Methylene blue

در هجوَع در طَرتیکِ از تیواری ٍ عالین حولِ حاد آگاُ

هتیلي تلَ

تاشیذ ٍ از هظرف هَاد هضر پرّیس ًواییذ ٍ یا در طَرت

تَلَئیذى تلَ

ترٍز حولِ حاد سریعاً تِ ًسدیکتریي هرکس درهاًی هراجعِ

ًالیذتکسیک اسیذ

کٌیذ خغری کَدک شوا را تْذیذ ًخَاّذ کرد.

ًفتالیي

بسمهدرتعالی
فاویسم منع مصرف دارنذ:
داروهایی که
استاًیلیذ موضوع:
Astanylyd
· آسپریي

بخش(:اطفال
Acetylsalicylic acid)Aspirin

ًتیذیي
استَف

تیفوئیذ چیست

Acetophenetidin

استیل فٌیل تهیه:
ّیذرازیي Acetyiphenylhydrazine
آرسیي

سمیرا سادات صادقی

Arsine
Beta-Naphthol

تتاًفتَل

Chloramphonicol

کلراهفٌیکل

Chloroquine

کلرٍکیي
سیرٍفلَکساسیي

Ciprofloxacin

کَتریوَکسازٍل

Co-trimoxazole
Dapsone

داپسَى

Toluidine blue
Nalydbksyk acid
Naphthalene
Niridazole

ًیریذازٍل
لیترٍفَرازٍل

Nitrofurazone

ًیترٍفَراًتَئي

Nitrofurantoin

ًَرفلَکسیي

Noriloxacin

پاهاکَیي

Pamaquine

پاراآهیٌَسالیسیلیک اسیذ

phenazopyridine

فٌازٍپیریذى

phenyihydrazine

فٌیل ّیذرازیي
پیریواکیي

primaquine

پرٍتٌسیذ

Probencid

کیٌیي

Quinine

کیٌیذیي

Qinidine

استیثَفي

Stibophen

دی هر کاپرٍل
دٍکسثَرٍتیسیي

Doxorubicin

سَلفَى ّا ٍ سَلفذًاهیذّا

فَرازٍلیذٍى

Furazolidone

sulfones

هپاکریي
Mesalasine-5-aminosaiicyiic

Sulfonamides and
Suifacetamide

سَلفاستاهیذ

)Glucosulfone scdium(promin

Suifadimidine

سَلفادیویذیي

در هظرف دارٍّای زیر تایذ احتیاط ًوَد ٍ تیش از هقذار
Mpacrine
acid

تجَیس شذُ تَسط پسشک استفادُ ًکٌیذ .
استاهیٌَفي

Acetaminophen

دیفي ّیذارهیي Diphenhydramine Hydarmyn
ٍیتاهیي سی

موضوع :افویسم
ب
خ
ط
ش:ا فال

P.aminosalicylicacid

Dimercaprol

گلَکَسَلفَى سذین

بسمو تعالی

Vitamin C

ج
ن
ف
تهیو کننده:سوداهب ی
بیمارستان اقئم (عج) شهرستان اسدآباد
اسفند 1392

عالیم بالینی:

فاویسم

تخظَص در اٍایل فظل تْار کِ تاقالی تازُ تِ تازار هی

فاٍیسن یک تیواری تخریثی خَى ٍ یک ًَع کن خًَی

 24تا  48ساعت پس از خَردى تاقال یا سایر دارٍّای خاص

آیذ .گاّی هوکي است حتی فرزًذ شوا ًاخَاستِ تاقال ّن

حاد است کِ در اثر تواس تا هَاد اکسیذاى ایجاد

(کِ هظرف آًْا در ایي تیواراى فقظ تا ًظر پسشک تایذ اًجام

تخَرد ٍ اتفاقی ّن ى یفتذ اها احتوال ٍقَع خغر ًاهغلَب

هیشَد.

شَد) کَدک تِ عَر ًاگْاًی دچار تة خفیف ،تی حالی،

ّویشِ ٍجَد دارد.

گلثَلْای قرهس ترای سالهتی ٍ فعالیت عثیعی احتیاج تِ

خستگی ،کَفتگی ،رًگ پریذگی ،حالت تَْع ٍ گاّی

3ـ ترای تسکیي درد یا پاییي آٍردى تة کَدکتاىّ ،رگس تِ

آًسینّای هختلف دارًذ کِ یکی از آًْا گلَکس

6

استفراغ،قرهس یا تیرُ رًگ شذى ادرار

(اطغالحاً تِ رًگ

اٍ آسپریي ًذّیذ  .از استاهیٌَفي ،فقظ تا هقذاری کِ پسشک

آًسی گلثَلْای قرهس را
فسفات دّیذرٍشًاز هی تاشذ .ایي م

کَکاکَال یا چای پررًگ ) ٍ گاّی درد شکن یا کور

تجَیس کردُ است تْرُ تگیریذ.

در تراتر طذهات حاطل از هَاد اکسیذ کٌٌذُ ٍ سوی

هیشَد.

4ـ در طَرت هراجعِ تِ پسشک ٍ یا هراکس درهاًی اتتال تِ

هحافظت هیکٌذ .در طَرتی کِ ایي آًسین در گلثَلْای

در طَرت عذم درهاى هٌاسة ،احتوال آسیة دیذى کلیِ ّا

فاٍیسن را اعالم کٌیذ ٍ ایي کارت را ّوراُ داشتِ تاشیذ تا

قرهس خَى ٍجَد ًذاشتِ تاشذ یا هیساى آى کوتر از حذ

ٍ ایجاد ًارسایی کلیَی ٍ ًیس کن خًَی شذیذ ٍ طذهات

دارٍّای تی خغر ترای فرزًذتاى تجَیس شَد .

عثیعی تاشذ فرد در هقاتل هَاد اکسیذ کٌٌذُ هثل تاقال ٍ

حاطل از آى ٍجَد دارد.

5ـ از هظرف ًفتالیي ترای ًگْذاری الثسِ خَدداری کٌیذ .

تعضی دارٍّای خاص حساس هی شَد ٍ هوکي است در

پذر و مادر گرامی:

6ـ کَدک هثتال تِ فاٍیسن ًوی تَاًذ ٍ ًثایذ خَى خَد را

طَرت هظرف ایي هَاد گلثَلْای قسهس خَى شکستِ ٍ

چٌاًچِ کَدک شوا هثتال تِ فاٍیسن است جْت حفظ

اّذا کٌذ.

تخریة شًَذ کِ تِ ایي پذیذُ فاٍیسن هی گَیٌذ.

سالهت اٍ الزم است تِ ایي ًکات تَجِ ًواییذ :

7ـ فرزًذتاى تایذ از خَردى سثسیجات زیاد ٍ تیش از حذ

حذٍد  4۰۰هیلیَى ًفر در دًیا هثتال تِ ایي تیواری ّستٌذ

1ـ کسة اعالعات کافی در هَرد تیواری ،چگًَگی ایجاد

هعوَل پرّیس کٌذ.

کِ تیشتر اًْا ساکي افریقا ٍ خاٍرهیاًِ ّستٌذ  .در سال

آى ٍ عالین حولِ حاد.

8ـ اگر هادری ّستیذ کِ تِ کَدکتاى شیر هی

دّیذ ّرگس

 1953دکتر ارًست تَتلر ًقض آًسیوی را کشف کرد.

2ـ شٌاخت دقیق عَاهلی کِ هَجة ترٍز حوالت تیواری

تاقال ٍ آسپریي ًخَریذ ٍ در هَرد هظرف سایر دارٍّا ًیس

فاٍیس یک تیواری ارثی است ٍ تیشتر در پسرّا
م
تیواری

هیشًَذ از جولِ هظرف تاقال ٍ ترخی دارٍّای خاص ٍ

تا پسشک هشَرت کٌیذ.

دیذُ هیشَد ٍلی در دخترّا ّن هوکي است ترٍزکٌذ .

پرّیس از هظرف خَدسراًِ آًْا  .ترای پیشگیری از تیواری

9ـ در طَرت ترٍز حولِ فاٍیسن تِ ًسدیک تریي هرکس

تیواری فاٍیسن یک تیواری ارثی است ٍ تیشتر در پسرّا

تْتر است کَدک خَد را از هَادی تِ ًام اکسیذاى دٍر ًگِ

درهاًی هراجعِ ًواییذ.

دیذُ هیشَد ٍلی در دخترّا ّن هوکي است ترٍزکٌذ .

داشتِ چرا کِ ایي هَاد تاعث کن خًَی شذیذ ٍ افت فشار

در طَرت ترٍز حولِ فاٍیسن تیوار تایذ در تیوارستاى تستری

خَى شذُ ٍ تاعث تخریة گلثَلْای قرهس ٍ طذهِ تِ کلیِ ّا

شَد .هعوَالً درهاى تا تجَیس سرم تِ هقذار کافی ٍ در

هیشَد .فرزًذتاى تایذ از خَردى یا تَییذى تاقال

(تِ ّر

طَرت ًیاز تسریق خَى اًجام هی

شَد .اداهِ درهاى در

طَرت کِ تاشذ تظَرت تازُ ،خشک شذُ یا یخ زدُ ،خام

هراکس درهاًی تر حسة ٍضعیت تیوار ٍ شذت کن خًَی در

پخت) خَدداری کٌذ.
یا ُ

کَدک هی تاشذ کِ تر حسة هَرد ،پسشک تظوین گیری
هیًوایذ.

