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… ( ه  A، B، C ، D، E ةِ اهتْاب ه هرم کتض ّپاتٕت گفتِ يی ؾٓد. غٓاين يصتوفی از دًوِ اةتال ةِ هٔظهس ّای ّپاتٕت )
ةاغث اهتْاب ه از ةٌٕ رـتٌ ةاـت ه غًوکظد ظتٕػی کتض ٔا " ّپاتٕت " يی ؾٍٓض. ّپاتٕت هٔظهػی ٔکی …،دارهّا،ػًٓم،آٍٓکؼی ، اهکن ه 

يٕوٕٓن ٍاكن  ۰۷۱ه  Bيٕوٕٓن ٍاكن ّپاتٕت ۵۸۳از غٓاين يْى يظگ زهدرس اٍؼان يی ةاؾض ةظاػاس تصًٌٕ ػازيان ةْضاؾت دْاٍی
 ٓد دارد ه ػاالٍِ ةٕؽ از ٔک يٕوٕٓن يٓرد يظگ در اجظ ّپاتٕت اتفاق يی اـتض.در دْان هد Cّپاتٕت

 ّای ةًٕاری ٍؿاٍِ
  

غالئى اةتال ةِ ّپاتٕت در تًايی آٍاع آن يؿاةِ اػت ةِ أٌ ـٓرت کِ اهل غالئى غًٓيی يحن ةی اؾتْأی ,ضػؿ, شؼتگی, تْٓع ,اػتفظاغ 
يی کَض. گاّی در أٌ يظزوِ تب ّى هدٓد دارد. ةػض از أٌ يظزوِ زردی پٕؽ رهٍضُ ه درد يتْى در كؼًت ـٓكاٍی ه راػت ؾکى ةظهز 

 ةظهز يی کَض کِ يوتسًِ )پظدُ داشوی چؿى(,يصاط ّا ه پٓػت تًام ةضن زرد يی ؾٓد.
ـی را ٍؿان درـض اـظاد آهٓدُ ؾضُ غاليت شا ۵۱ - ۰۱دَّض.  تًام اـظاد آهٓدُ ؾضُ ةا أٌ هٔظهس غالٔى ةًٕاری زاد را ٍؿان ًٍی

زاد  B اـظاد آهٓدُ ؾضُ ةا هٔظهس ّپاتت Aکَض. ياٍَض ّپاتٕت ّفتِ ةػض از هرهد هٔظهس ةظهز يی ۰ - ۶دَّض. يػًٓال غالٔى زضهد  ًٍی
کََض ه كادر ةِ اٍذام کاری ٍٕؼتَض. کًتظ از ٔک درـض اـظاد آهٓدُ أٌ ةًٕاری را ةِ ؾکن شٕوی ؾضٔض ه ػظٔع ٍؿان  ازؼاس ةًٕاری يی

 ؾٓد. دَّض کِ يَذظ ةِ از کار اـتادن کتض ه يظگ يی يی
ّای ّپاتٕت يعيٌ يؿاةِ  دّض. ٍؿاٍِ ياُ يظاكتت کَض، ؾصص غالٔى ّپاتٕت يعيٌ را ٍؿان يی ۶اگظ دػتگاُ أًَی ٍتٓاٍض ةًٕاری را تا 

دَّض. أٌ غالٔى  اضاـی را ٍؿان يی ّپاتٕت زاد ةاؾض. يػًٓال در اـظادی کِ چَضٌٔ ػال اػت يتتال ةِ ةًٕاری ّؼتَض گظهّی از غالٔى
 ةاؾض . ( يیPolyneuropathyؾاين کْٕظ، دٓش ّای پٓػتی ، آرتظٔت ، ػٓزش ٔا يٓريٓر کظدن در ةازهّا ه پاّا )

  
 Aّپاتٕت  
  

غًضُ تظٌٔ  أٌ ٍٓع ّپاتٕت تٓػط ٔک هٔظهس ؾضٔضا آهٓدُ کََضُ ه يؼظی أذاد يی ؾٓد ه از ظظٔق تًاس ّای ٍعدٔک كاةن اٍتلال اػت.
يضـٓغی يی ةاؾض ٔػَی در يَاظلی کِ ةْضاؾت رغأت ٍؿضُ ه پغ از دػتؿٓٔی دػتْا ةا آب ه ـاةٓن ؾؼتِ  -اٍتلال آن از ظظٔق دّاٍی

ًٍی ؾٓد ه ةا ًّان دػت ؽطا شٓردُ يی ؾٓد أٌ هٔظهس ةِ رازتی اٍتلال يی ٔاةض. ًّچٌَٕ در اجظ آب, ؽطاّا ه ؾٕظ آهٓدُ ه ًّچٌَٕ 
 ردن ـضف ه گٓؾت ٍپصتِ ياّی اٍتلال يی ٔاةض.در اجظ شٓ

در زياٍی کِ غالئى ةًٕاری ه زردی ةظهز کظد ـظد ـلط ةأض اػتظازت کَض تا هٔظهس تٓػط دـاع ػٕؼتى أًَی ةضن يْار ؾٓد ه ةِ تضرٔخ 
 تٕاج ٍضارد.ةِ ّٕچ ٍٓع دريان دارهٔی از Aاهتْاب کتضی ةِ هضػٕت ػاةق ةظگظدد. ٍکتِ كاةن ذکظ أٌ اػت کِ ّپاتٕت

از آٍذا کِ أٌ ٍٓع ّپاتٕت از ظظٔق يضـٓغی دّاٍی يَتلن يی ؾٓد ،ةْتظٌٔ راُ ةظای پٕؿگٕظی از آن رغأت ٍکات ةْضاؾتی ه دضا کظدن 
 ، در دهران ةًٕاری اػت . ايا در ـٓرت تًاس تعرٔق أًٍٓٓگوٓةٓهٌٕ ػٓديَض اػت . Aهػأن ؾصفی ةًٕار يتتال ةِ ّپاتٕت

 Bّپاتٕت
  

 اةتال ةِ أٌ ٍٓع ّپاتٕت غٓارض ةی ؾًاری دارد. از أٌ ره إًّت ؾَاشت آن ةؼٕار ةاالػت. راّْای اٍتلال أٌ هٔظهس غتارتَض از0
 يادر ةِ دٌَٕ 0 ةِ هٔژُ اگظ يادر در ياُ ػٓم ةارداری آهٓدُ ؾضُ ةاؾض ازتًال اٍتلال ةًٕاری ةِ دٌَٕ ةؼٕار ةاال اػت. -



, اػتفادُ از ػظٍگ يؿتظک در يػتادان تعرٔلی ه ٔا ـظه رـتٌ ػٓزن آهٓدُ ةِ هٔظهس ةِ ظٓر اتفاكی در تًاس دَؼی0 از راُ شٓن -
 پٓػت اـظاد ػاهى ه اػتفادُ از تٕؼ ّای آهٓدُ اػت.

 تظؾسات ةضن0 از دًوِ ةعاق، يضـٓع، ـفظا، اؾک ه يأع يَی ةِ غَٓان ٔکی از يَاةع اٍتلال هٔظهس يعظح ّؼتَض. -
غالئى ةِ ـٓرت زاد  Aػِ يؿکن ةاهَٕی رخ يی دّض. اهال غالئى دٔضُ ًٍی ؾٓد. جإٍا ياٍَض ّپاتٕت Bؾضن ةِ هٔظهس ّپاتٕت ةػض از آهٓدُ

ٔػَی ضػؿ, ةی اؾتْأی ه زردی پٕؽ رهٍضُ ةظهز يی کَض. جاهحا آٍتی ژن هٔظهس در ةضن ةاكی يی ياٍض ه اؾکال يعيٌ ةًٕاری اتفاق يی 
د هٔظهس غالئى ّپاتٕت ةظهز يی کَض. گاّی ةاغث أذاد ػظظان در کتض يی ؾٓد. گاّی ةا ةظهز غالئى ّپاتٕت اـتض ه ةػضا ةا ـػاهٕت يذض

زاد, زردی آٍلضر زٔاد يی ؾٓد کِ رهی غًوکظد ظتٕػی يؾع تاجٕظ گطاؾتِ ه ةاغث غالئى شٓاب آهٓدگی ه غضم ّٓؾٕاری يی ؾٓد ه ةِ غوت 
ضت ظٓالٍی يی ؾٓد ه شٍٓظٔعی ّای يصتوؿ در ٍٓازی يتفاهت ةضن يحن شٍٓظٔعی هحِ, تصظٔب ػوٓهْای کتضی زيان اٍػلاد شٓن ةِ ؾ

 يصاظْا ه پٓػت اتفاق يی اـتض کِ هضػٕت ةًٕار ةؼٕار شعظٍاک ه يظگتار يی ؾٓد.
ُ ةِ در اـظاد ةضهن غاليت, کِ ةِ ـٓرت يعيٌ ه ظٓالٍی هٔظهس را در شٓن شٓد زًن يی کََض از راّْای گفتِ ؾض Bهٔظهس ّپاتٕت

 اـظاد ػاهى اٍتفال يی ٔاةض.
 ٍکتِ يْى آن اػت کِ دريان شاـی ةظای أٌ ةًٕاری َّٓز کؿؿ ٍؿضُ اػت ه اةتال ةِ أٌ ٍٓع از ةًٕاری هٔظهػی يظگتار اػت.

ٍٓةت ) در ػِ  Bاز ظظٔق هاکؼَٕاػٕٓن ه ًّچٌَٕ تعرٔق أًٍٓٓ گوٓةٓهٌٕ ـٓرت يی گٕظد . هاکؼٌ ّپاتٕت Bايظهزُ پٕؿگٕظی از ّپاتٕت
ـفظ ، ٔک ياُ پغ از ٍٓةت اهل ه ؾؽ ياُ پغ از ٍٓةت اهل ( ةِ ـٓرت غضالٍی ـٓرت يی گٕظد . يػًٓال أٌ ٍٓع هاکؼَٕاػٕٓن تا دُ ػال 

ا ـظد را از اةتال ةِ ّپاتٕت ةی أًٌ يی کَض . يی دّض . تعرٔق أٌ هاکؼٌ ايظهزُ در ةظٍايِ هاکؼَٕاػٕٓن کٓدکان گَذإٍضُ ؾضُ اػت . اي
 عرگؼاالن ٍٕع يی تٓاٍَض ٍؼتت ةِ اٍذام آن اكضام ًٍأَض .ة

 تعرٔق أٌ هاکؼٌ ةظای ًِّ اـظاد دايػِ ضظهری ٍٕؼت ههی در يٓارد زٔظ تٓـِٕ يی ؾٓد .
 Bًّؼظ ه ـظزٍضان ةًٕاران ـظد يتتال ةِ ّپاتٕت -
 زٔظٔک ػلؿ زٍضگی يی کََض . Bکؼاٍی کِ ةا ـظد يتتال ةِ ّپاتٕت -
 ّؼتَض . Bه دريان کِ در يػظض تًاس ةا ةًٕاران يتتال ةِ ّپاتٕتکادر ةْضاؾت  -
 كظار دارٍض . Bکادر ٍظايی ه اٍتظايی کِ در يػظض تًاس ةا يػتادان تعرٔلی يتتال ةِ ّپاتٕت -
 يتٓهض يی ؾٍٓض . Bٍٓزاداٍی کِ از يادر يتتال ةِ ّپاتٕت -

ه ٔا تًاس شٓن ه هػأن ةظٍضُ آهٓدُ ةِ شٓن هی ) يحن ػظٍگ ٔا تٕؼ آهٓدُ ( اتفاق اـتادُ ةاؾض  Bاگظ تًاس دَؼی ةا ةًٕار يتتال ةِ ّپاتٕت
ػاغت پغ از تًاس يی ةاؾض . ًّچٌَٕ در يٓرد ٍٓزاداٍی کِ از  ۰۸در أٌ ـٓرت ةْتظٌٔ راُ پٕؿگٕظی تعرٔق أًٍٓٓگوٓةٓهٌٕ زضاکحظ 

يتٓهض يی ؾٍٓض تعرٔق أًٍٓٓگوٓةٓهٌٕ ضظهرت دارد . اهتتِ در تًام أٌ يٓارد ؾظهع هاکؼَٕاػٕٓن ٔا تکًٕن آن ٍٕع  Bيادر يتتال ةِ ّپاتٕت
 الزم اػت .

  
 Cّپاتٕت

  
تظٌٔ راُ اٍتلال آن از راُ شٓن ؾاين تعرٔق شٓن آهٓدُ، تعرٔق يؿتظك ةٌٕ يػتادان تعرٔلي ه شاهکٓةي اػت. أٌ ةًٕاری ؽاهتا در  يْى

ان شٓن ه ـظاهردُ ّای شٍٓی ه يػتادان تعرٔلی ةظهز يی کَض. اهتتِ در کؿٓر يا اٍتلال أٌ ٍٓع از ّپاتٕت از ظظٔق ـظاهردُ ّای گٕظٍضگ
شٍٓی ةؼٕار کى ؾضُ اػت زٔظا کَتظل يی ؾٍٓض. پٕؿگٕظی از أٌ ٍٓع از ّپاتٕت أٌ اػت کِ يػتادان تعرٔلی ٔا اغتٕاد شٓد را تظک کََض ه 

ظی ةظای اػتفادُ از يٓاد يصضر اػتفادُ کََض. كآًٍٍَضی ه غضم تذاهز ةِ زظٔى شآٍادُ ه ـػاهٕتْای دَؼی ػاهى ٍٕع از ٔا از رهش دٔگ
 راّْای پٕؿگٕظی اػت.



هاکؼٌ يٓجظی ػاشتِ ٍؿضُ . ايا در ـٓرت تًاس دَؼی ةا ـظد يتتال ٔا ةظٔضگی ةا هػأن آهٓدُ ةِ هٔظهس  Cيتاػفاٍِ ةظای ّپاتٕت
 رٔق أًٍٓٓگوٓةٓهٌٕ ةِ يَظٓر ةاال ةظدن تٓان أًَی ةضن تٓـِٕ يی ؾٓد .تع Cّپاتٕت

 رغأت ٍکات زٔظ ةظاي پٕؿگٕظي از اٍتلال ّپاتٕت ةِ اـظاد ػاهى ػٓديَض اػت0 
 تفسٕر غادات زٍضگي ؾاين تظك اغتٕاد ه يفظف اهکن -
 كعع ػٕگار ه رژٔى ؽطأي ػاهى -
 شٓدداري از اّضا شٓن ه اغضا -
 ز اػتفادُ يؿتظك هػأن ؾصفي ه تعرٔلاتپظّٕع ا -
 غضم يفظف داره اغى از ؾًٕٕأي ٔا گٕاّي ةضهن ٍظظ پعؾم يػاهخ -
 آگاّي دادن ةِ اـظاد ارائِ دَّضُ شضيات پعؾکي ه دٍضاٍپعؾکي در يٓرد آهٓدگي -
 داؾتٌ رـتار دَؼي يعًئٌ -
 کاؽطيپاك کظدن ّظ گٍِٓ هکِ شٓن شٓد ةا يسوٓل شاٍگي ةوٕچ ه دػتًال  -
 ّا ه شضيات پٕؿگٕظي يظتتط تظؽٕب ه آيٓزش شآٍادُ ةظاي چم آپ ه درٔاـت آيٓزش -
 پٓؾاٍضن زشى ّا ه دظازات -
 كظار دادن دػتًال ٔا اهتؼِ آهٓدُ ةِ شٓن در کٕؼِ پالػتٕم كتن از دهر اٍضاشتٌ -
 آب، ؽطا ه تًاػْاي يػًٓل رهزاٍِّاي غضم اٍتلال ؾاين0 غعؼِ، ػظـِ، در آؽٓش کؿٕضن،  دادن آگاّي در يٓرد راُ -

ةأض تٓدِ داؾت کِ ةِ ّٕچ غَٓان ٍتأض ةًٕار را از ـػاهٕت ّای ادتًاغی ه زضٓر در دًع ؾاين کار ، يضرػِ  ٍکت0ِ
 يسظهم کظد.…، ةازي ه 

 Dّپاتٕت 
يؿاةِ ػأظ ّپاتٕت ّای هٔظهػی ّؼتَض ةظهز يی کَض. غالئى أٌ ةًٕاری  Bـلط در ةًٕاراٍی کِ ةِ ـٓرت ظٓالٍی ٍاكن هٔظهس ّپاتٕت 

 ۵۱3/۵۱۰اػت؛ ةا أٌ تفاهت کِ ػٕظ ؾضٔضی دارد ه گاّی ػتب تصظٔب کاين کتض ه يظگ يی ؾٓد./
  

 


