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 مراجعکه  پزشک   به باید شرایطی درچه

 نمود؟

    طو   در  یوو  مورررد  بووز  در صورر 

 :درمان

 تب 

 سویع قلب ضوبان ز نفس رتاه ک 

 خرن  سوفه  

 ترجیه بدزن ز ن کاهش 

 متدرزل دررزهای با کنتول غیوقابل درد 

 ترجیه غیوقابل ز جدید عالیم دچار رگو 

 .رید شده

 
 

 
 

 

 

 

 

 در : ت ران   يابان ان     نرسيد  به 

چ اررا  و ی  صر   يابان   ا ج وبی 

 66405705-8 66465355ت  ن:

 66410121نمابر:

www.Madaen.hospital.ir 

 قوارچ    پویکاردیو   مرررد در همچنین

  سول   پویکاردی  در ز ب  آمنفرتویپسین

 .گوددم  تجریز سل ضد دررزهای

 فعا يت

  موان  توا  بیمواری  ریون  به ربتال  مان در 

 رسوتورت   بسوتو  در درد ز توب  فوزکش

 .نمایید

 ریون  بوه  ربتال  مان در فعالی  آن ر  پس

 سوو  ر  تودری   بوه  رر خورد  های بیماری

  . بگیوید

 :غذایی رژیم
 زجرد صرر  در . نیس   انی خاص  رژیم

 د.شرم  ترصیه الغوی رژیم ز ن رضافه

 

     گاه پزشك بوری ررتت  بیموار بوا یوك

مقوودرری مووایع  (پویکاردیرسوونتز)سوور ن 

رضاف  رر خارج م  سا د که نرع  درمان 

در صرر  عرد مجدد   گواه  طب  رس  ز 

ترسط یك جورت  سواده  صالح م  درند  

قسمت  ر  الیه ملتهب قلب رر با  م  کند تا 

 مایع خارج شرد. 

 
 

 

 



 

 شوامل  سوینه  قفسه آسیب توزما ز 

 قلب  کاتتو ر  رستفاده

 بدن دیگو نررت  سوطان گستوش 

 پویکارد به

 دررزها  

 درمان  رشعه  

 بیماری کننده تشدید عررمل  

 (بیماری های رترریمیرن )لرپرس 

 :مورد انتظار   واقب
 بهبورد  ماه ۶ عوض در معمرالً پویکاردی 

 .سوطان ر  ناش  پویکاردی  جز به یابدم 

 هیچگرنوه  بهبوردی  ر  پوس  پویکاردیو  

 .درش  نخررهد پ  در عملکود رختالل

 :    احتما ی  وارض

  مزمن پویکاردی عرد  

 در موایع  تجموع ) پویکارد تورزش 

 (پویکارد کیسه

 عملکوود  رخوتالل ) قلبو   تامپرناد 

 (پویکارد تورزش ر  ناش  قلب 
 

 

 

 

 

 پریكاردیت  

 یوا غشوای خوارج  قلوب      ردپویکا رلتهاب 

 مو  باشود.   (قلوب  رطوور   نوا    غشای)

پویکادی  ممکن رس  رزلیوه بورده یوا بوه     

دنبال چندین بیمواری ز جورتو   ریجواد    

 شرد. 

 :شایع  یم 
 بوا  سوینه  قفسوه  قودر   در تیز یا مبهم درد

 توکو   بوا  درد . شانه ز گودن به رنتشار

 جلر به شدن خم یا نشستن با ز شده بدتو

 .یابدم  تخفیف

  سویع فستنتنگ  نفس ز 

 لو ز تب  

 ضطوربر 

 .رسو   نامشوخ   آن علو   گاه  ل:  

 :ر  عبارتند آن علل توینشایع

   هوا   زیووزس  ر  ناشو   عفرنو 

 آمیوووب  سووول  باکتویهوووا 

 اهقارچ یا ترکسرپالسمر 

 کلیه مزمن ارسای ن 

 قلب  تمله یك عارضه  

 

 

 

 :درمانپيشگيری و 
 شوامل  رسو   ممکن تشخی  هایبورس 

 یوا  رسکن ت  س   سینه قفسه رردیرگورف 

 رکور  قلوب   نوررر   سوینه  قفسوه  آی آر ر 

 .باشد کاردیرگورف 

 رس  کاف  معمرالً منزل در بیمار مورقب 

   .عرررض بوز  صرر  در مگو

تعیوین علو      ر  عبارتس  درمانر   هد 

ز تجریز دررز بو رساس عل   عالیم تخفیف

  ریجاد کننده. 

 : داروها
 معمورالً  آسوپیوین  بوا  ضودرلتهاب   درموان 

 در رستوزییدی دررزهای . دشرم  ترصیه

 رسو   ممکون  پویکاردیو   شودید  مرررد

 درد کنتول عد  صرر  در .شرند تجریز

 توو قوری  هوای مسوکن  تجریز  آسپیوین با

 .گودد ال   رس  ممکن

 ر  باکتویوای   عفرنو   زجورد  صرر  در

 .شرد رستفاده رس  ممکن ها بیرتیك آنت 

 
 

 

 

 


