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داوشگاي علىم پسشکی وخدمات 

 بهداشتی درماوی استان گیالن  

 مرکس آمىزشی درماوی امیرالمىمىیه )ع(

هحذٍدیت هصرف دارٍّای ضذ اًؼقاد ٍ ضذ التْاب هاًٌذ  -

 آسپریي

اجتٌاب از تسریق ػضالًی ٍ سرخرگی-  

اجتٌاب از خَردى هَادی کِ تاػج تحریک هخاط  دّاى -

 هی ضًَذ.

ػذم استلادُ از تیؾ ترای اصالح هَّای زائذ-  

جلَگیری از ایجاد ضرتِ تِ تذى-  

هحذٍد کردى كؼالیتْای سٌگیي ترای پیطگیری از آسیة-  

دکَراسیَى هٌاسة داخل خاًِ ترای رػایت هسائل ایوٌی-  

در صَرتی کِ تسریقات ضرٍرت داضتِ تاضذ تایذ هحل -

. خًَریسی كطار هذاٍم ٍ عَالًی ٍارد ضَد  

عریقِ هصرف ٍ ًگْذاری كاکتَرّای اًؼقادی را -

 تیاهَزیذ.

ػَارض جاًثی ضایغ ًاضی از تسریق كاکتَرّا ٍ كرآٍردُ -

 ّای خًَی ٍ تذاتیر الزم ترای کٌترل آًْا را تذاًیذ.

 را تِ هَقغ اًجام دّیذ.  Bٍاکسیٌاسیَى ػلیِ ّپاتیت -

 درهاًْای خَد را تِ  هَقغ اًجام دّیذ.-

 اقذاهات كیسیَتراپی ، تَاًثخطی ٍ ٍرزش را اًجام دّیذ.-

ٍرزضْای تی خغر هاًٌذ ضٌا، دٍچرخِ  سَاری ، پیادُ -

 رٍی  اًجام دّیذ.

ٍرزضْایی را کِ در آى اهکاى ٍارد ضذى  ضرتِ زیاد -

 است اًجام ًذّذ.

ّوِ هَاد دكؼی خَد ًظیر هذكَع، ادرار، استلراؽ از ًظر -

 خَى هخلی کٌترل کٌیذ.

درد ضکن ، پْلَّا یا هلاصل تِ دلیل احتوال خًَریسی -

 داخلی تایذ  كَرا گسارش ًواییذ.

تِ کاّص كطارخَى، اكسایص ضرتاى قلة ، رًگ پریذگی -

، پَست سرد ٍ هرعَب، تـییر در پاسخ تِ هحرکْای 

 هحیغی ٍ کاّص ادرار تَجِ کٌیذ.

 از پَست خَد هراقثت کٌیذ.-

 نکاتی برای پیشگیری از خونریسی:

 اجتٌاب از یثَست-

 استلادُ از هسَاک ًرم-

 ًطاًی :     هرکس آهَزضی درهاًی اهیرالوؤهٌیي )ع( رضت 

22328233 -8تلفن :    



 مقدمه:

ّوَكیلی یک اختالل خًَریسی دٌّذُ هادرزادی است 

کِ از سٌیي کَدکی خَد را ًطاى هی دّذ ٍ تا پایاى 

ػور تا تیوار ّوراُ است درایي تیواری كرد هثتال تِ 

ػلت کوثَد یا ًثَد یکی از كاکتَرّای اًؼقادی خَى 

 دچار هطکالت خًَریسی هی ضَد.

 هموفیلی از لحاظ کمبود یا فقدان فاکتور

ًَع کالسیک( تِ دلیل کوثَد (  Aّوَكیلی ًَع َ (1

 2كاکتَر

تِ دلیل ) تیواری کریسوس(  Bّوَكیلی ًَع  (2

 9کوثَد كاکتَر

 هموفیلی در ارتباط با سطح فاکتورهای انعقادی

 درصذ 1ّوَكیلی ضذیذ: كؼالیت كاکتَر کوتر از 

 درصذ  5تا  1ّوَكیلی هتَسظ : كؼالیت كاکتَر تیي 

 درصذ 5ّوَكیلی خلیق: كؼالیت كاکتَر تیطتر از 

 A:درمان هموفیلی نوع 

 2تسریق كاکتَر

 تِ ًام کرایَ 2تسریق كرآٍردُ حاٍی كاکتَر

 تسریق پالسوای تازُ هٌجوذضذُ

 استلادُ از دارٍی ٍازٍپرسیي ٍ ضذ خًَریسی دٌّذُ

 B:درمان هموفیلی نوع 

 9تسریق كاکتَر

 تسریق پالسوای تازُ هٌجوذضذُ

 ػَاهل ضذكیثریٌَلیس

 عوارض هوفیلی:

 عوارض مربوط به خود بیماری  

 عوارض مربوط به درمان

 تسریق كاکتَر، پالسوا، کرایَ (1

 ػَاهل تٌذآٍرًذُ هَضؼی خَى (2

 ػَارض ػلًَی (3

 ( ػَارض ؿیرػلًَی4

 درد

 اجتماعی در هموفیلی—مسائل روانی

 عالئم بالینی هموفیلی:

 ّوَكیلی خلیق:

خًَریسی تِ ًذرت آى ّن تؼذ از جراحی ٍ ضررترات       -

 ضذیذ

 ّوَكیلی هتَسظ:

 خًَریسی سیستن ػصثی-

 خًَریسی دستگاُ کلیَی ٍ اداری -

 خًَریسی دستگاُ گَارضی-

 هلاصل/ػضالت ٍ احطا-

درد ٍ خطکی  هلصل ٍ آتركی ٍ تحلیل ػضالت تِ -

 دًثال آى

 ّوَكیلی ضذیذ:

 خًَریسی خَد تِ  خَد در هلاصل-

خًَریسی تِ دًثال ترٍهای جسیی در پَست -

 /هخاعْا/خًَریسی  دّاى ٍ لثِ  ّا ٍ حلق ٍ تیٌی

 خًَریسی پی در پی تِ دًثال جراحی ٍ ضرتات خلیق-

 توصیه هایی  به بیماران هموفیلی:

 تِ عَر هٌظن تِ هغة دًذاًپسضکی هراجؼِ ًواییذ.-

 پسضک ٍ دًذاًپسضک خَد را از تیواریتاى آگاُ ًواییذ.-

 کارت ّوَكیلی خَد را ّویطِ تِ ّوراُ داضتِ تاضیذ.-

 تْذاضت دّاى ٍ دًذاى را رػایت کٌیذ.-

ترحسة ضذت تیواری، دسوَپرسیي  ٍ یا كاکتَر را قثل  -

 از کطیذى دًذاى استلادُ کٌیذ.


