
* تغذیِ ٍ فؼبلیت ٍرسؽی: هْن اعت کِ حتی االهکبى ثب تغذیهِ    
هٌبعت ٍ فؼبلیت ثذًی اس خَد هزاقجت کٌیذ ثهزا  حه هز ٍسى        
هتؼبدل ثِ هیشاى هٌبعت کبلز  ًیبس داریذ. ّوچٌیي ثزا  حه هز    
قذرتتبى ثِ پزٍتئیي کبفی ًیبس داریذ. تغذیِ خَة کوک هی کٌهذ   

 تب احغبط ثْتز ٍ اًزص  ثیؾتز  داؽتِ ثبؽیذ.

. ًَؽیذى هبیؼبت فزاٍاى ثِ دفغ هَاد سائذ اس ثذى ؽوب کوک هی کٌذ
آى   اس  پهظ   کهَتهبّهی     ههذت   گبّی ثِ ٍیضُ در حیي درهبى یهب   

اؽتْب  خَد را اس دعت هی دّیذ ؽبیذ ًبراحت یب خغتِ ثبؽهیهذ   
جهبًهجهی      ػهَار    یب ثِ ًظزتبى ثیبیذ غذاّب خَؽوشُ ًیغتٌذ یهب 

درهبى )کن اؽتْبیی، حبلت تَْع، سخن ّب  دّبًی( غذا خَردى   
ؽوب را دچبر هؾکل هی کٌذ کِ پشؽک یب پزعتبر ؽوب راُ ّبیهی  

 ثزا  ثزخَرد ثب ایي هؾکل ارائِ هی دٌّذ.

هجتالیبًی کِ فؼبل اًذ احغبط ثْتز  دارًذ پیبدُ رٍ ، یَگهب ٍ    
فؼبلیت ّب  دیگز ؽوب را قَ  ًگِ هی دارد ٍ تهَاى ؽهوهب را          
افشایؼ هی دّذ. ٍرسػ حبلت تَْع ٍ درد را کبّؼ هی دّذ ٍ    
گذراًذى دٍرُ درهبى را آعبى تز هی کٌذ ٍ اس فؾبرّب  ػصهجهی   
ّن هی کبّذ. پیؼ اس آغبس ّز ًَع فؼبلیت ٍرسؽی ثب پشؽک خَد  

 هؾَرت کٌیذ.
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 طزاحی ٍ چبح: رٍاثط ػوَهی ٍ اًتؾبرات ثیوبرعتبى آتیِ



 آنچه بایذ در مورد لوسمی بذانیذ:
لَعوی عزطبًی اعت کِ در ثبفت ّب  خًَغبس آغبس هی ؽهَد،    
گلجَل ّب  ع یذ در هغش اعتخَاى یب در ثبفت ّب  هزثهَ  ثهِ     
دعتگبُ لٌ بٍ  هبًٌذ غذد لٌ بٍ ، طحبل ٍ کجذ ثب عزػهت سیهبد     
تکثیز یبفتِ ٍ ثِ صَرت ًبرط ٍارد جزیبى خَى هی ؽًَذ ٍ در     
سهبًی کِ ثبیذ، اس ثیي ًوی رًٍذ ٍ جب  عبیز علَل ّب  طجیؼهی  

 را تٌگ کزدُ ٍ کبر آى را هختل هی کٌٌذ.

 :عوامل خطرزا
ِ    ّهب    ثهوهت    اًه هرهبر     اس  تبثؼ اؽؼِ اثزات ًهبؽهی   ا    ّغهته

کهبر    ٍ  عهز   ػکغجزدار  تؾخیصی ثب اؽؼِ   ایکظ، عهیهگهبر،   
داؽتي ثب ثٌشى )هبدُ ا  کِ در صٌبیغ ؽیویبیی، پالعتیک عبس  ثهِ   
  ػٌَاى حالل ثِ کبر هی رٍد ٍ در دٍد عیگبر ٍ ثٌشیي ًیش ٍجَد دارد.(

 عالئم بیماری به طور کلی:
پهی    در  پهی   تَرم غذد لٌ بٍ ، تت یب تؼزیق ؽجبًِ، ػه هًَهت   

احغبط خغتگی ٍ ضؼف، ثِ آعبًی دچبر خًَزیش  یب کجَد  
ؽذى، خًَزیش  لثِ، لکِ ّب  ارغَاًی رٍ  پَعت، تَرم یهب    
 ًبراحتی ؽکن، کبّؼ ٍسى ثی دلیل ٍ درد اعتخَاى ٍ ه بصل.

 تشخیص:
هؼبیٌبت ثبلیٌی، آسهبیؼ خًَف ًوًَِ ثزدار ، اعپیزاعیَى هغش 

، MRI  اعتخَاى، ػکغجزدار  اس ق غْغیٌِ، عًَهَگهزافهی،   

 عی تی اعکي، آسهبیؼ هبیغ ًخبع.

 درمان:
 ؽیوی درهبًی ٍ پیًَذ هغش ٍ اعتخَاى

 مراقبت حمایتی:
* اس آًرب کِ هجتالیبى ثِ لَعوی ثغیبر آعبى دچبر ػه هًَهت     
هی ؽًَذ ثزا  ؽوب ّن آًتی ثیَتیک ٍ عبیز دارٍّب تهرهَیهش    
هی ؽَد ٍ هؼوَال تَصیِ هی ؽَد کِ اس هکبى ّب  ؽلَؽ ٍ   
افزاد  کِ عزهب خَردگی دارًذ یب ثِ ثیوبر  ّهب  دیهگهز        

 هغز  هجتال ّغتٌذ پزّیش کٌٌذ.

* ثِ دلیل کن خًَی ٍ خًَزیش  ؽبیذ ّن ًیبس ثِ تشریق خَى  
 یب پالکت داؽتِ ثبؽیذ.

* عزطبى خًَی ٍ ؽیوی درهبًی ثبػث هی ؽَد کِ دّهبى،     
حغبط ٍ ثِ آعبًی دچبر ػ ًَت ؽَد ٍ احتوبل خًَزیهش  آى    
افشایؼ یبثذ. دًذاًپشؽکبى ٍ پزعتبراى ثِ ثیوبراى ًحَُ   تویش  
 ٍ عبلن ًگِ داؽتي دّبى را در طَل درهبى ًؾبى هی دٌّذ.


