
 فاویسم چیست؟
فاٍیسن یه بیواری ارثی خًَی است وِ بِ علت ووبَد یىی 

بیواراى فاٍیسن , اس آًشین ّای گلبَل لزهش ایجاد هیشَد

 .حساسیت شذیذ بِ بالال دارًذ

 

 

 

 

 

 

یه بیواری فصلی، ارثی ٍ تغذیِ ای است وِ بِ شىل ون 

خًَی ٍ بیشتز در اثز خَردى بالال سبش خام ٍ گاّی فزیش 

شذُ ٍ یا در اثز هصزف بزخی اس دارٍّا ٍ هَاد شیویایی 

ایي بیواری . اوسیذ وٌٌذُ در افزاد حساس اتفاق هی افتذ

افزاد هبتال در . بلىِ یه بیواری ارثی است. ٍاگیزدار ًیست

حالت عادی طبیعی ّستٌذ ٍ ّیچ گًَِ عالهتی ًذارًذ هگز 

آًىِ بالال بخَرًذ وِ در ایي صَرت دچار عالئن حاد بیواری 

 هی شًَذ 

 :ػالیم بیماری

عالئن بیواری فاٍیسن در افزاد هبتال بز اساس شذت ٍ   

عالئن خفیف بیواری شاهلل  .  است ضعف بیواری هتٌَع 

ٍ استلفلزا      خستگی ، سزدرد ، تب ، تَْع ، هعذُ درد 

ّز یه اس عالین فاٍیسن شاهل ادرار تیزُ ًارًجی .  است 

وِ ٍجَد ّوَگلَبیي را در ادرار ًشاى هی دّلذ        رًگ 

رًگ ، ٍ احساس خستگی ٍ وَفتگلی   سردی پَست سرد 

اگز فاٍیسن .  است  هزبَط بِ هذت سهاى طَالًی بیواری 

ٍ . درهاى ًشَد ، شخص بِ ووا رفتِ ، بیَْش هی شَد 

در ًَساداى ٍ بلهلِ       . بِ تشریك خَى ًیاس پیذا هی وٌذ  

هَارد بسیار شذیذ فاٍیسن هلی تلَاًلذ          ّای وَچه ، 

 . وشٌذُ باشذ 

 

Tel: 555 555 5555 

 بسمه تؼالی

 
 
 
 

: موضوع   

 بیماران فاویسمی

 
:تهیه و تنظیم  

 حدیثه پناهی

 

 سوپروایسر آموزش سالمت

 بیمارستان شهید انصاری رودسر



بْتز است اس هصزف هلَاد ذلذایلی سیلز اجلتلٌلا                 

گَشت یا هاّی وٌسزٍ شذُ، سَپ ّلای آهلادُ،       : شَد

چیپس، پٌیزّای دارای چزبی جایگشیي، وزُ هارگاریي، 

سس هایًَش ٍ سایز سس ّای آهادُ، سَسیس، والباس 

ٍ ّوبزگز، اًَاع وبا  ّای آهادُ، وتلت آهادُ، ًلاگلت     

، بادام سهیٌی ٍ هَاد ذلذایلی     ... آهادُ، شٌیتسل آهادُ ٍ

حاٍی صوغ عزبی، لسیتیي سَیا، صوغ گَار ٍصالتلیلي     

 .عذم خَردى سبشیجات بِ هیشاى سیاد.گیاّی

آرزو مانیانس ،پرستاری کودکان مارلو سال انتتترتار ستال       :  منبغ

5731 

 :توصیه های مراقبتی

بِ بیواراى تَصیِ هی شَد اسخَردى بالالی تاسُ ٍ خلام    

 اجتٌا  وزدُ ٍ حتی اس وٌار هشارع بالال ّن رد ًشًَذ

ًِ تٌْا بالال بلىِ بزخی اس دارٍّلا ّلولاًلٌلذ هصلزف           

آسپیزیي با دٍس باال ، دارٍّای ضذهاال ریا، هصزف بزخلی  

آًتی بیَتیه ّا، ًفتالیي، حٌا ٍ عَاهل عفًَی هی تَاًٌذ 

پس ٌّگام استفادُ اس   . گلبَل ّای لزهش را تخزیب وٌٌذ

 ایي هَاد هزالب باشیذ

 

اگز بِ وَدن خَد شیز هی دّیذ ّلزگلش بلاللال ٍ         

آسپزیي هصزف ًىٌیذ ٍ در هَرد هصزف سایز دارٍّا 

بزای تسىیي درد یا پاییي .ًیش با پششه هشَرت وٌیذ

. آٍردى تب وَدوتاى ّزگش بِ اٍ آسپزیلي ًلذّلیلذ      

هصزف استاهیٌَفي، فمط با همذاری ولِ پلششلىلاى       

  .تجَیش وزدُ هجاس است

 درمان 

هْتزیي درهاى بزای فاٍیسن، پیشگیزی اس بزٍس عالئن 

آى ٍ عذم هصزف ٍ هَاجِْ با هَاد ّوَلیلشولٌلٌلذُ     

 .گلبَل ّای لزهش هاًٌذ بالال ٍ فزآٍردُ ای آى است

در هَاجِ با فزد حساس سزیعا با اٍرصاًلس تلولاس      

گزفتلِ یلا بلِ        

بللیللوللارسللتللاى  

 .هزاجعِ وٌیذ 


