آمًزش بٍ يالذیه

*جْت اًجام فؼالیت ّای ٍرسضی توام فؼالیت ّای لاتل

*ًطاًِ ّای  hspهؼوَال تا یه هاُ دٍام دارًذ .تیطتز

تحول ،لاتل اًجام هی تاضذ ،هگز ایٌىِ فؼالیت اًجام ضذُ

اٍلات ایي ًطاًِ ّا تذٍى ّیچگًَِ درهاًی اس تیي

تاػث تزٍس هطىل در هفػل تاضذ وِ آى فؼالیت هحذٍد

دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

هی رًٍذ اها دوتز تزای حس تْتز وَدن دارٍدرهاًی

هی ضَد.

مرکس آموزشی ،پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) شهرستان بجنورد

را آغاس هی وٌذ.

*هػزف وَرتیىَ استزٍییذ ّا تاػث افشایص اضتْا

*تگذاریذ وَدوتاى در هٌشل تِ اًذاسُ وافی استزاحت

هی ضَد در سهاى هػزف آى اس پزخَری جذا خَدداری

وٌذ اگز تِ ػلت دل درد ،درد ولیِ ضذیذً ،وی تَاًذ

هی ضَد.

چیشی تخَرد ًیاس تِ تستزی دارد.

*اًجام ٍاوسٌاسیَى هَجة تطذیذ فؼالیت تیواری یا تزٍس

*اس رصین غذایی ًزم ٍ هایؼات تا دهای هؼتذل استفادُ

ػَارؼ جاًثی ضذیذتز ضَد  ،تا رفغ تیواری اًجام

وٌٌذ.

ٍاوسٌاسیَى تِ خػَظ اس ًَع ٍیزٍس سًذُ ضؼیف ضذُ

*در غَرت تة تاالی  38درجِ ساًتی گزاد در هٌشل
تِ پشضه اطالع دّیذ.
*ایي وَدواى ًیاس تِ هػزف دارٍتزای طَالًی هذت
را ًذارًذ ٍ در غَرت آسیة ولیَی استفادُ اس
پزدًیشٍلَى تا هذتی ٍاجذضزایط تَدُ ٍ درغَرت
استفادُ اس آى هوىي است هطىالتی را ایجاد وٌذ.

تِ تؼَیك تیفتذ.
مىابع
*درهاى لذم تِ لذم تیواری ّای وَدواى تالیف دوتز
اضزفی ٍ ػثاس ػظیوی ویا
سایت آهَسش تِ تیوار www.nkums.ac.ir
پزستاری وَدواى ًٍگ سًَیا آرسٍهاًیاى

*در سهاى حاد تیواری ولیِ فؼالیتْای فیشیىی هحذٍد
هی ضًَذ اها تؼذاس تْثَدی وَدن هی تَاًذ هجذدا
سًذگی ػادی خَد را ضزٍع وٌذ.

َىًخ شائًن الیه()hsp

تُيٍ کىىذٌ :
زهرا وحدانی
زیر نظر سوپروایسر آموزشی :اعظم نیستانی

گريٌ َذف

 :بیماران
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َىًخ شائًن الیه

عالئم بيماری

*یه تیواری ًادر دٍراى وَدوی هی تاضذ.

تزیاد اغلی تطخیع تیواری ،پَرپَرا ،آرتزتیت هفػلی

*تَرم تافتْا  :هثل دستْا ،پاّا،ویسِ تیضِ ،پلىْا

ًیش

هوىي است ایجاد ضَد.

ٍ درد ضىوی است.

تشخيص

وٌذ.

*ضایؼات پَستی :لزهشی ّای لاتل لوس وِ هؼوَال رٍی

تطخیع هؼوَال تز اساس یافتِ ّای تالیٌی غَرت

*در پسزاى ًسثت تِ دختزاى ضایغ تز است ٍ ًسثت

تاسي ٍ ساق پا گاّا در سطح خلفی تاسٍ ّا ٍ لسوت

هی گیزد ٍ ّیچ آسهایص اختػاغی ٍجَد ًذارد ٍلی

 1/5تزاتز هی تاضذ.

تحتاًی ضىن هی تاضذ(.)%100

آسهایص ّای خَى ،ادرار ٍ هذفَع ًیش هی تَاًذ تِ

*در فػل سهستاى ضایغ تز ٍ گاّا در پاییش هی تاضذ.

*ضایؼات هفػلی :التْاب ٍدرد در هفػل تِ خػَظ در

*تیواری لاتل سزایت ًثَدُ ٍ اغلة لاتل پیطگیزی ًیش

هفػل ساًَ ٍ هچ پا دیذُ هی ضَد)%80( .

*هؼوَال گزٍُ سٌی تیي  4-2سالِ را درگیز

هی

ًوی تاضذ.

*درگیزی گَارضی :درد ضىن وِ هوىي است ضذیذ

تعریف بيماری

تاضذ ٍ ّوزاُ تا استفزاؽ تاضذ یا دچار اسْال خًَی

() henoch-schoenlein purpura

ضَد(.)%16

تیواری تا ػلت ًاضٌاختِ تَدُ ٍ تِ دلیل التْاب ػزٍق

*ٍجَد ساتمِ ػفًَت  :در دٍ سَم هَارد ساتمِ ػفًَت

جشٍ ٍاسىَلتیْا هی تاضذ ٍ چَى اتي ػزٍق در ّوِ

دستگاُ تٌفسی فَلاًی هثل گلَدرد یا تثخال یا ّپاتیت

جای تذى هی تَاًذ درگیز تاضذٍ ،اسىَلیت سیستویه

ٍ...در ّفتِ لثل اس تزٍس ػالین ٍجَد دارد.

ًاهیذُ هی ضَد  .تا ایٌىِ ػلت آى ًاضٌاختِ است اها تِ
ًظزهی رسذ وِ ػَاهل ػفًَی هثل ٍیزٍس ّا ٍ
تاوتزی ّا آغاسگز ایي تیواری تاضٌذ .اس ػَاهل دیگز
تزخی دارٍّا تِ خػَظ آًتی تیَتیىْا اریتزٍهایسیي .
پٌی سیلیي ،ویٌیذیي ٍ گشش تزخی اس حطزات تاػث
آى هی ضَد.

تطخیع ووه وٌذ .تزرسی  ESR،CRP ،IgAوِ در
ایي تیواری افشایص یافتِ ٍ ًطاى دٌّذُ ػفًَت ٍ
التْاب هیتاضذ ٍ در آسهایص خَى ًیش اٍرُ ٍ وزاتیي
تاال هطاّذُ هی ضَد.
درمان
درهاى ایي تیواری هؼوَال ػالهتی هی تاضذ سیزا %90
تیواراى دارای تیواری خَد تِ خَد هحذٍد ضًَذُ
هی تاضٌذ وِ اغلة پس اس چٌذ هاُ خَب هی ضًَذ.
درمان عالمتی ويس شامل
وٌتزل درد ،تاهیي آب تذى ٍ رصین غذایی ًزم،واّص
فؼالیت ٍ جلَگیزی اس ثاتت ًگِ داضتي اًذام تحتاًی
هی تاضذ در هَارد ضذیذ هوىي است اس استزٍییذ ّا ٍ
دارٍّای سزوَب وٌٌذُ ایوٌی دی
( )IVIGاستفادُ ضَد.

پیزیذاهَل ٍ

