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السْاب گلَ یا فارًژیر، تِ ػٌَاى یک ػالهر در تسیاری اس تیواری 

ایي ػالهر  ضَد ٍ السْاتی دسسگاُ زٌفس فَقاًی دیذُ هی ّای ػفًَی 

السْاب  تاضذ. ّوِ ی ها چٌذیي تار در طَل سًذگی خَد  تسیار ضایغ هی

  ٍ گلَدرد را زجزتِ کزدُ این

تسیاری اس ػَاهل ٍیزٍسی ٍ تاکسزیال ٍ حسی غیزػفًَی تاػث گلَدرد 

.ضًَذ هی   

  
 

 
 

 شیَع سٌی
 

 چزکی آًشیي  ٍلی دّذ  هی رخ سٌیي کَدکی گلَدرد ػفًَی تیطسز در

 زا سٌیي ًَجَاًی ًیش دیذُ هیطَدهوکي اسر  حسی
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تریي عَاهل ایجاد کٌٌذُ شایع   

 

ززیي ًَع فارًژیر، فارًژیر اسسزخسَکَکی اسر. در  ضایغ 

فارًژیر اسسزخسَکَکی ّواى طَرکِ اس ًاهص خیذا اسر، ػاهل 

.تاضذ ایجاد کٌٌذُ،یک تاکسزی تِ ًام اسسزخسَکَک هی   

ّا ّسسٌذ کِ هی  سایز ػَاهل ایجاد کٌٌذُ ی فارًژیر، ٍیزٍس *

ػطسِ ٍخسسگی  تا زة در ًاحیِ حلق ٍ دّاى،زَاًٌذ    

ّا  آًسزٍٍیزٍس  ّا اس گزٍُ ٍ ضایؼاذ زاٍلی تاضٌذ ایي ٍیزٍس 

زَاًٌذ ضایؼاذ جلذی ٍ سزفِ ّوزاُ تاضٌذ ٍ هی  هی   

.ًیش ایجاد کٌٌذ  

   
 

ّای درگیز کٌٌذُ دسسگاُ زٌفس هثل ریٌٍَیزٍس  سایز ٍیزٍس *

.ٍ کزًٍاٍیزٍس را ًثایذ فزاهَش کزد  

 

ٍیزٍس آتطسیي تار ًیش تِ ػٌَاى یکی اس ػالین خَد تاػث ایجاد *

ضَد  حلق هی  در ًاحیِ َفارًژیر اگشٍدازی  

سیودلکس ّزخس ٍیزٍس I زیح  در غَرذ ایجاد ػفًَر اٍلیِ  

اسر سخوی ٍ زاٍلی در داخل دّاى ّوزاُ تا زةهوکي   

اضسْایی  ٍ تی  تاػث ضایؼاذ حسی تِ کٌار لة ًیش زجاٍس  

ًوایٌذ ٍ درهاى  ضَد، ایي ضایؼاذ هوکي اسر   

 ٍیزٍس در ایي  ػالهسی تزای درد، السْاب ضذیذ ٍ درهاى ضذ 

ضَد  اًجام هی .  
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 عالین فارًژیت استرپتَکَکی

 
اسسزخسَکَک تاػث ایجاد گلَدرد، قزهشی ٍ اگشٍدا)خَضص سرد رٍی لَسُ 

  (ضَد  ّای قزهش رٍی فضای خلفی حلق هی خسطی یاداًِ   

،تذى درد ،ػطسِ کزدى ،آتزیشش استیٌی،گزفسگی سزفِ،سزدرد،زة ٍ لزس 

،دل دردتیٌی ،ٍرم غذد لٌفاٍی، خسسگی تیص اس حذ ،گاّی هَارد اسسفزاؽ  

 کاّص اضسْا

 

 تشخیص فارًژیت استرپتَکَکی

 
زطخیع قطؼی ایي تیواری تا کطر حلق ٍ یا زسر سزیغ ززضحاذ حلق اس 

دسسزس خشضکاى ًظز ٍجَداسسزخسَکَک اسر. زسر سزیغ طَر ٍسیغ در 

  تٌاتزایي  زطخیع تیطسز تز ػالین تالیٌی اسسَار اسر. ًیسر

  

 درهاى فارًژیت استرپتَکَکی

 
  سیلیي ٍ یا جایگشیي خشضکاى در غَرذ ضک تِ ایي فارًژیر درهاى تا خٌی 

.ًوایٌذ ّای آى را در غَرذ لشٍم اغاس هی  
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http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=67159
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/skin_hair/skin/2007/11/12/53316.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/skin_hair/skin/2007/11/12/53316.html


 

 هراقبت در هٌزل :

 *تزای جلَگیزی اس کن آب ضذى تذى هایؼاذ سیاد تٌَضیذ

 *هَاد غذایی هقَی ٍ گزم هاًٌذ سَج هػزف کٌیذ

لیَاى آب ( یا سزم  8*تا آب ًوک) یک قاضق چای خَری ًوک در 

 کٌیذ.هخػَظ ضسسطَ غزغزُ 

 *اسسفادُ اس هزطَب کٌٌذُ َّا در هحیط هٌشل

 *فؼالیر سیاد ًکٌیذ ٍ در هٌشل زا تْثَدی کاهل اسسزاحر کٌیذ.

 کِ خشضک زجَیش کزدُ اسر یی*هػزف تِ هَقغ دارٍّا

 *درهاى خَدسزاًِ ًکٌیذ در هَارد ضذیذزز آسیة تِ قلة ٍجَد دارد
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 www.persianpersia./com/healthهٌثغ : 
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 داًشگاُ علَم پزشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی استاى گیالى

 

 بیوارستاى شْیذبْشتی بٌذراًزلی

 فارًژیت یا التْاب گلَ
 

 
 

 تْیِ کٌٌذُ :

 پرستار بخش اطفال/هحترم احوذپَر

 گرٍُ ّذف : تواهی افراد جاهعِ

 

 0011 بْار
 

 

 

 


