صفشا تٛػط ػّٞ َٛای وثذ تِٛیذ ٔی ؿٛد ػپغ اص
طشیك ٔجاسی وثذی  ٚصفشاٚی تطشف ویؼ ٝصفشا



عالئم


ؿایع تشیٗ  ٚاِٚیٗ عالٔت صسدی

ٞذایت ؿذ ٚ ٜدس آ٘جا رخیشٔ ٜی ٌشدد .تٍٙٞ ٝاْ
ٔی

خٛسدٖ غزا صفشا تذس ٖٚسٚد ٜوٛچه تشؿح

وٙذ .صسدی ٘ٛصاداٖ تا

ؿٛد .اٌش تٞ ٝش دِیُ جشیاٖ صفشا اص ػّٞ َٛای وثذی

ؿیشٔادسخٛاساٖ تا

تطشف ٔجاسی دچاس اختالَ ٌشدد ت ٝآٖ وّؼتاص ٔی

ٔی تاؿذ.

ٌٛیٙذ.





ٞ 2فتٍی  ٚدس

ٔـاٞذٔ ٜی وٙٙذ.


ٔـاٞذٔ ٜؼتمیٓ ٔجاسی صفشاٚی تٛػط جشاح
و ٝت٘ ٝاْ کله آنژیوگرافی ٔی تاؿذ.

ٞ 3فتٍی طثیعی


ػٌٛ٘ٛشافی ؿىٓ

خ٘ٛشیضی و ٝت ٝعّت اؿىاَ دس جزب

درمان

ٚیتأیٗ وا ٔی تاؿذ.

تـىیُ ٘ـذٖ ٔجاسی صفشاٚی و ٝتصٛست



عّت صٔی ٝٙای وّؼتاص تایذ دسٔاٖ ؿٛد .دس صٛست عذْ

ٚصٖ ٍ٘شفتٗ ٘ٛصاداٖ

ٔادسصادی ٔی تاؿذ  ٚؿایع تشیٗ عّت وّؼتاص



تـىیُ ٔجاسی صفشاٚی تایذ ٞش چ ٝػشیعتش تـخیص

ٚصٖ وٓ دس صٔاٖ تِٛذ

دس ٘ٛصاداٖ ٔی تاؿذ.



داد ٜؿٛد  ٚتا ٔ 2اٍٞی حتٕاً عُٕ جشاحی ا٘جاْ ٌشدد.

تضسي ؿذٖ وثذ

٘مص دس تشؿح صفشا اص ػّٞ َٛای وثذی وٝ



دس صٛست تیٕاسی ٞای ٔثُ ٌاالوتٛصٔی  ٚتیشٚصیٕٙی

آػیت ( جٕع ؿذٖ ٔایع دس فضای ؿىٓ )



تایذ سطیٓ غزایی خاصی سعایت ؿٛد.

ٚسْ



اختالالت ا٘عمادی و ٝت ٝد ٚعّت ٔی تاؿذ

پیش آگهی

علل کلستاز در کودکان


اػىٗ  ،اْ اسآی دس ایٗ آصٔایؾ ٞا تافت وثذ سا

ٔی

تاؿذ و ٝاغّة دس ٔا ٜا َٚص٘ذٌی تشٚص ٔی

عىغ تشداسی اص ؿىٓ و ٝعثاستٙذ اص ػی تی

ٔادسصادی اػت  ٚت٘ ٝاْ PFIC

ٔی تاؿذ.



تذ ٖٚعّت



تیٕاسی ٞای ٔتاتِٛیه ٔثُ ٌاالوتٛصٔی ٚ

جزب ٘ـذٖ ٚیتأیٗ وا ٘ ٚاسػایی وثذی

تیشٚصیٕٙی ( دس ایٗ تیٕاسی ٞا فشد ٔثتال تٝ



تی سً٘ ؿذٖ ٔذفٛع

عّت ٘مص ط٘تیىی تأصشف ؿیشٔادس ٔـىُ



تیش ٜؿذٖ ادساس

داسد).



خاسؽ دس وٛدواٖ



ا٘ؼذاد ٔجاسی صفشاٚی



دسد ؿىٓ



تٛٔٛسٞای ٔجاسی صفشاٚی  ٚپا٘ىشاع



افضایؾ اتتال ت ٝعف٘ٛت



عف٘ٛت خٖٛ



تحشیه پزیشی ،تی اؿتٟایی ،اػتفشاغ  ٚتی



عف٘ٛت ادساسی

حاِی دس تیٕاسیٟایی ٔثُ ٌاالوتٛصٔی ٚ

 تیٕاسیٟای ٚیشٚػی وثذ دس ٘ٛصاداٖ (ٞپاتیت
ٚیشٚػی)

تیشٚصیٕٙی ؿایع ٔی تاؿذ.

تشخیص

ٔ صشف تشخی اص داسٞٚا

آصٔایؾ خ ٖٛدس ایٗ آصٔایؾ ػالٔت تافت وثذ سا ٔی

 ػٙذسْ آالطیُ

تٛاٖ تـخیص داد.

 وٕثٛد آِفا آ٘تی تشیپؼیٗ

تؼتٍی ت ٝعّت صٔی ٝٙداسد  ٚدس صٛست تشٚص ٘اسػایی

وثذی تایذ پی٘ٛذ وثذ ا٘جاْ ٌشدد.
چنذ نکته مهم:
اختالَ دس تشؿح صفشا تاعث عذْ جزب ٚیتأیٗ ٞای
ٔحّ َٛدس چشتی ٔی ٌشدد تطٛسیى ٝعذْ جزب ٚیتأیٗ
وا تاعث اختالالت ا٘عمادیٚ ،یتأیٗ د ساؿی تیؼٓ(
٘شٔی اػتخٛاٖ)ٚ ،یتأیٗ ایی تاعث ایجاد اختالالت
عصثی عضال٘ی  ٚعذْ جزب ٚیتأیٗ آ ػثة ٘اتیٙایی
ٔی ؿٛد .تٙاتشایٗ ٔصشف ٔشتة ٚیتأیٗ ٞای ٔحّ َٛدس
چشتی تصٛست داس ٚدس ایٗ وٛدواٖ إٞیت تؼیاس صیادی
داسدٕٞ .چٙیٗ ایٗ وٛدواٖ تایذ ػایش ٚیتأیٗ ٞا ٛٔ ٚاد
ٔعذ٘ی ٔثُ ؿشتت سٚی ،لطش ٜآ ٚ ٗٞاػیذ فِٛیه سا
دسیافت وٙٙذ.



جهت تخفیف خارش کودک خود و پیش گیری از

لشٔضیٚ ،سْ ،داغ ؿذٖ ٔٛضعی پٛػت  ٚتشؿحات

زخم شذن پوست به توصیه های زیر عمل کنیذ:


چشوی حتٕاً ت ٝپضؿه ٔشاجع ٝوٙیذ.

٘اخٗ وٛتا ٍٝ٘ ٜداؿت ٝؿ٘ٛذ ِ ٚثٞ ٝای آٖ صاف

دس صٛست تشٚص ػیشٚص وثذ جض ٜٚآٔٛصؿی ػیشٚص سا اص

تاؿٙذ.


دس صٛست تشٚص عالئٓ عف٘ٛت پٛػت ؿأُ

پشػتاس خٛد تخٛاٞیذ.

جٟت خاسا٘ذٖ پٛػت یه دػتىؾ ٘خی ٘شْ

مركسآموزشي درماني نمازي

تپٛؿیذ.

واحد آموزش ضمن خدمت



اص ت ٝؿذت خاسا٘ذٖ پٛػت تپشٞیضیذ.



تٍٙٞ ٝاْ اػتحٕاْ وٛدن اص آب ِٚشْ اػتفاد ٜوٙیذ

کلستاز

 ٚاص اػتحٕاْ تا آب داغ تپشٞیضیذ.


اص ح٘ ِٝٛشْ جٟت خـه وشدٖ پٛػت اػتفادٜ
وٙیذ (تٚ ٝیظ ٜچیٗ ٞای پٛػتی ) ،اٌش ح ِٝٛسا تٝ
ؿذت سٚی پٛػت تىـیذ تاعث تحشیه خاسؽ ٔی
ؿٛد.



تالفاصّ ٝپغ اص خـه وشدٖ پٛػت؛ وشْ ٔشطٛب
وٙٙذ ٜسٚی پٛػت تٕاِیذ.



اص لشاس ٌشفتٗ دس ٛٞای تؼیاس ٌشْ تپشٞیضیذ.



اص فعاِیت ٞای و ٝتاعث تعشیك ؿذیذ ٔی ؿٛد؛
تپشٞیضیذ صیشا تعشیك تاعث تحشیه خاسؽ

ٔی

ؿٛد.


اص خٛسدٖ غزا ٛ٘ ٚؿیذٖ ٔایعات داغ تپشٞیضیذ.



ِثاع ٞای ٘خی پٛؿیذ ٜؿ٘ٛذ  ٚاص پٛؿیذٖ ِثاع
ٞای ٘ایّ٘ٛی تٚ ٝیظ ٜدس ؿة خٛدداسی وٙیذ.



اتاق ٔحُ ص٘ذٌی تایذ خٙه ٔ ٚشطٛب تاؿذ .اٌش ٛٞا
خـه اػت اص ٚػایُ ٔشطٛب وٙٙذٛٞ ٜا اػتفادٜ
وٙیذ.

منابع
:

.

& 1- Smeltzer,S. & Bar,B. (2008).Brunner
Suddarth's Text book of Medical Surgical
Nursing. 11th ed. Lippincott Williams
&Wilkin
2- Cholestasis. Avaiable at:
http://www.mdconsult.com/das/patient/body/
26867820811/1183364470/10041/30082.html.
Accessed on Juli 2011.
3- By Frederick J. Suchy, Ronald J. Sokol,
William F. Balistreri . 2006. Liver Disease in
rd
Children. 3 edition. Cambridge University.

PT-HO-178
فرد ?ه زهرائ ?سم– کارشناس ارشذ ? فاطمه آزاد
گردآورنذگان:
?پرستار -فاطمه اسماریان کارشناس پرستاری
بازبینی :اشرف معماریساده کارشناس ارشذNICU
استاد علمی :دکتر نقی دارا فوق تخصص گوارش کودکان
1394

