
Psoriasis 

 خیر بیماری آیا واگیر دار است یا خیر ؟ -1

 خیر آیا بیماری درمان قطعی دارد یا خیر ؟ -2

تغییر رنگ  -باالی کورتون موضعیمصرف  لبانازک تر شدن پوست بدن چیست  ؟ (کورتن) ی موضعیعوارض دارو -3

 تالنژکتازیافزایش عروق پوستی و -پوست

د روز در ورت چنصبا توجه به شرایط بیمار ابتدا مصرف روزانه و سپس کاهش مصرف به  ؟ نحوه مصرف دارو چگونه است -4

 هفته

 یک الیه نازک به ضایعات تنه و اندام ها ؟ چگونه از داروهای موضعی استفاده کنم -5

ات جهت مایشو آزد داررر به مراجعه مک زبخاطر مصرف داروهایی که نیا قطعاً ؟ آیا باید مجدد مراجعه داشته باشم یا خیر -6

 مصرف دارو مراجعه مجدد الزم است. همچنین نحوهو پیگیری 

ازیس ران پسوریی بیماد به ویژه کاهش وزن برایفعالیت روزانه حتماً داشته باش ؟ فعالیت بدنی در چه محدوده ای باشد -7

 جهت کنترل بیماری مفید است

م نمک کچرب و  رعایت رژیم غذای کم ، نمی شودرژیم غذایی خاصی توصیه  رژیم غذایی اینجانب چگونه باید باشد ؟ -8

 توصیه می شود. دیابتو با توجه به افزایش احتمالی بیماری قلبی و عروقی 

 .انجام شود و پس از استحمام چرب کننده استفاده شود با در هفته 2-3؟  استحمام اینجانب چگونه باید باشد -9

اگر  ،یضایعات چرک و ایجاد تب ؟ چیستان می باشم ، حضور سریع در بیمارستعالئم خطر بیماری که ملزم به  -10

 گلو دردکل بدن و و  در دهان زخمید ضایعات یمصرف متوتروکسات دار

گاه درمان مراجعه به؟ در صورتی که توصیه به  پس از ترخیص چگونه باید نوبت مجدد جهت ویزیت دریافت نمایم -11

ا حضوری ا تلفنی ییه سایت بپیگیری گرفته شود در غیر اینصورت طبق مراجعه پیگیری شده طبق تاریخ گفته شده نوبت درمانگاه 

 نوبت گرفته شود.

است جهت  ی ممکننیاز به استفاده کورتن تا آخر عمر نیست ول ؟ تن را تا آخر عمر استفاده کنمرآیا الزم است کو -12

 کورتون موضعی تا مدتی ادامه پیدا کند.کنترل بیماری پسوریازیس 

ورزش  -باشدروانپزشکی می  پزشکدر صورت استرس شدید نیاز به مراجعه به  ؟ استرس خود را کنترل نمایمچگونه  -13

سازگاری افراد خانواده و شناخت کافی است و مزمن  توجه به این مسئله که این بیماری – کمک کننده است تغذیه مناسب ومنظم 

 می باشد. عوارض درمان و نیاز به مراجعات مکررورد بیماری، در م


