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در هَرد تب رٍهاتیسوي فرزًدم چِ هي داًن ؟ 

 

هي تيطتزي سال زر هعزض ذطز  15تا  5زرّزفززي اهناى اتتال تِ تة رٍهاتيسوي ٍجَززارزاهاافزاز تيي 

.  تاضٌس

 

آى هي شَد ؟  تب رٍهاتیسوي چیست ٍ چِ عاهلي سبب برٍز

رخ هي ( گلَزرز چزمي )تة رٍهاتيسوي يل ٍامٌص التْاتي هي تاضس مِ پس اس عفًَت استزپتَمَمي گلَ 

فاصلِ سهاًي ها تيي ايجاز گلَزرز چزمي ٍ . امثز گلَزرزّاي چزمي هٌجز تِ تة رٍهاتيسوي ًوي ضًَس. زّس 

گزچِ عفًَت استزپتَمَمي . ًوي تاضس تة رٍهاتيسوي هسزي . ّفتِ هي تاضس  4تا  2تة رهاتيسوي حسٍز 

زر صَرتينِ گلَزرزچزمي توَقع ٍ تطَر هٌاسة زرهاى ضَز ، تة . مِ قثل اس آى رخ هي زّس ،هسزي هي تاضس

.  رٍهاتيسوي تِ طَر ماهل قاتل پيطگيزي هي تاضس

 

عالین شایع تب رٍهاتیسوي کداهٌد ؟ 



 اكتزٍس ًاگْاًي گلَزرزچزمي تِ ٍيژُ ّوزاُ تا تلع زرزى . 

 تة. 

 غسُ حساس ٍ هتَرم زر سيز ساٍيِ فل . 

اگزفزسًس ضوا زچار گلَزرز چزمي ضس، تا سهاًينِ ٍي را . هوني است زر تزذي استچِ ّا عالين ذفيف تاضٌس 

تِ ًشز پشضل تثزيس، ضوا ّزگش تِ طَر قطعي ًوي تَاًيس تگَييس مِ عاهل گلَزرزچزمي استزپتَمَك هي 

. تاضس

 

ا چگًَِ تحت تاثیر قرار هي دّد ؟ تب رٍهاتیسوي بدى ر

زر ًتيجِ هوني است هٌجز تِ تَرم . هوني است تة رٍهاتيسوي اجشا هرتلفي اس تسى را تحت تاثيز قزار زّس 

پَستي تِ ٍيژُ تز رٍي قفسِ سيٌِ يا ضنن ، حزمات غيزطثيعي ٍيا تَرم ( ضايعات) ٍ زرزًامي هفاصل ، راش 

هاتيسوي قلة را تحت تاثيز قزار زازُ ٍ سثة التْاب يا آسية ّوچٌيي هوني است تة رٍ. پَست ضَز 

.  زريچِ ّاي قلثي ضَز 

  

قلب را تحت تاثیر قرار هي دّد ؟  یشِّنبرای آیا تب رٍهاتیسوي 

سهاًينِ . تطَر زايوي تاقي تواًس ٍ زر هَارز موي هوني است آسية قلثي تة رٍهاتيسوي اس تيي رفتِ . ذيز 

. ًاهيسُ هي ضَز قلثي  رٍهاتيسنب زايوي قلة هي ضَز ، ايي حالت تيواري تة رٍهاتيسوي سثة آسي

 

آیا درهاًي برای تب رٍهاتیسوي ٍجَد دارد ؟ 

اغلة حولِ تة رٍهاتيسوي زر عزض . ّيچگًَِ زارٍي هعجشُ آسايي تزاي زرهاى تة رٍهاتيسوي ٍجَز ًسارز 

تِ ّويي زليل . است هازام العوز تاضس چٌس ّفتِ تا چٌس هاُ فزٍمص هي مٌس ، اها آسية قلثي هوني 

. پيطگيزي اس آى اّويت زارز 

 

اگر فرزًدم دچار تب رٍهاتیسوي شد،آیا باید فعالیت ّای ٍی را هحدٍد کٌن ؟ 



اها اس آى جا مِ . زرتيطتز تچِ ّا پس اس هزحلِ حاز تة رٍهاتيسوي هحسٍز مززى فعاليت ضزٍري ًوي تاضس 

.  پاسد ايي سَال زر ّز تچِ اي هتفاٍت تاضس تْتز است  تا پشضل ذَز هطَرت مٌيس  هوني است

 

آیا هوكي است فردی بیش از یكبار دچار تب رٍهاتیسوي شَد ؟ 

فزسًس ضوا ًسثت تِ سايز افزاز زر هعزض ذطز تيطتزي تزاي اتتال تِ يل حولِ زيگز تة رٍهاتيسوي . تلِ 

. تزاي چٌسيي سال اس عَز پيطگيزي هي مٌس ( اغلة پٌي سيليي)يَتيل هصزف هٌظن يل آًتي ب. قزار زارز

آًتي تيَتيل اس تزٍس گلَزرز استزپتَمَمي جلَگيزي مززُ ٍ اس اتتال هجسز فزز تِ تة رٍهاتيسوي پيطگيزي 

. هي مٌس 

 

 

باشد ، چگًَِ هي تَاًن از ٍی در هقابل سایر  رٍهاتیسن قلبيم دچار بیواری اگر فرزًد

فاظت کٌن ؟ هشكالت ح

ايي . زر هعزض ذطز ايجاز عفًَت يا آسية زريچِ ّاي قلثي قزار زارًس  قلثي تيواري رٍهاتيسنهثتال تِ افزاز 

ضوا اس طزيق پاميشُ ًگِ زاضتي . ًاهيسُ هي ضَز « اًسٍمارزيت عفًَي»يا « اًسٍمارزيت تامتزيايي»عفًَت 

زر گذضتِ اًجوي قلة آهزينا . س ايي حالت جلَگيزي مٌيس زًساًْا ٍ پزمززى حفزُ ّاي زًساًْايتاى هي تَاًيس ا

تَصيِ هي مزز مِ افزازهثتالتِ تيواري رٍهاتيسوي قلة قثل اس تزذي اساعوال زًساًپشضني يا جزاحي يل زٍس 

تا ايي حال ايي اًجوي زيگز ايي زرهاى پيطگيزاًِ را زر افزاز هثتال تِ تيواري .آًتي تيَتيل را زريافت ًوايٌس 

اتيسوي قلة تَصيِ ًوي مٌس هگز آًنِ ايي افزاززاراي زريچِ هصٌَعي قلة تَزُ يا ساتقِ اي اس يل رٍم

. حولِ اًسٍمارزيت زر گذضتِ را زاضتِ تاضٌس 

 

چگًَِ هي تَاًن بیشتر یاد بگیرم ؟ 



زچار  اگز هثتال تِ تيواري قلثي هي تاضيس يا قثال. تا پشضل ، پزستار يا هطاٍر سالهتي ذَز هطَرت مٌيس 

زر هعزض ّن هوني است اعضاي ذاًَازُ ضوا  چَى ايي تيواري ّا سهيٌِ ارثي زارًس،سنتِ هغشي ضسُ ايس،

. ايجاز تغييزات زر ضيَُ سًسگي آًْا جْت ماّص هيشاى ذطز هْن است . تاضٌس اتتالء تِ ايي تيواري ّا ذطز 

ي سالوتز ٍ ماّص هيشاى ذطز ، مٌتزل ضوا هي تَاًيس اس متاتچِ ّا ٍ تزٍضَرّاي علوي جْت اًتراب سًسه 

زاًايي تَاًايي است تٌاتزايي تيطتز تياهَسيس ٍ تيطتز .تيواري ٍ هزاقثت اس افزاز هَرز عالقِ تاى استفازُ مٌيس 

. سًسگي مٌيس

آیا پرسش یا تَضیحي از پسشك خَد دارید ؟ 

: تزاي هثال. تصاظ زّيسزقايقي را تزاي ياززاضت سَاالت ذَز زر هالقات تعسي ذَز تا پشضنتاى اخ

اًجام زّن ؟  هي چِ ماري هي تَاًن جْت حفاظت فزسًسم زر هقاتل تة رٍهاتيسوي



 


