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اهنمای بیماران مبتال به پمفیگوسر  

 
ثیوبری پوفیگَس یک ثیوبری غیز ػفًَی ٍ غیز هسزی است کِ درهبى آى طَالًی هی ثبضذ ٍلیکي ثب رػبیت ًکبت 

 .تَصیِ ضذُ قبثل کٌتزل است

 : اصل استوار است4درمان شما بر 

 هصزف صحیح دارٍ .1

 رػبیت کبهل ثْذاضت .2

 رػبیت رصین غذایی هٌبست .3

 پزّیش اس تٌطْبی رٍحی، رٍاًی ٍ ػبطفی .4

 :مصزف صحیح دارو .1

 اس قطغ ٍ یب افشایص خَدسزاًِ هیشاى دارٍ خَدداری فزهبئیذ. 

 در هصزف دقیق ٍ هٌظن دارٍّب دقت السم را ثفزهبئیذ. 

 داًطگبُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستبری–هؼبًٍت درهبى 

  فوق تخصصی پوست رازیبیمارستان
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 اس هصزف دارٍّب ثِ خصَظ کَرتَى ثب هؼذُ خبلی خَدداری کٌیذ. 

  ٍ کِ ثزای جلَگیزی اس پَکی استخَاى دادُ هی ضَد را ....دارٍّبیی هثل کلسین ، سذین فلَرایذ ، آلٌذرًٍبت

 .،طجق تجَیش پشضک هؼبلج استفبدُ ًوبئیذ

 دارٍ ًبضتب ّوزاُ ثب دٍ لیَاى آة هیل ضَد،ّوچٌیي تب ًین سبػت دراس ًکطیذ ٍ پیبدُ :ًحَُ هصزف آلٌذرًٍب ت

 .رٍی ًوبئیذ

 

                                                                             :رعایت کامل بهذاشت.2

 خَدداری ًوبئیذ (حتی سزهبخَردگی)اس توبس ثب افزادی کِ هجتال ثِ ثیوبری هسزی ٍ ػفًَی ّستٌذ. 

 اس دستکبری ضبیؼبت ٍ ایجبد سخن ٍ جزاحت در پَست ٍ هخبط پزّیش کٌیذ. 
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 (غزغزُ ثب جَش ضیزیي)دّبى ٍدًذاى خَد را ثؼذ اس ّز ثبر غذا خَردى ثِ طَر کبهل ضستطَ دّیذ. 

 ضستطَ ٍ حوبم رٍساًِ ثب آة ٍلزم ٍ ثب صبثَى ٍ ضبهپَ هالین را رػبیت کٌیذ. 

 پَست را ثب یک حَلِ ًزم خطک ًوبئیذ. 

 دقت کبهل در ضستطَ ٍ ضذػفًَی هَاد خَراکی داضتِ ثبضیذ. 

 اًجبم هزتت ٍرسضْبی سجک ٍ پزّیش اسخستگی سیبد 

                   : رعایت رصیم غذایی .3

  ثِ ػلت هصزف کَرتَى احسبس گزسٌگی ثیطتزی داریذ کِ هصزف هَاد پزحجن ،هیَُ ،سجشیجبت ٍ لجٌیبت

 .ثِ دفؼبت ،گزسٌگی را کٌتزل هی ًوبیذ

  ضیز ٍ )لجٌیبت فزاٍاى (حجَثبت ٍ هزؽ-هبّی-گَضت–تخن هزؽ )رصین غذایی ضوب ثبیذ حبٍی پزٍتئیي فزاٍاى

 .هیَُ ٍ سجشیجبت هتٌَع ثبضذ–هبیؼبت کبفی  (هبست

 

  ثی ًوک ٍ کن  (هصزف ًکزدى هَاد قٌذی ٍ ًطبستِ ای )ّوچٌیي رصین غذایی ضوب ثبیذ کن کزثَّیذرات

 .غذا ثِ هقذار کن ٍ دفؼبت هیل ضَد. چزثی ثبضذ

  تت ،دردّبی  (خَى در هذفَع-  خًَزیشی هؼذُ–درد )در صَرت ثزٍس ػالئوی هبًٌذ ًبراحتی گَارضی

 .استخَاًی ٍ درد قفسِ سیٌِ ثِ پشضک هؼبلج خَد اطالع دّیذ
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 راهنمای تغذیه                                                                  

 

 

 

 

 

 

 پزهیش اس تنشهای روحی و روانی.4

ّوبًطَر کِ گفتِ ضذ ثیوبری ضوب قبثل کٌتزل هی ثبضذٍ ضوب ثب حفظ آراهص ٍ خًَسزدی هی تَاًیذ ثِ ایي اهز دست 

.ّوچٌیي هطبٍرُ رٍاًپشضکی هی تَاًذ کوک سیبدی ثِ ضوب جْت دستیبثی ثِ آراهص رٍحی ٍ رٍاًی ًوبیذ.یبثیذ  

 

 

 

 

 غذاهایی که بایذ بخوریذ

 

 غذاهایی که نبایذ بخوریذ

 هَسیز ،سیز ، پیبس ،تزُ-1

غذاّبی خیلی چزة هبًٌذ رٍغي -2

 حیَاًی ، خبهِ ،سزضیز

قٌذ،ضکز،هزثب،ػسل ، )هَاد قٌذی -3

  (...ًَضبثِ ،سبًذیس،ضیزیٌی،ثستٌی ٍ

 ادٍیِ جبت ٍ تزضیجبت-4

 ..ًوک ٍ غذاّبی ضَر ، تزضی ،- 5

 ضیز ٍ لجٌیبت کن چزثی- 1

 گَضت کن چزثی ، هزؽ ،هبّی-2

 حجَثبت-3

ثِ غیز اس هیَُ ثب قٌذ ثبال )هیَُ جبت  -4

هبًٌذ خزثشُ ،طبلجی ، اًگَر ، لیوَ 

 (...ضیزیي ٍ

 سجشیجبت ٍ سیفی جبت- 5

 

 غذاهایی که  کم بایذ بخوریذ

 
 نان ، برنج ، سیب زمینی و ماکارونی
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: موارد دیگزی که بایذ به آن توجه کنیذ

 کٌتزل فطبرخَى ٍ اًجبم آسهبیطبت دٍرُ ای تَصیِ ضذُ تَسط پشضک 

 

 

 

 

 پزّیش اس حبهلگی در طَل درهبى 

 

 

 

 


