
 بیماری های نا شناخته 

  لنفوم 

 اریترودرمی چگونه درمان می شود 

         بیمارانی که تب دارند و بد حال بهه نه هر

می رسند باید بستهری شهدت تها شهرایه             

 بیمار بهتر شود.

   بیمارانی که تب ندارند و بد حال نیستنهد

 را می توان سرپایی درمان کرد.

             داروهایی که مشکهو  بهه ایها ضهار هه

هستند را باید حذف کرد کهه اله هب بهه           

و بهیهمهاری      بهبود سریع بیماری می انجامد

 زمینه ای بایستی درمان گردد.

 

 درمان مو عی 

 مصرف زیاد نرم کنندت ها 

 استحمام روزانه 

        استفادت از کورتون ههای مهو هعهی

)استفادت از حوله گرم مرطوب برای  

دقیقه به افهاایهن نهفهو          51-51

 داروهای مو عی کمک خواهد کرد(

 

نمونه برداری از پوست برای تایید تشخیص انجام 

 می گیرد.

 چه عواملی می تواند باعث اریترودرمی شود؟

 بیماری های پوستی مانند پسوریازیس 

  حساسیت های پوستی 

            دارو ها :هر دارویی که ظرف یک مات قبل

ازشروع ضالیم مصرف شدت باشد باید به          

ضنوان دلیل احتمالی در ن ر گرفت که              

 داروهای مسئول شامل:

،داروهای  د آنتی بیوتیکها،دارو های  د صرع 

 فشار خون،آلوپرینول و دارو های دیگر 

اریترودرمی به معنای پوسهت قهرمها اسهت بهه            

تنهایی یک بیماری پوستی محسوب نمی شهود و      

 می تواند ضالمتی از یک بیماری دیگر باشد.

 ؟اریترودرمی چه ضالیمی دارد

       قرما شدن پوست که به سرضت ههمهرات بها

 پوسته ریای پیشرفت می کند.

 قرما،همهرات  ، کف دستها و پاها معموآل خیم

 با پوسته ریای و ایجاد شکاف می شود .

        نازکی و ریاش مو ناخنها می تواند  هخهیهم

 شدت یا بیفتد.

  تب و بدحالی 

 اریترودرمی چگونه تشخیص دادت می شود؟

اریترودرمی ممکا است یک بیماری بها ضه هت      

ناشناخته باشد و یا ضالمتی از یک بیماری دیگر 

 و یا ثانویه به مصرف بعضی دارو ها باشد .

تعییا ض ت اریترودرمی ال ب بسهیهار دشهوار        

است و در بسیاری موارد ض ت ناشناخته بهاقهی     

 می ماند.



 بیماری اریترودرمی را بیشتر بشناسید؟

 کمیته آموزش پرستاری و پزشکی

آدرس: خیابان وحدت اسالمی، میدان وحدت اسالمی، 

 بیمارستان تخصصی پوست رازی

 55856585-55853655-55853555-55853655تلفن: 

 تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی: 

5-55836656 

6-55868535 

6-55853886 

55503555 

 0333003پیامک: 

 نوبت دهی اینترنتی:

Website: Razihos.tums.ac.ir  
 razihospital@sina.tums.ac.irایمیل:

 داروهای خوراکی 

             تضعیف کنهنهدت ههای سهیهسهتهم

 ایمنی خوراکی

           آنتی هیستامیهنهههای خهوراکهی و

آرامبخن ها کهه بهاضهه بهههبهود             

 خواب و کاهن خارش می شود.
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