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ایتن بیاتارظ از ااتراد  تدظ بتودب کت  بایتد رتاتا  در . هاظ بدخیم کبد است سرطان کبد رشد خارج از کنترل سلول

هتتاظ ستترطان کبتتد ااستتن استت  بتت  طتتور اوهیتت  از ستتلول. ارارتتل اوهیتت  شناستتایع و بتت  طتتور  تتری  دراتتان شتتود

غیرطبیعع کبد و یا از ا ارظ  فراوظ انشتا ضرتتت  یتا رتتع از ضستترا سترطان اگرتا دیطتر بتدن بت  کبتد ناشتع 

هتتاظ رکتتتومل کوهتتونل ریتت ل ستترطان: تواننتتد کبتتد را درضیتتر کننتتد گبارتنتتد ازهتتایع کتت  اتتعشتتایعترین ستترطان. ضتتردد

سیروزکبدظل هپاتی  : توان ب  اوارد زیر اشارب کرداز گلل اهم سرطان کبد اع. پوس  پستانل پانسراسل ارظ و

B  وCا رف آتالتوکستینل ( اتزایا آهن در کبد)اتوز هسلع و استعاال دخانیا ل هاوکروال ا رف اشروبا  ا

 .هاظ اردان ا رف طوالنع اد  هوراون

یرقتتان  -تتتب خفیتتف -(آستتی )آب آوردن شتتسم  -لبتتزرش شتتدن طرتتا -کتتاها اشتتتها و کتتاها وزن: عالئممم بمما ینی

 .خواب آهودضع -(زردظ)

ضیرظ پروتئین آهفا تیتو پروتئینل سونوضراتعل سع تع استسن و آزاایا خون از نظر اندازب: های تشخیصیبررسی

 آرتریوضراتع  -MRI -(بیوپسع)ناون  بردارظ از کبد 

 های پیشگیریروش 

 Bترین گاال سرطان کبد اس  ب  هاتین ختاطر نتاقلین هپاتیت  ا لع Bتی  هپا: Bواکسیناسیون بر رد هپاتی   -

 .ااب یسبار ب  پزشک ارا ع  کنند 6باید هر 

 (و سونوضراتع با ان ام آزاایا آهفا تیتو پروتئین)هاظ پرخطر زودهنطام در  اعی  تشخیص -

 .دهداتزایا اع گدم ا رف اشروبا  اهسلع و استعاال دخانیا  ک  خطر ابتال ب  سرطان را -

رشد قارچع بر روظ آنها ساع ب  نام آتالتوکسین ترشت  : گدم استفادب از بادام زاینع و پست  و ربوبا  انبار شدب -

 .کند ک  این اادب ب  شد  سرطان زاس اع

روز یاضرچ  ااسان برداش  کاال تواور کبد ب  وستیل   رارتع در بعرتع از بیاتاران و تود دارد وهتع ست: درمان

-روا. دهتدخطرا  ناشع از  رارتع را اتتزایا اتع( شودک  ب  طور شایع هاراب با سرطان کبد دیدب اع)استتر 

. و پرتتو دراتانع درا اتوث اتترا  تستسینع دارنتد( تلواوراسیل و تلوئوروداکسع یوریتدین -5)هاظ شیاع دراانع 

دراانعل ای تاد آابتوهع شتریانع از طریت   توان ب  تخلی   فرا از راب پوس ل ایانعهاظ دراانع اعاز دیطر روا

اشتارب (  رارع بتا ستراا -هوبستواع)کاتترل تزری  اهسل تر  هدای  اوهتراسوندل دهیدراتاسیون و دراان  رارع 

 .کرد
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 خانواده/ آموزش به بیمار

 :شودب  بیاار و خانوادب وظ در زاین  اوارد زیر آاوزا دادب اع

 :ترا   انبع و گوارد شیاع دراانع دب را ع ب  اتوری  کاتع ب  بیاار و خانوا -

براظ کاها یا پیشطیرظ از گوارد داروهاظ شیاع دراانعل اوارد زیر ب  بیاتار و ختانوادب وظ آاتوزا دادب 

 :شوداع

 عوارض پوستی

 :در نواحی اریتماتوز

اعترد اشتع  آتتتاب ا رف پاادل هوسیون یا پودرل قرار ضرتتن در )شود ک  از ترریسا  پوستع تو ی  اع -

 .ا تناب شود( و هواظ سرد

 .ها ا تناب شوداز ب  کار بردن  ابونل اواد آرایشعل گطریا ل پودرل هوسیونل پااد و ردگر  -

 .تقط از آب وهرم براظ استراام استفادب شود -

 .از ااها یا خارانیدن پوس  ا تناب شود -

 .از تراشیدن استقیم پوس  با تیغ خوددارظ شود -

 .کیف آبطرمل پدهاظ ضرم کنندبل یخ و چسب نوارظ روظ نوارع درضیر ب  کار بردب نشود -

 .هاظ نخع پوشیدب شوداز پوشیدن هباس تنص ا تناب شود و هباس -

 .استفادب شود A,Dبر روظ نوارع درضیر از پااد ویتااین  -

 در صورت فلسی شدن پوست: 

 .هاظ تشسیل شدب پارب نشودتاول -

 .ر نوارع  دا  دیدب ا تناب شوداز شستشوظ اسر -

 .هرضون  تاول زدضع ضزارا شود -

 .ها یا پاادهاظ ت ویز شدب استفادب ضرددتقط از کرم -

 .اضر ناری  درضیر ترش  داش ل با یک الی  نازک ضاز پوشانیدب شود -

 عوارض گوارشی 

 زخم دهان 

 .شود ک  هر روز دهان بررسع شودتو ی  اع -
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 .هاظ ت ارتع راوظ اهسل استفادب نشوددهانشوی براظ شستشوظ دهان از  -

ها با اسواک نرم تایز شتدبل از خایتر دنتدان پتس از غتقا و قبتل از ختواب استتفادب شتود در  تورتع کت  دندان -

ستاگ  یسبتار از نتخ دنتدان  40اتراسعتب است ل در  04444هتا بتاالظ ها دردناک نیس  و نیز تعتداد پالکت هت 

 .استفادب شود

 (:های سفید کوچک ناشی از قارچ کاندیداهای محدود، تکهاریتم کلی، زخم)متوسط دهان  در ا تهاب

ستاگ  یسبتار ایتن کتار  6ساگ  یسبار دهان با نراال ساهین شستشتو شتود و شتبها هتر  4در اوقع بیدارظ هر  -

 .ان ام شود

 (دهان باشد دندان ا نوگع باید اتناسب)ب   ز اوقع غقا خوردنل دندان ا نوگع خارج شود  -

 (اانند وازهین. )ها براظ هب استفادب شوداز نرم کنندب -

و غتقاهاظ خیلتع سترد یتا خیلتع دان ا تنتاب ( اتتل ستیب)از خوردن غقاهاظ تند یا خیلتع ستخ  بتراظ  ویتدن  -

 .شود

درصمد مخماط دهمان را  52های سفید رنگ کمه بمیش از های همراه با خونریزی و تکهزخم)ا تهاب شدید زبان 

 (:پوشانیده باشد

 .در  ور  داشتن دندان ا نوگعل خارج ضردد -

بتراظ شستشتوظ دهتانل بیاتار بت  پهلتو خوابانیتدب شتدب و . از دهان شوی  ت ویز شدب توسط پزشک استفادب شود -

 .دهانا شست  شود

 .ها استفادب شوداز اسواک بچ  یا ضاز آغشت  ب  ارلول دهان شوی  براظ نظات  دندان -

 .م کنندب هبها استفادب شوداز نر -

 .رژیم غقایع اایعا  یا پورب ایل شود -

 .هاظ ت ویز شدب توسط پزشک استفادب شودرس کنندبها و بعبراظ تسسین درد از اسسن -

 خشکی دهان 

در  تتور  نیتتاز از بتتزا  ا تتنوگع . هتتاظ یتتخ بتتراظ رتعتتع خشتتسع دهتتان استتتفادب شتتوداز اایعتتا  ستترد و تستت 

 .از ا رف سیطار و اهسل ا تناب شود. غقاهاظ نرم و رار  براظ  ویدن ایل شود. استفادب شود

 مراقبت از مو 

 هاظ سرد کنندب یا تورنیس  براظ کم کردن ضردا خون سر در هنطام پرتو دراانعتو ی  ب  استفادب از کالب -
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 .قبل از شروث دراانل اوهاظ بلند کوتاب شود -

ب براظ نراع اوهتاظ خشتک استتفادب شتود و از شستشتو و بترس زدن استرر از شااپوهاظ االیم و راه  دهند -

 .اوها ا تناب شود

هاظ برقعل تلزظ و خشک کتنل کلیتپسل ضیترب سترل استپرظ اتول رنتص اتو و ترهتاظ دائاتع از ا رف ترزن -

 .ا تناب شود

 .ستفادب شودهاظ هب  ضرد براظ شان  کردن ااز شان  زدن و برس زدن زیاد او ا تناب شود و از برس -

 .از وارد شدن ررب  ب  پوس  سر ا تناب شود -

 .چرب شود A, Dبراظ کم کردن خارا سرل کف سر با پااد ویتااین  -

 .بان در زیر آتتاب استفادب شوددار یا سای از کالب هب  -

 :شودبراظ کاک ب  اقابل  با ریزا اول اوارد زیر آاوزا دادب اع -

 .کالب ضیس اناسب خریدارظ شود و بر روظ سر ضقاشت  شودقبل از شروث ریزا اول  -

هتاظ قبلتع کاتک ضرتتت  در  ورتع ک  ریزا او شروث شدب اس ل براظ انتخاب کالب ضیس اناسب از گسس -

 .شود

 .شود ک  ریزا او اوقتع اس  و بعد از اتاام دراانل رشد او آغاز خواهد شدب  بیاار تو ی  اع -

 عفونت 

 :شودگفون ل اوارد زیر ب  بیاار و خانوادب وظ آاوزا دادب اع براظ پیشطیرظ از 

 .انداند و یا  دیدا  واکسین  شدبدورظ از تااس با اترادظ ک  گفون  دارند یا اخیرا  گفون  داشت  -

ستع ستع باشتدل بیاتار بایتد در اطتا  خ و تع  0444هتاظ ستفید ختون کاتتر از در  ورتع ک  تعداد ضلبتول -

 .بسترظ شود

 .هایشان را ب  خوبع شستشو دهندها  اتراد قبل از ورود ب  اطا  ایزوه  باید دس  -

هتاظ ستفید کاتتتر از هتاظ تتازبل ضوشت  ختامل اتاهع و ستبزی ا  در  تورتع کت  تعتداد ضلبتولاز ختوردن ایتوب -

 .ناب شودهاچنین از قرار دادن ضل تازب و ضیاب ضلدانع در اطا  بیاار ا ت. سع سع باشدل ا تناب شود 0444

 .تعوید شود( اتل ساکشن)هر روز آب آشاایدنعل اایع دهان شوی  و آب درون وسایل تنفسع  -

 .قبل از تزریقا  وریدظل پوس  ارل با بتادین تایز شود -
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ایتن کتار )ستاگ  پانستاان ناریت  کتاتتر تعتوید شتود  04در  ورتع ک  بیاار کاتتر ورید ارکزظ داردل هر  -

 (ضیرد ور  اع غلب در اراکز دراانع

 .تعوید شود( اتل سرم)هاظ تزریقع ساگ  یسبار اایعا  و ارلول 04هر  -

 .از تزریقا  گرالنع ا تناب شود -

 .بهداش  تردظ رگای  شود -

 .هاظ گفونع ا تناب شوداز ررور در اااکن شلون ب  خ وص در ت ول سراا و شیوث بیاارظ -

تعریت ل تتورمل ضراتال درد و ترشت ل اشتسال  تنفستعل تسترر یتا تتبل هترزل )در  ور  بروز گالئم گفونت   -

 .ب  پزشک ارا ع  شود( سوزا ادرارل درد گرال  و افا لل بتورا  یا اسهال

 .شودبرای پیشگیری از خونریزی، موارد زیر به بیمار و خانواده وی آموزش داده می

 .هان استفادب شودشود ک  از اسواک نرم یا برس ابرظ براظ اراقب  از دتو ی  اع -

 .استفادب نشود( راوظ اهسل)هاظ ت ارتع شستشوظ دهان از ارلول -

 .از ااشین تراا برقع براظ کوتاب کردن اوها ب   اظ تیغ استفادب شود -

 .ها از سوهان استفادب شودبراظ اراقب  از ناخن -

 .از خوردن غقاهایع ک   ویدن آنها اشسل اس ل ا تناب شود -

 .ها و تنقی  ا تناب شوددر   ررار  از طری  رکتوم یا ب  کار بردن شیافاز ضرتتن  -

هتتا بتتراظ تزریتت  استتتفادب از تزریتت  داختتل گرتتالنع ختتوددارظ شتتودل در  تتور  نیتتاز از کتتوچسترین ستتوزن -

 .شود

 .دقیق  تشار دادب شود 5پس از ان ام تزری ل ارل تزری  ب  اد  رداقل  -

 .شوندهبها با اواد روغنع چرب  -

 (در ور  هزوم از کوچسترین سوند استفادب شود)از سونداژ اتان  ا تناب شود  -

 .هیتر اایعا  ا رف شود 3روزان  رداقل  -

استتفادب ( براظ پیشطیرظ از یبوس  و ای اد تشار روظ رکتتوم)هاظ ادتوث یا اواد غقایع پرر م از نرم کنندب -

 .شود

 (.شودباگث تشدید خونریزظ اع)اب شود از ا رف داروهایع اتل آسپرین ا تن -

 .قبل از ان ام اگاال  نسع ار اواد نرم کنندب ارلول در آب استفادب شود -
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 .در هنطام تایز کردن بینع با ارتیاط گال شود -

اقدااا  ایانع و اراتظتع در تخت  و ارتیط انتزل رگایت  شتود تتا خطتر ستقوط و ارتاتال ختونریزظ کتاها  -

 .یابد

 و کسا ت عوارض خستگی 

 :شودبراظ کاها خستطعل نسا  زیر ب  بیاار و خانوادب وظ آاوزا دادب اع

 .تشوی  بیاار ب  داشتن دورب استرار  در طول روز ب  خ وص قبل و بعد از تعاهی  -

شتود کت  اطراتیتان یتا تترد براظ بیاارظ ک  اسئوهی  اراقب  از بچ ل خرید و کارهاظ انزل داردل تو ی  اع -

 .ر ان ام این ااور ب  بیاار کاک کننددیطرظ د

 .شوددر  ورتع ک  بیاار شاغل باشدل کاها ساگا  کارظ تو ی  اع -

نتانل بترن ل )و کتاهرظ ( ضوشت ل ربوبتا ل هبنیتا )شتود کت  از رژیتم غتقایع رتاوظ پتروتئین کتاتع تو ی  اتع -

 .ب  ایزان کاتع استفادب شود( قندها

 .هاظ ورزشع بر رسب ترال شرک  کندبرناا شود ک  بیاار در تو ی  اع -

 .هاظ آرام سازظ و شل کردن گرال  براظ کاها خستطع استفادب شوداز روا -

 اشتهایی و کاهش تهوع و استفراغبی 

 :شوداشتهایعل نسا  زیر ب  بیاار آاوزا دادب اعبراظ تعادل تغقی  و رتع بع

 .طلوبل بوهاظ خوشایند و آرام ایل شودهاظ با اناظر اشود ک  غقا در اریطتو ی  اع -

 .استفادب شود( ک  راوظ کاهرظ و پروتئین باال باشد)شود ک  از غقاهاظ اورد گالق  تو ی  اع -

 .از ا رف اایعا  در اواقع غقا خوردن ا تناب شود(. هیتر 3رداقل )تو ی  ب  ا رف اایعا  تراوان  -

ساگ  پس از غقا از دراز کشتیدن  4تا . با ر م کم ا رف شود هاظ زیاد وشود ک  غقا در وگدبتو ی  اع -

و غتقاهاظ خشتک ختوردب  در ابتدا اایعا  شفاف اتل آب سیب ایل شود و بعد غتقاظ نترم و پتورب. ا تناب شود

 .شود

 .در  ور  تاایلل غقاظ سرد ایل شود و از ا رف غقاظ پرچرب ا تناب شود -

 .ایع و غقاهاظ پرپروتئین استفادب شودهاظ غقهاظ غقایع از اسالبین وگدب -

 (ب  خ وص قبل از خوردن غقا.)بهداش  دهان رگای  ضردد -
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هتاظ اناستب اتتل شتل کتردن گرتال  و ت ستم اشتتهایع ارتطراب است ل از تسنیتکدر  ورتع ک  گلت  بتع -

 .خاطرا  خوشایند در زاان  رف غقا استفادب شود

 .استفادب شود( اتل اطاک) در  ور  ت ویز پزشک از اواد اررک اشتها -

براظ کاها تهوث و استفرانل از داروهتاظ رتد استتفران ت تویز شتدب استتفادب ضتردد و در  تورتع کت  گالئتم  -

ساگ  طول کشید و هاراب با کم ادرارظل رعف و یا خشسع دهان اس ل هتر چت   40تهوث و استفران بیا از 

 .سریعتر ب  پزشک ارا ع  شود

 اسهال 

ک  از رژیم غقایع کم تیبر اتل اوزل برن ل آب سیبل نان برشت  یا پورب سیب زاینتع استتفادب  شودتو ی  اع -

هتاظ شتیرظ  ا  خام و نان سرشار از ستبوسل تترآوردباز ا رف غقاهاظ پرتیبر اتل سبزی ا  و ایوب. شود

 .هال کلم پیچل قهوب و هوبیا ا تناب شودو آب ایوب

شود کت  از غتقاهاظ سرشتار از پتاستیم اتتل اتوز و شع از اسهالل تو ی  اعب  خاطر از دس  دادن پتاسیم نا -

 .در  ور  ت ویز پزشک از اساال  پتاسیم استفادب شود. ضو   ترنطع استفادب شود

شود ک  بعد از هر بار ا اب  اتزاجل ناریت  اقعتد بت  ختوبع بتا آب و  تابون شستشتو دادب شتدب و تو ی  اع - -

 .براظ پیشطیرظ از زخم اقعد استفادب شود( اتل وازهین)کنندب  سپس از ژل نرم. خشک شود

شود ک  از داروهاظ رد اسهال ت ویز شدب استفادب شتود و در  تور  بتروز گالئاتع اتتل استهال تو ی  اع -

 .اداومل کم ادرارظل خشسع دهان یا رعفل گالئم ب  پزشک اطالث دادب شود

 یبوست 

 تا  و ستبزی ا  بت  ختوبع قبتل از ا ترف ل ایتوب. تیبتر استتفادب شتودشود ک  از رژیتم غتقایع پرتو ی  اع -

.  تتا  و ستتبزی ا  از نتتان ضنتتدم کااتتلل ربوبتتا  و هوبیتتا نیتتز استتتفادب شتتودگتتالوب بتتر ا تترف ایتتوب. شستتت  شتتود

شود ک  ایتن رژیتم را کتم کتم شتروث کتردبل بت  در ورتع ک  گاد  ب  ا رف رژیم پرتیبر نداریدل تو ی  اع

 .دهد تدری  اتزایا

 (اطر اینس  انع ا رف داشت  باشد)تو ی  ب  ا رف کاتع اایعا   -

شود ک  پس از اشتور  بتا در  ورتع ک  پس از ا رف رژیم غقایعل یبوس  برطرف نطردیدل تو ی  اع -

 .ها استفادب شودهاظ ادتوث یا اسهلپزشک از نرم کنندب

 سوزش سر دل 
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هتاظ زیتاد و غتقا در وگتدب. دار تندل اهسل و سیطار ا تنتاب شتودشود ک  از ا رف غقاهاظ ادوی  تو ی  اع -

 .(وگدب تقسیم شدب و ایل شود 6وگدب غقال هاان ر م در  3ب   اظ )با ر م کم ا رف شود 

از دراز کشتیدن ختوددارظ ( ستاگ  پتس از ا ترف غتقا 5/4رتداقل )شود ک  پس از خوردن غتقا تو ی  اع -

 .تن ا تناب شودکردب و از خم شدن یا دوال راب رت

 .داروهاظ خوراکع با یک هیوان شیر یا یک وگدب کوچک غقایع ایل شود -

 .براساس ت ویز پزشک از شرب  آنتع اسید استفادب شود -

 حسی عضالتدرد، ضعف و بی 

 .شود ک  از قرص استااینوتن طب  ت ویز پزشک استفادب شودتو ی  اع -

 .آبطرم استفادب شود رسع از کیفدر  ور  ارساس کرختع یا بع -

 .شودهایع ک  باگث تشدید درد و رعف گرالنع اعتو ی  ب  استرار  و ا تناب از تعاهی  -

 .در  ورتع ک  با اقدااا  تو  گالئم برطرف نشدل ب  پزشک اطالث دادب شود -

از ان تام  در  ورتع ک  بیاتار پاتا انفوزیتون  هت  تزریت  داروهتاظ شتیاع دراتانع داردل بایتد تو تی  کترد کت 

 .هایع ک  ااسن اس  ب  پاا انفوزیون یا ارل آن آسیب برساندل خوددارظ کندتعاهی 

شتتود بتتراظ بازاانتتدن کتتاتتر و شتتود تو تتی  اتتعدر اتتواردظ کتت  بیاتتار بتتا سیستتتم تخلیتت   تتفراوظ تتترخیص اتتع -

یل ان تام شتود و در  لوضیرظ از ت اع بقایاظ ستلوهع در آنل شستشتوظ کتاتتر بتا ارلتول ناستع نراتال یتا آب استتر

هنطام شستشو از آسپیرب کتردن یتا برضردانتدن ارتویتا  سترنص بت  داختل کتاتتر ختوددارظ شتود زیترا ااستن است  

تو تی  بت  ایتن کت  در  تور  . باگث ورود ارتویا  ارترک دوازدهت  بت  داختل کتاتتر یتا سیستتم  تفراوظ شتود

 .اوا ه  با هر اشسل با پزشک و یا پرستار تااس ضرتت  شود

 تو ی  ب  ا رف رژیم غقایع پرکربوهیدرا  و پرپروتئین اتناسب با کارکرد کبدظ  -

 هاظ تازب ب  اندازب دهخوابتو ی  ب  ا رف سبزی ا  و ایوب -

هتاظ ضیتاهعل ضوشت  هتاظ دیطتر اتتل پتروتئینتو ی  ب   اظ استفادب از پروتئین ضوش  قراتز از انتواث پتروتئین -

 .ااهع و ارن ا رف شود

 . رف اشروبا  اهسلع پرهیز شوداز ا -

 A, C, kها ب  خ وص تو ی  ب  ا رف ویتااین -

 .ب   اظ س  وگدب غقایع شا وگدب غقایع استفادب شود)هاظ زیاد با ر م کم ا رف غقا در وگدب -
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روزانت  یتک اهتع یتک و نتیم )تو ی  ب  ا رف رژیم غقایع سرشار از کاهرظ و داراظ اقادیر اتوسط پتروتئین  -

 (م ب  ازاء هر کیلوضرم وزن پروتئینضر

 .تو ی  ب  اردودی  در ا رف ناک

 سایر نکات آموزشی

 هاظ یخ براظ کاها تهوث تو ی  ب  استفادب از تس  -

  ه  دراان یبوس  تو ی  ب  استفادب از اایعا  و ورزا -

اهسلتع بتراظ تایتز کتردن هاظ تغییر ورعی ل ا تناب از ا رف  ابون و ارلول: تو ی  ب  اراقب  از پوس  -

 پوس ل استفادب از اواد نرم کنندب براظ ااساژ پوس  و ورزا و افا ل اندام ها

( خوناردضعل خونریزظ از بینع یا هت ل و ود خون در ادتوث)تو ی  ب  اینس  در  ور  بروز گالئم خونریع  -

بیاتار بینتع ختود را بت  آرااتع تایتز ب  پزشک اطالث دادب شودل از اسواک نرم  ه  بهداش  دهان استتفادب شتودل 

 Cکنتتدل در  تتور  نیتتاز از کاپتترس ستترد بتتراظ کتتاها ختتونریزظ استتتفادب شتتودلاز غتتقاهاظ سرشتتار از ویتتتااین 

 .استفادب شود و از اقدااا  راایتع براظ پیشطیرظ از سقوط استفادب شود( ارکبا ل ضو   ترنطعل آناناس)

در  ور  آسی ل اردودی  ا رف ناک و اایعا  رگایت  .   شودضیرظ و تبهر روزدور شسم با اتر اندازب -

 .شود و گالئم ب  پزشک اطالث دادب شود

 ه  تعاهی  هیچ اردودیتع و ود نتدارد ااتا در  تور  بتروز تتبل ختونریزظل آستی  و سایراشتسال  بایتد بتا  -

 .ارتیاط گال شود

ضیردل تو ی  ب  این ک  از ا رف خودستران  اعاز آن ایع ک  اتابوهیسم بسیارظ از داروها از راب کبد  ور   -

 داروها ا تناب شود

 

 

 

 


