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 راههای درمان سرطان خون در کودکان  
 شیمی درمانی  -

 پرتو درمانی  -

 پیوند سلول های بنیادی خونساز -

 ایمونوتراپی  -

 جراحی  -

اینکه کداا  وش  اوادیندن ادندیدد  کدشا،  دادیدد   
اشضشعن اد  که پز ک بییدتن او اشوا آن تصای  

 گیوی ناییا.
اواین دوطین ش بیالخد  ددوطدین خدشن یدا اوادین 
چنا و ته اي اد  ش گوشه هیي تخصصي اختلف اع  
از انكشلشژید  او واس هدو    ادیوادیكدشلدشژیدد    
پددودددتددیو ادداددو    اددواو دددوطددین  پددیتددشلددشژیددد  
 آزایی گیه   واایشتواپیددد    واایدشلدشژیدد  ش...او 
كنیو یكایگو او بیالتوین دطح اادكدن خدااد  وددیندي 

 اي كننا .
ازء  بیایویهیي  ییع نیددد  دوطین خشن او کشاکین 

لیكن از بیایویهیي بدییو اه  ش او بوخي اشاوا ك ناه 
 اي بی ا.

ایزان اوگ ش ایو بی اوائه  وایط اشق الذكو به كادتدو 
اوصا او ك شوهیي پی دوادتده وددیداه ادد  ش  02از 

هوچه دن بیالتو وشا  احدتدادیر ادوگ بدیدادیو یدبد دتدو 
 .خشاها بشا

لذا او ك شوهیي اوحیر تشدعه به الیر نق  او اوائده 

الگشي اشق   نق  اواینگو دوطین )اندكدشلدشژیدد   

 بدییو بوادته  اد .

 بنابراین براي یك درمان هدفمند ضروري است :
پوشتكر  یاي اوایني به وشز ش تشدط یا -

 انكشلشژید  ااو  اوائه  شا.
واایشتواپي او صشو  لزش  بی بهتوین ادتگیه -

هیي اشاشا ش تشدط واایشتواپید  ااو  انای  
  شا 

اواحي او صشو  لزش  تشدط یا اواو -
 اتخص  دوطین انای   شا

پیشنا دلشلهیي خشندیز او یا اوكز پی واته انای  -
 گواا

ایانشتواپي ااونتوین وش  اواین او انیی اد  ش -
 بییا تشدط گوشه آ تی به این اتا انای   شا. 

نق  بدییو اهان او کنیو آاان بی  رژیم غذایی
دوطین خشن ش اواین آن ااوا. یک وژی  غذاین 
خش  ش اتعیار    ان تشانا به كشاا  ای کاک کنا 
تی احدیس قاو  ش انوژی بی توی اا ته بی ا ش 

  .دویع تو بهبشا ییبا
ان تشانا بیایوان وا اچیو   اواین دوطین خشن 

حیل  تهشع کواه ش ا تهیی آنهی وا کیه  اها. 

بنیبواین  وعیی  ادتشوالعار هیی غذاین دیل  

بوای بیایوان ابتال به دوطین خشن  قبر از ابتال ش 

  .هاچنین بعا از اواین ضوشوی اد 

بنیبواین ت خی  به هنگی  ش پیدخ به اواین بدییو اه  
  اد  ش هش ییوي خینشااه وا اي طلبا .

بیایودتین تخصصي كشاكین  هیا    
 اهایاه

ضلع  –ن یني : خییبین هالر احاو 
  ایلي  بزوگواه نشا  

 33020552 ایوه تایس : 
  شاحا وشابط عاشاي بیایودتین
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