند.تواندازبروزدردجلوگیریشود،میمالیدهزخم
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بروزمجددد.درصورتداریرانگاهاستتجویزشدهآفتقبلیحملهبرایکهدارویی 

بالفاصلهآفت مصرفآن، درمانرا آفتکنید. شود، آغاز زودتر چقدر ترخفیفهر

خواهدبود.



فعالیت

وجودندارد.آنبرایمحدودیتی



غذاییرژیم

غذاهاییآنبرایمحدودیتی از پرهیز مگر ندارد، میآفتکهوجود بدتر بهرا کنند.

مایعات،هرچقدرمیبهبودآفتامهنگ متعادلغذاییرژیمزیادتربنوشیدویکتوانید

باشید.داشته

مایعاتکردنکمبرای نیدرد، با شونددردمیکمترباعثکهبنوشید.موادغذاییرا

.وبستنی،ماستمایععبارتنداز:شیر،ژالتین



نماییدخودمراجعهکپزشبهشرایطدراین

سانتیگرادیاباالتربرسد.درجه9/34بهبدنحرارتاگردرجه

بهبودنگذارد.روزروبه3درعرض،آفتدرمانرغماگرعلی-

نیابد.تخفیفباشدوبادرمانتحملاگردردغیرقابل-

.کندکمزندوزنمیآفتدهانشکهاگرکودکی-



 (Sun poisonin)زدگیآفتاب

کلیتوضیح



هاییدربخش.پوستازحدباآفتاببیشمواجههبهازواکنشاستعبارتزدگیآفتاب

شود.،درگیرمیاستآفتاببیشتردرمعرضکه
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شایععالیم

باآفتابیافتهههمواج،درنواحیکوچکهایباتاولهمراه،گاهیبثورقرمزپوست

کنندهریزیپوستههایلکه

تب

یاگیجیخستگی

پوستقرمزی



علل

بادهد.مواجههمی،رختراستقویفرابنفشاشعهکهگرمبیشتردرفصولزدگیآفتاب

.استسوختگیباآفتابومعموالًهمراهاستآنمحرکآفتاب

افرادی کهمیمصرفداروهاییهکدر میبهحساسیتباعثکنند )افزایشنور شوند

بهفرابنفشاشعهبهحساسیت شایعاستمحتملویژه(، ازترین. عبارتند داروها

مدرهایتتراسایکلینهایبیوتیکآنتی داروهایتیازیدی، قرص، و ضدهایگوگرددار

داروهاخوراکیبارداری شیمیاییموضعیی. مواد میو واکنشنیز کنندتوانند ایجاد

ها(.،پسورالنزغالها،سولفونامیدها،قطران)فنوتیازین

آرایشیبرخی مواد جملهاز لباز صابونرژ و عطر می، نیز یکها واکنشتوانند

نورایجادکنند.بهحساس



خطردهندهافزایشعوامل

ایینهزمعفونت

زدگیآفتابسابقه

تیروییدیابیماریشیریندیابتمثلمتابولیکاختالالت

«علل«درفهرستذکرشدهباداروهایسرکوبگرایمنیازداروهایاستفاده

لوپوساریتماتویلوپوسمثلطبیاختالالت یاسیستمیکاریتماتویدیسکویید، و

پورفیری
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یشگیریپ 

بمانید.دورازآفتابامکاندارید،درصورتزدگیآفتاباگرسابقه

آفتابمواجههدرصورت آفتابهایازلوسیونبا قدرتضد باالتر15محافظتیبا یا

بپوشید.محافظهایکنیدولباساستفاده



موردانتظارعواقب

می،عالیمبمانیددورازآفتابکهدرصورتی درمانتوانرا بهبودیکنترلبا تاکرد.

کشد.میطولهفتهیک



احتمالیعوارض

دربهارویژهبهکوتاهمدتبهحتیباآفتابمواجههدرصورتعودبثوروسایرعالیم

.وتابستان



درمان

کلیاصول

کنید.آزمونرامعلومطبییااختالالتآرایشیداروها،موادمثلایزمینهعلتهرگونه

کاربرد.نوربهبهآلرژیعللشناساییبرایتوانرامینوریلکه

دوربمانید.بعدازظهر(ازآفتاب2تاصبح16)فرابنفشاشعهاوجساعاتدرطول

ضدهایبپوشیدوازکرممحافظهایباسبازبروید،لفضایبهآفتاقدراوجاگربایدبه

کنید.استفادهدردسترسآفتاب



داروها

گردد.توصیهاستممکنعودعالیمپیشگیریبرایباآفتابازمواجههقبلکلروکین

تجویزشوند.التهابکاهشبرایاستممکنالتهابیاستروئیدهای
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فعالیت

.نیستالزم،محدودیتیباآفتابمدتطوالنیازمواجههاباجتنجزبرای



غذاییرژیم

برایخاصیغذاییرژیم دهیدراتاسیونپیشگیریندارد. مایعاتآبی)کماز فراوان(،

بنوشید.



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

باشید.راداشتهزدگیآفتابالمتعتانخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

دردرمانمورداستفادهاید.داروهایشدهتوجیهجدیدوغیرقابلاگردچارعالیم

باشند.داشتهجانبیعوارضاستممکن



 (Fluid and Electrolyte Disorders)والکترولیتآباختالالت

کلیتوضیح

الکتروآباختالالت یکاستعبارتلیتو وجود آبتعادلعدماز نمکدر هاییو

کاربدنبرایضروریهایهستند.نمکالزمبدنکارطبیعیبرای(کههایی)الکترولیت

کهدرمایعیبدنهایقسمت.تماموفسفاتکربنات،بی،کلسیم،پتاسیمعبارتنداز:سدیم

هموارهبدنشناورهستند.مایعاتاستطبیعیهایونمکازآبدقیقیهاینسبتحاوی

آنهاازوشیمیاییفیزیکیخصوصیاتکهنحویقراردارندبهدرونیثباتحالتدریک

برخوردارند.خاصیتعادل



شایععالیم

نشاناستزیرممکنند.عالیمباشوزیادشدههاکمیانمکآبداردکهاینبهبستگی

هاباشند:حالتازاینهرکدامدهنده

دهانخشکی

چروکیدهپوست
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ادرارفقدانکلییابه،کاهشافزایش 

خستگی

کردهوپفکردهورمیاشکمها،صورتپاها،دست

ریویوورماحتقان

وگیجیضعف

قلبنضربابودننامنظم



علل

روند:زیرازدستطرقبهاستهاممکنونمکمایعات

استفراغ

اسهال

زیادتعریق

(ادرارآورها)دیورتیکداروها،مثلبعضی

ومایعاتدربیمارستانشدنبستریهنگامبهبینیازراهدرمعدهلولهیکگذاشتن

شوند:جمعزیردربدنقطربهاستهاممکننمک

کلیهحادیامزمننارسایی

بیمزهدیابت

کلیویغددفوقبیماری

ریهمزمنبیماری

سدیمکربنات،یابیزنانههای،هورمونکورتیزونیداروهایمصرف



دهندهافزایشعوامل

تب

ویااستفراغاسهال

کلیهبیماری

رینشیدیابت
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قلببیماری

یاافراطینامعمولغذاییرژیم

روانییاپرخوریاشتهاییبی

الکلبهوابستگی

(ادرارآور)دیورتیکداروهایمصرف

بهسنیهایگروه.دراینسال06،وافرادباالیوسالسنکم،کودکانشیرخواران

روند.میترازدستسریعمایعاتبیماریهنگام



پیشگیری

آبمثلرقیقازمایعاتمقادیرکمیدقیقه36،هریااسهالبروزاستفراغدرصورت

آب،سودا،چایمیوه یا نوشیدنژالتین، رفتهازدستمایعاتجایگزینمایعبنوشید.

کمکمی برایکنندهتواند نیمعمایاینکردندرستباشد. حدود یکلیترآب، قاشق،

بهنمکچایخوریقاشقشکرونصفچایخوری شکرونمکهمخوبیرا تا بزنید

شوند.کامالًحل

نمود.دربازارموجودهستندنیزاستفادهکهجایگزینهایازمحلولتوانمیالبته

کنید.(راثبتوخروجی)ورودییعاتما،تعادلجدیهایبروزبیماریهنگامبه



موردانتظارعواقب

شود.میساز(خوبزمینهعلتبه)بستهساعت20-04معموالًدرعرضبادرمان



احتمالیعوارض

قلبضربانهاینامنظمی

ومرگقلبیایست
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درمان 

کلیاصول

آزمایششاملاستممکنتشخیصیاقدامات و،خونادرار،مدفوعمواردزیرباشند:

رادیواکتیودرموردکلهایبررسیهم؛گاهی،کلروپتاسیمها،خصوصاًسدیمالکترولیت

گیرند.میانجامبدنآب

ثبت(رادرمنزلوخروجی)ورودیمایعات،تعادلجدیهایبروزبیماریهنگامبه-

شود.مشخصادرارروزانهومیزانشدهنوشیدهمایعاتمیزانکهترتیباینهکنید.ب

وزنروزانه- را هرگونهخود کاهشافزایشکنید. نشاناستممکنوزنناگهانییا

باشد.بدنمایعاتتغییراتدهنده

درموارد(ودرمان)سرمرگاهازرمایعاتدریافتبرایدربیمارستانشدنبستری-

ساززمینهعلتدرمان،ونیزبرایوالکترولیتآبتعادلعدمجدی



داروها

بستریهنگامبهـسرمنمکحاویخانگیهای:ـنوشیدنیمایعاترفتنازدستبرای

دربیمارستانشدن

تجویزشود.استممکنپتاسیمآورومکملادرار،دارویونمکمایعتجمعبرای



فعالیت

کنید.استراحتدررختخوابتانجسمیقدرتبازگشتتازمان



غذاییرژیم

شودتامنعجامداتداردبیمارازخوردن،امکانوالکترولیتآباختاللدرمواردجدی

گردد.رفعوالکترولیتآباختالل



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطایندر

رادارید.آبییاکموالکترولیتآباختاللتانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایکی
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یاباالرود.یابیشترپایینکیلوگرم2روزنزدیکیکشمادرعرضاگروزن



 (Influenza)آنفلوانزا

کلیتوضیح

ایجادویروسدراثریککهوشایعمسریتنفسیعفونتازیکاستعبارتآنفلوانزا

مدتمی زمانعالیمشروعزمانشود. شدناز ساعت20-04بدنبهویروسوارد

سهاست )ویروساصلینوع. دارد وجود اینA,B,Cآنفلوانزا اما ، هاویروس(

آنفلوانزاتقریباًمختلفانواعناگهانیرادارند.شیوعوناگونیگانواعبهجهشتوانایی

دردرزندرمردوهم.آنفلوانزاهماستآنهامتفاوتدهدوشدتمیرخهرزمستان

شود.میدیدهشیرخوارگیغیرازدورانبهسنینتمام



شایععالیم

تاباالمتوسطلرزوتب

کمردرد،ازجملهضالنیعدردهای

وجودندارد.آنهمراهیااصوالًخلطیاستهمراهبسیارکممعموالًیاباخلط،کهسرفه

گلودرد

صداخشونت

ازبینیآبریزش

سردرد

خستگی



علل

ویروسعفونت اینمیکسوویروسدستههایبا دراثرتماسویروسها. یامستقیمها

یابند.می(گسترشآلودهازلیوان)مثالًاستفادهغیرمستقیم
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خطردهندهافزایشعوامل 

استرس

شدیدخستگی

نامناسبتغذیه

باشد.شدهبدنمقاومتکاهشموجباخیرکهوجودبیماری

یاریویقلبیمزمن،خصوصاًبیماریمزمنبیماری

(سومماه)سهحاملگی

کنند.میزندگیبستهنیمهمحیطدریککهافرادی

ازدارویابیماریناشیایمنیسرکوب

گیریبروزهمههنگامبهشلوغهایمکان



پیشگیری

درباالپرهیزکنید.ذکرشدهالمقدورازخطراتحتی

باالی بهسنسال05اگر مبتال یا ریویقلبیمزمنبیماریدارید ساالنهیا هستید،

ازخصوصبهزیرنوع3یا2تنهادربرابرواکسنکنید.اینآنفلوانزادریافتواکسن

کند.ایجادمیحفاظتAنوعآنفلوانزای

تماس افرادیغیرضروریاز هنگامبهفوقانیتنفسیدستگاههایدچارعفونتکهبا

کنید.(هستندخودداریفلوانزا)زمستانآنفصل

دارویاستفاده )کهبرایآمانتادیساز پرخطر یانکردهتزریقواکسنافراد باشند(

هستند.تریاضافهکنترلینیازمنداقداماتکهافرادی



موردانتظارعواقب

ندهد.اگررخایعارضههیچکهروزدرصورتی7-16درعرضخودیبهبودخودبه

-0است،وبهبودممکناستمعموالًضروریبیوتیکباآنتیدهد،درمانرخایعارضه

درازاانجامد.بههفته3
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احتمالیعوارض

خصوصاًاستهاممکنعفونت.اینالریهیاذاتبرونشیتازجملهباکتریاییهایعفونت

باشند.خطرناکسال05دارندیاافرادباالیمزمنماریبیکهدرافرادی



درمان

کلیاصول

ازایکساشعهبرداری؛عکسخلطوکشتخونآزمایش،مثلآزمایشگاهیهایبررسی

(.بروزعوارض)تنهادرصورتسینهقفسه

کنید.قرقرهنمکیاآبغلیظچاییاسرد،گرم،غالباًباآببینیگرفتگیتخفیفبرای

یکرطوبتافزایشبرای از خنکدستگاههوا رطوبتاستفادهبخور کمکنمایید.

بخورخنکدستگاهشوند.درونترتخلیهراحتوبنابراینرقیقریهکندتاترشحاتمی

میزکنید.تراروزانهکند.دستگاهنمیدارونگذارید،زیراکمکی

خودرامرتباًبشویید،خصوصاًپس،دستاندیگرانبهبیماریازسرایتجلوگیریبرای

غذایاموادغذاییبهزدنازدستیاپیشکردنازفین

بگذارید.کنندهگرمیاصفحهگرمدچاردردهستندکمپرسکهعضالتیروی



داروها

داروهاییتوانمیفخفیناراحتیبرای شربتاستامینوفنمثلاز سرفههای، ،ضد

نمود.(استفادهبینیگرفتگیکنندهها)رفعیاضداحتقان(بینیهایها)اسپریافشانه

آسپیرینمصرفبینکهاستشدهمشخصازتحقیقاتنخورید،زیرادربعضیآسپیرین

نشانگانوجودآمدنوبهویروسیبیماریبروزیکهنگام(به)خصوصاًدرکودکان

.مغز(است)التهابآنسفالیتنوعیکرایوجوددارد.نشانگانارتباطرای

یکتوانمی ویروسیداروهایدستهاز برایضد یا شدید موارد درکهکسانیدر

نمود.تفادههستنداسخطربروزعوارضبیشترینمعرض
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فعالیت 

استراحتبرایدرمانبهترین وضعیتاستآنفلوانزا اگر خوبعمومیسالمت. شما

کند.مبارزهخوبیبهباویروسکندتابدنتانمیکمکباشد،استراحت



غذاییرژیم

به اشتها کمهنگاممعموالً فقطمیآنفلوانزا بهشود.شایددرابتدا داشتهمایعاتاشتها

ادویهبدونایموادنشاستهحاویکوچکغذاییهایوعدهبهازمدتیپسباشید،سپس

(اشتهاپیداکنید.پختهزمینی،سیبشدهپخته،غالت،پوره،برنجسوخاری)نان

بیشترمایعاتشد(.نوشیدنباالبابنوشید)خصوصاًاگرتبتانآبلیوان4حداقلروزانه

کنند.میکمکترشحاتشدنرقیقغیرگازدارنیزبههایونوشیدنی،چایمیوهآبمثل



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

آنفوآنزارادارید.عالیمتانخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

درـوجودخونیاسرفهتبدهند:ـافزایشرخدرمانامهنگازمواردزیربهاگریکی

هایا،سینوسازبینیغلیظـترشحاتسینهیادردقفسهنفسدردـتنگیـگوشخلط

گردنـدردیاسفتیهاـدردسینوسگوش

ممکندردرمانهمورداستفاداید.داروهایشدهتوجیهجدیدوغیرقابلاگردچارعالیم

باشندداشتههمراهبهجانبیعوارضاست

 

 (Anaphylaxis)آلرژیکشوکیاآنافیالکسی

کلیتوضیح

عبارتآلرژیک)شوکآنافیالکسی یکاست( بهآلرژیکپاسخاز وشدید داروها

آلرژیبسیاری مواد کهزایاز بهزندگیدیگر را میفرد آنخطر ازدستهاندازد.

هستند.دهندمعموالًشدیدترینمیرختقریباًبالفاصلهکهآلرژیکیهایواکنش
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شایععالیم

بهکهایبامادهازمواجههپسیاچنددقیقهچندثانیهزیردرعرضداردعالیمامکان

دهند:داریدرخشدیدیآلرژیآن

دهاناطرافیاکرختیشدنوزنسسوزنحالت

عطسه

خسیاخسسرفه

هاودستصورتتورم

اضطراباحساس

وسریعضعیفنبض

،واسهال،استفراغمعدهدرناحیهپیچهدل

باکهیرهمراهواغلببدندرتمامخارش

ریزشاشک

کشیدندرنفس؛مشکلدرسینهگرفتگیاحساس

یاگلودردهانیاخارشتورم

قلبتپش

غش

هوشیاریدادنازدست



علل

یاکردنخنثیبرایکهآلرژیکیهستید.پاسخحساسآنبهکهایمادهیاتزریقخوردن

اینشدنخالص شر بهمیدادهبدنازسویمادهاز منجر خود وعنبروزیکشود

بیشواکنش عادیبسیار حد معرضزندگیگاهیکهشدهاز در نیز قراررا خطر

شوندعبارتنداز:میواکنشگونهبروزاینبیشترباعثکهچیزهاییدهد.آنمی

تاقرصاستهمراهداروباخطربیشتری.تزریقسیلینپنیخصوصداروها،بهانواع

اقطرهیوکپسول

هاعنکبوت،وبرخیگزندههایزنبور،مورچهانواعمثلحشراتیانیشگزش
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هاواکسن 

گیاهانگرده

شوند.میتزریقبرداریعکسازانواعدربعضیکهموادی

ها،ومیوهدریایی،باقال،لوبیا،غذاهایمرغتخمخصوصغذاها،به

ورزش



خطردهندهزایشافعوامل

درباالذکرشد.کهچیزهاییبهخفیفآلرژیسابقه

،یاآسمیونجهاگزما،تبسابقه



پیشگیری

دارید:آلرژیاگرسابقه

ازگوشزدکنید.پیشیادندانپزشکپزشکرابهدارو،مطلبهرگونهازپذیرفتنپیش

شوید.مطلعآنشود،ازماهیتشماانجامبرایتزریقیاینکه

همههمیشه در یکو مطمئنداشتههمراهبهآنافیالکسیکیتجا کهباشید. شوید

درشمابروزکردبتوانندازواکنشرابلدندتاوقتیازکیتاستفادهطریقهتانخانواده

کنند.استفادهآن

بپوشید.محافظتیهایلباسرفتنبیرونهنگام،بهداریدآلرژیحشراتگزشاگربه

گردندستیکهمیشه یا مخصوصبند کهداشتهآویز شماآلرژیآنرویباشید

باشد.مشخص

عالمتبمانید.هرگونهپزشکدرمطبدقیقه15دارو،تاهرگونهازتزریقپسهمیشه

.دهیدرافوراًاطالعآلرژی

بهکهایمادهازتزریقاستتوانیدمدنظرقراردهیدعبارتمیراکههاییازروشیکی

تدریجشمابهحساسیتکهطوریبهوتدریجیمخصوصروشیداریدبهحساسیتآن

(.استزداییحساسیتروشدیگراینشود)نامبرطرف
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موردانتظارعواقب

یابید.،کامالًبهبودمیموقعوبهفورینبادرما



احتمالیعوارض

،ایستشوکمنجربهداردآنافیالکسی،امکانموقعوبهفوریدرمانعدمدرصورت

شود.،ومرگقلبی



درمان

کلیاصول

فردیآنافیالکسیاگرعالیم در کهمشاهدهرا دیدید و ـمتوقفویتنفسکردید شد:

بهاورژانس یا کنید خبر دیگریرا انجامفرد را اینکار اینبگویید )اگر اتفاقدهد.

یکمدتاحیارابه،اقداماتاورژانسازخبرکردن،قبلاستافتادهکودکیکبرای

تنفسانجامدقیقه فوراً ـ دهانبهدهاندهید.( ـ آغازکنید. ندارد،ضرباناگرقلبرا

دهید.احیاراادامه،عملیاتاستنرسیدهکمککهبدهید.ـتازمانیماساژقلبی

هوشیارباشیدآلرژیکبروزواکنشامکانبهکنید،نسبتمیرامصرفداروییهرگاه

دهید.اگرراانجامالزماقداماتبروزعالیممحضبهباشیدکهراداشتهاینوآمادگی

باشید.داشتههمراهآنافیالکسیکیتاید،همیشهشدیدشدهآلرژیکقبالًدچارواکنش

.استزداییحساسیتمستلزممدتطوالنیدرمان



داروها

.مؤثراستفوری(تنهادرمان)آدرنالیننفریناپیتزریق

آنتیکورتیزون،آمینوفیلینمثلداروهایی یا کههیستامین، آدرنالینپسها، تزریقاز

گیرند.حادرامیعالیمبازگشتشوند،جلویمی
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فعالیت 

عالیممحضبه فعالیتحملهبهبود عالیمعادیهای، اگر اما بگیرید. سر از را خود

نظرباشید.تحتساعت20برگشتند،بایددوباره



غذاییرژیم

کنید.داریدخودداریآنهاآلرژیبهکهغذاهاییازخوردن



نماییدخودمراجعهپزشکبهشرایطدراین

یکی یا شما اعضایاگر عالیمخانوادهاز دادهآنافیالکسیتان بروز اینرا یکاید.

نمایید.اورژانسکمک!فوراًدرخواستاستاورژانس

ممکندردرمانمورداستفادهاند.داروهایبروزکردهجدیدونامنتظرهدچارعالیماگر

باشند.داشتههمراهبهجانبیعوارضاست



 (Appendicitis)آپاندیسیت

کلیتوضیح

التهاباستعبارتآپاندیسیت اولینکهآپاندیسشکلکرمیزایدهاز رودهقسمتاز

آپاندیسمنشاءمیسکومنامبهبزرگ باعثندارد،ولیایشدهکارشناختههیچگیرد.

سالهمیبیماری هر شود. هر جمعیت566از آپاندیسیتیکنفر دچار شود.مینفر

هرفردیآپاندیسیتعالیم درمورد متغیرهستند. دادهتشخیصدردشکمیکهبسیار

دهدتواندرخمیدرهرسنیبیماریحتماًبایدمدنظرباشد.ایناندیسیتدارد،آپنشده

.حداکثربروزبیمارینادراستسال2زیر(،امادرکودکانبیشتراززنان)درمردان

.استسالگی15-20درسنین

 

شایععالیم
راستدرسمتشکمتحتانیمتقسشودوتدریجاًبهمیشروعنافازنزدیککهدردی

درکامالًمشخصصورتبهمبهمشودوازحالتمیمداومکمکند.دردکممیمکاننقل
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بهمی توسطدقیقآنمکانکهطوریآید نشانتر حرکتمیدادهبیمار با درد ،شود.

شود.می،بدتر،یالمسرفتن،راه،عطسه،سرفهعمیقتنفس

استفراغوگاهیتهوع

گازدردفعوناتوانییبوست

()گاهیاسهال

گردد.آغازمیازسایرعالیمپس،کهشدتکمتب

حدودای،معموالًدرنقطهراستدرسمتشکمتحتانیناحیهلمسهنگامتشدیددردبه

نافسومیک )توجهلگناستخوانباالییبرجستگیبهمسیر کهداشته. اینباشید

موارد،خودباشد.دربعضیطبیعیدرجایآپاندیسکندکهمیصدقزمانیفقطتوصیف

شود(میتشخیصشدنمشکلباعثاین،کهاستشدهدیگرواقعدرجایآپاندیسنوک

(انتهایی)درمراحلشکمتورم

سفیدخونهایتعدادگلبولافزایش



علل
توسطنامشخصدلیلبهعفونت .آپاندیسگوارشموجوددرلولههایباکتری،معموالً

غیرطبیعیبافتیرشتهیایکگوارشیعبوردرلولهدرحالمحتویاتتوسطاستممکن

شود،میعفونیآپاندیسکهد.زمانیآورد،مسدودشوفشارواردمیآنبهازبیرونکه

شود.پرمیوازچرکگشتهوملتهبمتورم



خطردهندهافزایشعوامل
دستگاهویروسی،یاعفونتحلقویهایباکرمآلودگیخصوصاخیر،بهبیمارییک

.گوارش



پیشگیری
وجودنداردپیشگیریبرایخاصیروشهیچ
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موردانتظارعواقب 


باجراحی مرگبارخواهدآپاندیسشدننشود،پاره.اگردرماناستدرمانقابلمعموالً

بود.



احتمالیعوارض
تربیشتردیدهدرافرادمسنعوارض.این،وپریتونیتآبسه،تشکیلآپاندیسشدنپاره

شود.می

بهدرستتشخیصعدم نامعمولبودنکمعلت، بهعالیمبودنیا درسنینخصوص،

باالیاخیلیپایینخیلی

آبسهتشکیل



درمان
کلیاصولی

ادرار)برای(وآزمایشسفیدخونهایتعدادگلبول)افزایشخونداردآزمایشامکان

عفونت انجامادراریرد عفونت( آپاندیسیتشبیهعالیمیاستممکنادراریشوند.

باشد.داشته

هردوساعتنیستهنوزقطعیتشخیصکهزمانی دماسنجبدنحرارتدرجه، با را

نمایید.وثبتگیریاندازهمقعدی

آنجایی)آپاندکتومیآپاندیسبرداشتنبرایجراحی از مشکلآپاندیسیتتشخیصکه(.

شود.نمیزدهجراحیبهنشود،دستدادهقطعیتشخیصکهتازمانیب،اغلاست

شودوتخلیهآبسهکهافتدتازمانیتعویقبهداردجراحیشود،امکانتشکیلاگرآبسه

باشد.آنالتیامبرایفرصت
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داروها
داروی از تنقیهمسهلهرگز داروی، یا استف، داروهایادهضددرد مسهلنکنید.

باعثمی داروهایآپاندیسپارگیتوانند و تبدهندهتخفیفشوند، یا باعثدرد نیز

شوند.میتشخیصترشدنمشکل

شوند.تجویزمیازجراحیضددردپسداروهای

شود.نیزتجویزمیبیوتیکباشدآنتیوجودداشتهاگرعفونت

شوند.توصیهازیبوستجلوگیریبرایمدفوعهایکنندهدنرمدارامکان



فعالیت
کنید.استراحتیاصندلیدرتختعملتاوقت

خودراازسرگیرید.عادیهای،تدریجاًفعالیتازعملپس



غذاییرژیم
بپرهیزید.وقتیآشامیدنوازخوردناستنشدهدادهتشخیصآپاندیسیتکهتازمانی

خطرترخواهدبود.اگرخیلیبسیاربیجراحیعملبرایباشد،بیهوشیخالیمعدهکه

بشویید.خودراباآبهستید،دهانتشنه

شود.آغازمیجامداترژیمتدریجوبهمایعات،ابتدارژیمازعملپس



نماییدراجعهخودمپزشکبهشرایطدراین

رادارید.آپاندیستتانعالیمخانوادهازاعضایاگرشمایایکی

دهد:رخازجراحییاپسازمواردزیرقبلاگریکی

سانتیگراددرجه9/34ازیابیشمساویـتب

مداومـاستفراغ

دردشکمیـافزایش

ـغش

شدهاستفراغتویاتیامحدرمدفوعـوجودخون

یاسردردـمنگی
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