
 

 

کودک شما مبتال به بیماری فاویسم است که : والدین گرامی

 G6PDعلت آن نقص یا کمبود آنزیمی در گلبول قرمز بنام 

این بیماری بدنبال مصرف باقال، بعضی از داروها و یا . باشد می

  . شود ابتال به بعضی از عفونتها ایجاد می

 بیماری فاویسم چه عالئمی دارد؟

وقتی کودک شما در معرض بعضی از داروها قرار گیرد و یا به 

خام یا پخته ( بعضی از عفونتها مبتال شود و یا باقال به هر شکل 

ساعت  24تا  5ساعت و بعضی اوقات  48تا  24 ، مصرف نماید )

درد،  پس از تماس، عالئم به شکل تب، تهوع، استفراغ، دل

پریدگی، سرگیجه، کم شدن  شدن رنگ ادرار، رنگ اسهال، تیره

درصورت مشاهده عالئم فوق . شود ادرار و طپش قلب نمایان می

 .کودک خود را به نزدیکترین مرکز درمانی برسانید

دک شما مبتال به فاویسم درصورتیکه کو

  :است موارد زیر را رعایت کنید

رزیم غذایی کودک شما عادی است بجز اینکه مجاز به  

تاحد امکان از تماس . باشد نمی) خام یا پخته ( مصرف باقال  

حتی کودک فاویسمی . کودک با پوست باقال نیز خودداری کنید

  .خود را به مزارع باقال هم نبرید

  
دهید شما هم باید از  فاویسمی خود شیر میاگر به کودک  

مصرف باقال خودداری کنید و اگر حتی یک دانه هم مصرف 

  .روز شیر مادر را قطع کنید 3کردید باید تا 

از . شویه کنید در صورت بروز تب، کودک را با آب ولرم تن 

شیاف استامینوفن استفاده و به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه 

  .نمایید

رویی را بدون نظر پزشک به کودکتان ندهید و در هیچ دا 

صورت مراجعه به پزشک حتما به وی بگویید کودکتان 

  . فاویسمی است

عالئم حمله فاویسم بصورت تب، تهوع، استفراغ، سرگیجه و  

، زردی و پررنگ شدن ادرار به رنگ چای و یا گاها به بیحالی

ونه موارد به در اینگ. باشد رنگ خون و کم شدن میزان ادرار می

کودکان مایعات شیرین و بیرنگ مانند آب بسیار و یا آب انگور 

  .بدهید و به درمانگاه یا بیمارستان مراجعه کنید

  
  

دقت کنید کودکتان در معرض برخی مواد شیمیایی مانند  

  .ها قرار نگیرد کش نفتالین، بنزن و حشره

همچنین مصرف برخی از داروها برای کودک شما ممنوع  

، داروهای ماالریا Kکوتریماکسازول، ویتامین : باشد، مانند می

  ... .کلرکین، پریماکین، آسپرین و : مثل

  



ب این 

ری در 
مان و 

   

  طفال

  سم

  

  :می

لی نسبت به انتخاب
  .شکر را داریم

وی اطالعات ضرور
و چگونگی روند درم

  .باشد می

  » به بیمار
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اطبخش 

فاویس

  

بیمارگرام

و حسن نظر جنابعال
کمال تش  مجتمع 

 در دست دارید حا
یماری فعلی شما و
م مراقبت آن

  

کمیته آموزش«

92بهار 

  

از اعتماد و

پمفلتی که
خصوص بی

  کان

  ". ش باز کنیم

  ی روزافزون

جنب دانشگاه  -

behesEmail:   
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 بالینی پرستاری کودک

ت را با کلید آموزش

ودی و سالمتی

  

-قطب راوندیلوار
  علوم پزشکی

  

shtihospital@

 

55547900:رنما

  

کتاب راهنمای: منابع

 
قفل موفقیت  "

با آرزوی بهبو

بل -کاشان: آدرس

@kaums.ac.ir

دور

     زیم

ت یا نه از

باشید که
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گیری میزان آنز و اندازه

ی استودکتان فاویسم

و به یاد داشته ب. مایید

  . است

  :صیه

ک آزمایش ساده خون و

توانید متوجه شوید کو

ت بعدی جلوگیری نم

همیشه بهتر از درمان

 

 

توجه و توص

با انجام یک

G6PDت می

بروز مشکالت

پیشگیری ه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


