التهاب غذد لنفاوی

اگز تاسٍ دچار عفًَت ضذُ

دچار التْاب غذد لٌفاٍی ضذُ است در غَرت اهکاى تایستی

چیست؟

تاضذ غذُ ّای لٌفاٍی تاسٍ

تی حزکت تاضذ ٍ تاالتز اس سطح تذى قزار گیزد .در غَرت

سیستن لٌفاٍی هتطکل اس

دچار التْاب هی ضًَذ.

لشٍم تعذ اس ضزٍع درهاى تا آًتی تیَتیک ًیشتزضحات سخن

تعذاد سیادی غذُ  ،هجزا ٍ
کاًالْایی ّستٌذ کِ در
سزتاسز تذى تَسیع ضذُ
اًذ ٍ قسوتی اس سیستن
ایوٌی هی تاضذ .در ایي سیستن هایعی تِ ًام لٌف ساختِ هی
ضَد کِ اس طزیق کاًالْایی ٍارد خَى هی ضَد ٍ در ّوِ تذى
پخص هی ضًَذ .در غَرتی کِ ایي کاًالْای لٌفی ٍرم کٌٌذ ٍ

ٍ رم کزدى غذُ لٌفاٍی
 خستگی
 درد ضزتاى دار در هحل سخن
 کاّص اضتْا
 سزدرد
 درد عضالت
 لزس ٍ تة

دچار التْاب ضًَذ ایي تیواری ایجاد هی گزدد .ایي تیواری
یک عارضِ هعوَل اس عفًَت تاکتزیایی هی تاضذ .التْاب غذد
لٌفاٍی هوکي است خیلی سزیع ٍخین گزدد ٍ ایي عفًَت هی
تَاًذ تْذیذ کٌٌذُ سًذگی فزد ضَد ٍ تاعث ایجاد عفًَت خَى
ًیش گزدد.

تشخیص بیواری:
پشضک اس طزیق ضزح حال تیوار ،هعایٌِ جسوی تِ
خػَظ هعایٌِ لٌف ّا ،آسهایص خَى تزای تعییي

علت ایجاد التهاب غذد لنفاوی چیست؟
تاعث ایجاد التْاب غذد لٌفاٍی گزدد.

درهاى بیواری:
التْاب غذد لٌفاٍی در غَرتیکِ سزیع تطخیع
دادُ ضَد ٍ تِ سزعت تحت درهاى قزار گیزد ،هعوَالً

عالئن بیواری:

قاتل درهاى هی تاضذ .درهاى دارٍیی ضاهل آًتی

ًطاًِ ّای التْاب غذد لٌفاٍی

تیَتیک ٍ دارٍّای ضذ درد هی تاضذ .در غَرتیکِ

ضاهل:

تیوار عالئن ضذیذی اس تة ،لزس ٍ دردّای عضالًی

 رگِ ّای قزهش رًگ در

اقذاهاتی که بایستی جهت درهاى بیواری التهاب غذد لنفاوی
انجام گیرد:
 دارٍّای آًتی تیَتیک تِ هَقع ٍ تا پایاى طَل درهاى
تایستی هػزف ضًَذ.
 اس دارٍّای ضذ درد طثق دستَر پشضک استفادُ
گزدد.

ًَع تاکتزی ،هی تَاًذ ایي تیواری را تطخیع دّذ.

در غَرتی کِ سخوی تا تاکتزی دچار عفًَت ضَد هی تَاًذ

کطیذُ هی ضًَذ.

داضتِ تاضذ اس آًتی تیَتیکْای تشریقی استفادُ هی

ًشدیکی هحل سخن کِ تِ

ضَدّ .وچٌیي تزای کاّص التْاب ٍ ٍرم اس دارٍّای

سوت ًشدیکتزیي غذُ

ضذ التْاب ٍ کوپزس آب گزم تز رٍی سخن چٌذیي

لٌفاٍی پیص هی رٍد ،هثالً

تار در طَل رٍس هی تَاى استفادُ کزدً .احیِ ای کِ

 در غَرتیکِ دارٍّا تز کاّص درد ضوا تأثیز ًذاضتِ
تاضٌذ تا پشضک خَد هطَرت ًواییذ.
 تْتز است اس هایعات ٍ رصین غذایی هٌاسة هاًٌذ
سثشیجات ،هیَُ جات ،لثٌیات ٍ هاّی استفادُ
ًوائیذ.
ً احیِ درگیز ضذُ را تی حزکت ٍ تاالتز اس سطح تذى
قزار دّیذ.
 اس کوپزس آب گزم تز رٍی ًاحیِ دچار التْاب هی
تَاًیذ استفادُ ًوائیذ سیزا تاعث افشایص جزیاى خَى
آى قسوت ٍ تْثَدی سزیعتز هی ضَد.

 در غَرتیکِ در تذى خَد سخوی داریذ ٍ عالئن
عفًَت را در آى هی تیٌیذ سزیعاً تِ پشضک هزاجعِ
ًوائیذ.
 در غَرتیکِ تة تیوار تعذ اس خَردى دارٍ قطع ًطًَذ
تِ پشضک هزاجعِ ًوایذ.
 در غَرتیکِ رگِ ّای قزهش تیطتز ضًَذ ٍ تِ تقاط
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دیگز تذى گستزش یاتٌذ تا پشضک هطَرت گزدد.

واحد آموزش ضمن خدمت
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