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کتاب پرستاری بهداشت ماادران و ناوزادان 

  ،ربابه ضیغمی



 فاویسم

کودک شما مبتال به بیماری فاویسم است که عالات آن 

 G6PDکمبود یا نقص آنزیمی در گلبول های قرمز به ناام 

می باشد. بروز این بیماری با مصرف باقاال و باضا ای از 

داروهای مصرف شده و یا عفونت هایی مثل بیماری هاای 

 تب دار ارتباط است. 

فاویسم بیماری است که وابسته به جنس می باشد و بیا  

از میلیون ها نفر در جهان به این بیماری مبتال هستناد.نن 

این بیماری بر روی کروموزوم ایکس  جنس مذکار قارار 

دارد، بنابراین ظهور کامل این نقص در فرد مذکر روی می 

دهدو فرد مونث ناقل است. کمبود این آنزیم می تواناد در 

 نوزادی خود را به صورت زردی نشان دهد.

 

  نوزاد مبتال به فاویسم در بزرگسالی باید از خاوردن و

 حتی بو کردن گرده باقاال اجتناب کند

   در محیط اطراف فرد مبتال به فاویسم از حشره ک  یاا

 نفتالین استفاده نشود

 -  پرهیز از خوردن حبوباتی مثل لوبیا ، عدس، لوبایاا و

نخود از مصرف داروهایی مانند داروی ضد ماالریاا یاا 

 دارو های مسکن نظیر آسپرین اجتناب شود.

 -  مادری که فرزند مبتال به فاویسم دارد باید از مصارف

باقال و آسپرین یا هر نوع ماده ای که سبب بروز عالئم 

فاویسم می شود خودداری نماید چرا که ایان ماواد از 

 طریق شیر دادن به نوزاد منتقل می شود.

 -  پیشگیری از عفونت های باکتریایی و ویروسی که از

 شایع ترین دالیل ایجاد بروز عالئم فاویسم است. 

  

 عالئم فاویسم: 

زردی رنگ پوست ، تیره شدن ادرار ، سفید یا زرد شدن چشم هاا ، 

درجه،  بی قراری ، تهوع ، درد شکمی یاا  83باال رفتن دمای بدن تا 

درد پشت ، احساس ضضف ، خستگی و بی حالی ، افزایا  ضارباان 

 قلب ، افزای  تضداد تنفس

 درمان

بیماری فاویسم درمان قطضی ندارد و بهترین درمان جلوگیری از باروز 

عالئم آن می باشد که در ادامه به چند روش پیشگیری از ابتاال باه 


