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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن

 مرکزآموزشي ،درماني و پژوهشي هفده شهريور رشت

ITP 
 ) کاهش پالکت در ارتباط با سیستم ایمنی بدن(        

 

        
 تهيه و تنظيم :کميته آموزش سالمت بخش خون

 تحت نظارت: سوپروايزرآموزش سالمت 

 7931خرداد 

 چگونه بعد از ترخيص از فرزندم مراقبت کنم؟

داروهايي مثل آسپرين، ايبوبروفن و همچنين داروهايي  -7

 مصرف شود. نبايداز گروه ضدالتهاب غير استروئيدی 

از تزريقات داخل عضالني و تجويز دارو و اندازه گيری -2 

درجه حرارت از راه مقعد به دليل بروز خونريزی بااياد 

 خودداری شود.

از زور زدن هنگام اجابت مزاج و فين کردن خاودداری -9

 کنيد.

برای تميز کردن بين دندان ها از نخ دنادان کاما  -4

 نگيريد و از مسواک نرم استفاده کنيد.

آزمايشات درخواستي پزش  خود را به موقع اناجاام -5

 دهيد و در زمان مقرر به پزش  خود مراجعه کنيد.

در صورت بروز عالئم زير به پزش  يا نزدي  تاريان -6

 مرکز درماني مراجعه کنيد: 

 کبودی و خونمردگي-

 خونريزی از بيني و دهان-

 وجود خون در ادرار و مدفوع-

 

 توصيه های خودمراقبتي
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.................................................................................

.................................................................................  

با آرزوی سالمتي برای شما و فرزند دلبندتان بارای کسا  

اطالعات و پيگيری، اطالعات تماس مرکز آموزشي درماني و 

 شهريور رشت به شرح زير مي باشد : 71پژوهشي 

 

رشت خيابان نامجو، خيابان شهيد سيادتي، ضالاع   آدرس:

 71جنوبي پارک شهر، مرکز آموزشي درماني و پاژوهشاي 

 شهريور رشت

 

 شماره تماس بيمارستان: )بخش خون(

999963373 - 99963326- 99963937-379  

 

 آدرس وبسايت بيمارستان: 
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. درسنامه پرستاری 7939جانيس ال. هينكل، کری اچ. چيوير.

داخلي و جراحي برونروسودارث خون شناسي. ترجمه صديقه 

 (11-19عاصمي. تهران: نشر جامعه نگر. ص )

. 2375کاسپر، فوسي، هوسر، لونگو، جيمسون، لوسكاالازو. 

اصول ط  داخلي هاريسون هماتولوژی. ترجمه دکتر محماد 

 (287-213حسين عصاره. تهران: ناشر کتاب ارجمند. ص )
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والدين گرامي با آرزوی شفای عاجل برای فرزند دلابانادتاان، 

مطال  زير جهت افزايش آگاهي شما در مورد بيماری فرزندتاان 

 مي باشد لطفا به نكات زير توجه فرماييد:

 چيست؟ITPبيماری 
ITP  اختاللي است که هنوز به طور دقيق علت آن مشاخاص

نيست ولي سيستم ايمني بدن در اين بيماری نقش دارد  و مااده 

ی دفاعي بدن )آنتي بادی( پالکت های طبيعي بدن را تخاريا  

اغل  به دنبال ي  ويروس باروز ماي  ITPمي کند.در کودکان 

 کند مانند ويروس آنفوالنزا، سرخ ، اوريون ...

 

 چيست؟ITPعالئم بيماری 

 کبود شدن سريع پوست به دنبال ضربه های خفيف 

  وجود دانه های قرمز رنگ به اندازه سرسوزن 

 خونريزی مخاطي پوستي مانند خونريزی از بيني و دهان 

 وجود خون در ادرار و مدفوع 
 

 ITPچگونه تشخيص داده مي شود؟ 

  گرفتن شرح حال و انجام معاينات جسمي 

  شمارش کامل خون( آزمايش خونCBC) 

 الم خون محيطي 

 آزمايش مغز استخوان در موارد بسيار نادر 

ITPچگونه درمان مي شود؟ 

 (تجويز گاماگلوبولين داخل وريدیIVIG) 

  تجويز داروهای سرکوب کننده دستگاه اياماناي ماثال

 پردنيزولون

 استفاده از داروهای شيمي درماني مثل وين کريستين 

  برداشتن طحال 

 استفاده از داروی ريتوکسي ماب 

  استفاده از آنتيD   وريدی در بيمارانRH مثبت 

 

پيشگيری از عوارض بيماری و روش برخورد با عاوارض 

 چگونه است؟

  محدوديت فعاليت کودک در مرحله ی حاد بيماری به علات

 احتمال وقوع خونريزی

  در صورت استفاده از کورتون) برای پيشگيری از پاوکاي

 و کلسيم  Dاستخوان( مصرف ويتامين 

 

تغديه صحيح کودک من در زمان ابتال به اين بايامااری 

 چگونه است؟

بهتر است از غذاهای حاوی فيبر مثل ميوه و سبازياجاات تاازه 

 استفاده شود تا از يبوست جلوگيری شود.

در صورت مصرف کورتون منابع غذايي سرشار از کلسيم و پتاسيم 

باشد و از مصرف مواد قندی به مقدار زياد و افزودن نم  به غاذا 

 بپرهيزند.

 چگونه ايمني فرزندم را رعايت کنم؟

نرده های کنار تخت بايد باال باشند و به اتصاالت کودک 

مانند سرم توجه شودو از تماس با اشيا نوک تيز اجتناب 

 شود.

 

ميزان فعاليت کودک من در زمان ابتال به اين 

 بيماری چگونه است؟

 محدود کردن فعاليت نوپايان و کودکان خردسال 

   انتخاب ورزش سب  مانند شطرنج 

 

 وضعيت قرارگيری مناس  کودکم چگونه است؟

وضعيت قرارگيری خاصي نياز نيست اما در صاورت باروز 

خونريزی از بيني، سر را به سمت پايين آورده و باا دو 

انگشت شست و اشاره پل بيني را فشار دهيد همچنين ماي 

 توانيد از کيسه يخ استفاده کنيد.

 

 چگونه احساس درد در فرزندم را مديريت کنم؟

 طبق دستور پزشا مي توانيد از مسكن مانند استامينوفن 

استفاده کنيد. همچنين در آغوش گرفتن و صحبت کردن با 

 کودک توصيه مي شود.


