
 فاویسم چیست ؟

فاویسم یک بیماری ارثی خونی است که  رر اثه                

کمبور یا نقص ماره ای رر  خون ب  وجور  می آیه.               

ب وز این بیماری با مص ف باقال و بهضه هی رارو ها               

) مانن. آسپ ین ( و یا عفونت  ایی مثل بیماری  های        

تب رار ارتباط رارر  فاویسم بیشت  رر مناطق شمهایهی    

 کشور ری.ه می شور و رر م ران شایضت  است 

نکته : خوردن باقال مهم ترین عامل  بلرو             

بیماری است ، اما برخی ا  افلراد ننلرل ر              

یلا حلتلی        حساس هستن  که به گرده گیاه       

خوردن گوشت حیوانی که باقلال مرلر          

 کرده واکنش نشان می دهن  . 

 عالئم بیماری :

عالئم بیماری فاویسم رر اف ار مهبهتهال به  اسها                 

است  عالئم خفهیهف        ش.ت و ضضف بیماری متنوع      

بیماری شامل : خستگی ، س ررر ، تب ، تهوهوع ،               

 و استف اغ است    مض.ه ررر 

ریگ   شامل : اررار تی ه نهارنه هی رنه  ،                 عالیم

زرری پوست  و احسا  خستهگهی و کهوفهتهگهی                

 طوالنی م.ت

اگ  فاویسم ررمان نشور ، شخص ب  کما رفهته  ،                

بیووش می شور    مچنین رر نوزاران و بچه   های         

موارر بسیار ش.ی. فاویسهم مهی تهوانه.              کوچک ،   

  کشن.ه باش.   

ترین عالمت فلاویسلم کلم       اصلینکته مهم :  

خونی است که بر اثر شکستن سلولهای قرمز        

طور ناگهانی برو      شود و  به     خونی ایجاد می  

 . کن  می

 تشخیص :

با ان ام آزمایشات خونی رر ب.و توی. قابل تشخیهص          

 است 

 درمان فاویسم :

بهترین درمان برای فاویسم، پیشگیری از برروز        

عالئم آن و مصرف نکردن و قرار نگررفرترن در        

 معرض عوامل ایجاد کننده آن است. 

در موارد کم خونی شدید ، طبق دستور پزشک          

 به بیمار خون تزریق می شود.



 نكات قابل توج  وای.ین کورک بیمار :

             رژيم غذايي كودک شما عااد  اتا

فقط مصرف باقال  ) خام يا پخته ( و انواع          

 نخود و لوبیا مجاز نیس .

         هیچ دارويي را بدون نظر پاششاب باه

 كودكتان ندهید.

           اگر مادر  هستید كه به كاودک خاود

شیر مي دهید   هرگش باقال   نخودفرنگي        

و آتپرين نخوريد و در مورد مصرف هار     

 دارويي با پششب مشورت كنید.

           دق  كنید كودكتان در معرض باقال  و

برخي مواد شیمیايي مثل نفتالین  بنشين      

 و حشره كش ها قرار نگیرد.

 توصیه مهم :

با انجام يب آزمايش تاده خون مي توانیاد         

متوجه شويد كودكتان فاويسمي   ت  ياا         

خیر. به ياد داشته باشید پیشگیر  همیشاه      

 بهتر از درمان ات .

 

 منابع:  

( ، مبانی طب کودکان نلسون، ترجمره       5102کالیگمن، ام ، )   

 آموزگار ، الف و همکاران ، تهران ، ارجمند

(، پرستاری داخرلری و         5102هینکل،جی ال، چیویر،کی اچ، )     

جراحی برونر و سودارث، خون شناسی، ترجمه  عرامرمری، ،            

 56-52تهران، جامعه نگر، مص  

 نکات مورد توجه شما مددجو  محترم :

1- 

2- 

3- 

 بسم  تضایی

 
 رانشگاه علوم پزشكی و خ.مات بو.اشتی و ررمانی گیالن

 ال ی ان رکت  پی وزبیمارستان 

 

 فاویسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نمو ش به م دجو

 

 کمیته نمو شی بیمارستان دکتر پیرو 

 

8931 


