 پس از رفع حمله کودک میتواند فعالیت
عادی خود را از سر بگیرد البته الزم است
در طول روز استراحت داشته باشد .


با

تجویز پزشک برای حفاظت وحمایت از

مفاصل از آتل استفاده کنید.

انجام حرکات توصیه شده مهم است ،زیرا
کمک میکند تا درد واثرات ناتوان کننده

آرتریت روماتوئید کودکان

بیماری به حداقل برسد ،به دلیل تغییرات دوره

بیماری التهابی بافت همبند

ای عالئم ،گاهی برنامه فیزیوتراپی نیاز به باز
بینی خواهد داشت

 حداقل  2بار در سال کودک خود را جهت
معاینه چشم نزد چشم پزشک ببرید.
 کودک شما نباید زیاد خسته شود وهر

 از انجام ورزشهایی که بدن کودک در
معرض ضربه قرار می گیرد خودداری کنید
.اما کودک خود را تشویق کنید تا در سایر

شب حداقل  10تا  12ساعت بخوابد.


فعالیتها در مدرسه  ،خانه  ،یا اجتماع

فیزیوتراپی نیز برای کودک شما مفیداست



شرکت کند .

بعضی از حرکات را خود کودک می تواند
انجام دهد .ودر بعضی دیگر کمک والدین

تهیه وتنظیم :

ضروری است

واحد آموزش به بیمار
بیمارستان شهید عارفیان ارومیه

منبع  :نلسون  -مارلو

سال1401

آرتریت روماتوئید
عبارت است از یک بیماری التهابی که عمدتا
مفاصل را درگیر می کند ( .معموال زانو ،آرنج ،
مچ پا و گردن )این بیماری در سنین  2تا 5
سالگی آغاز می شود  .واغلب تا جوانی بهبود
می یابد.
این بیماری در دختران شایع تر از پسران است
.
عاليم شايع
-درد،تورم وخشکی در مفاصل پا ،آرنج ،شانه یا

ضایعات پوستی که معموال همزمان باشدتتب می باشد
سایر عالئم بیماری شامل بی اشتهایی ،کاهشوزن ،کم خونی ،تحریک پذیری  ،بی حالی ،تورم
گره های لنفاوی  ،درد وقرمزی چشم ،درد
قفسه سینه ،التهاب پرده دور قلب ،و تغییر
شکل مفاصل می باشد.

تب (معموال عصرها تا حدود  39درجه سانتیگراد باال میرو د)

تغییر یافته .
 حمایت عاطفی از کودک مهمترین عامل دردرمان کودک است.
-مشورت با پزشک جهت مدیریت بیماری

تشخیص

مراقبت های الزم

 آزمایش خون از جمله بررسی وضعیت خود

 -به هنگام بیماری  ،تا زمانی که تب و سایر

ایمنی
 عکس برداری از مفاصل

گردن (امکان دارد کودک بدون این که قادر به
توضیح باشد از راه رفتن امتناع کند).

 -جراحی در بعضی موارد جهت اصالح مفاصل

درمان
آسپرین یا داروهای ضد التهاب جهت کاهش
درد و التهاب

عالئم بیماری تخفیف یابد کودک باید در تخت
استراحت کند (مگر برای توالت رفتن )

