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 هَارد آهَسشی: 

 

هزظ ٍاركاریي خَد را ّز رٍس در ساػت هطخصی  -1

 استلادُ ًٌیذ

 

خَد را تِ صَرت دٍرُ ای ٍ   PT-INRآسهایص -2

 هزتة اًجام دّیذ 
 

 

ًشز  اًدیشِ رفیع ،  -هٌابع : دارٍّای ژًزیک ایزاى 

1397تزجوِ دکتز علی اسدالْی اهیي  سال   

 

01341325521شوارُ تلفي بیوارستاى :   
 

 

 ًکات قابل تَجِ بزای شوا هدد جَی هحتزم :

هثل اس اًجام جزاحی ، اهذاهات دًذاى پشضٌی یا  -1

اهذاهات تْاجوی هثل  آًضیَگزاكی حتوا در هَرد هصزف 

ٍاركاریي تِ پشضي خَد اطالع دّیذ تا در هؼزض خطز 

 خًَزیشی هزار ًگیزیذ 

حتوا هثل اس تشرین ٍاًسي آًللَاًشا ،  تا پشضي خَد  -2

 هطَرت ًٌیذ.

هزظ ٍاركاریي خَد را ّز رٍس در ساػت هطخصی  -3

 استلادُ ًٌیذ

 آهَسش :

 *تِ جای تیؾ اس ریص تزاش تزهی استلادُ ًٌیذ

*ا س اًجام حزًات ضذیذ ًِ احتوال آسیة دیذگی را 

 تزای ضوا ایجاد هیٌٌذ خَدداری ًٌیذ 

*هزاهة تاضیذ ٌّگام ًار ٍ كؼالیت ّای رٍس هزُ دست 

 خَد را ًثزیذ 

 *اس هسَاى ًزم ٍ ًخ دًذاى هَهی تِ آراهی استلادُ ًٌیذ 

 *اس هصزف الٌل خَد داری ًٌیذ 

 *در صَرت تارداری تِ پشضي اطالع دّیذ 

*هزظ ّای ٍاركاریي را تِ دٍر اس دستزط ًَدًاى 

 ًگْذاری ًٌیذ

*اگز دارٍ را كزاهَش ًزدیذ خَدسزاًِ هوذار دارٍ را سیاد 

 ًٌٌیذ

*حتوا هثل اس تشرین ٍاًسي آًللَاًشا ،  تا پشضي خَد 

 هطَرت ًٌیذ

 *هصزف سیگار را هتَهق ًزدُ یا ًاّص دّیذ 

*ّز گًَِ خًَزیشی ؿیز طثیؼی را تِ پشضي خَد اطالع 

 دّیذ 

*هثل اس اًجام جزاحی ، اهذاهات دًذاى پشضٌی یا 

اهذاهات تْاجوی هثل  آًضیَگزاكی حتوا در هَرد هصزف 

ٍاركاریي تِ پشضي خَد اطالع دّیذ تا در هؼزض خطز 

 خًَزیشی هزار ًگیزیذ 



 تغذیِ :

  Kهصزف ّوشهاى ٍاركاریي تا ؿذاّای حاٍی ٍیتاهیي  

 در رصین ؿذایی تذاخل دارد 

 هثل  Kهٌاتغ ؿذایی ؿٌی اس ٍیتاهیي 

 ًلن تزًٍلی 

 ًلن پیچ 

 گل ًلن

 ًاَّ

 اسلٌاج 

 ضلـن ٍ .....هی تاضذ

 

 

 

تَجِ داضتِ تاضیذ ًِ ایي سثشیجات ًثایذ ًاهال اس 

رصین ؿذایی ضوا حذف ضًَذ تلٌِ تایذ تِ صَرت 

ّلتگی در تزًاهِ ؿذایی گٌجاًذُ ضذُ ٍ اس هصزف سیاد 

 آًْا خَد داری ضَد 

 

 هقدار ٍارفاریي چگًَِ کٌتزل هی شَد ؟

 

   PT-PTT-INR تا ًَػی آسهایص خَى تِ ًام  
 سطح دارٍیی ٍاركاریي در خَى ضوا ًٌتزل هی ضَد

 عالئن ّشدار دٌّدُ : 

 *خًَزیشی اس تیٌی 

 *خًَزیشی اس لثِ ٌّگام هسَاى سدى 

 *استلزاؽ  خًَی 

 *ٍجَد خَى در ادرار 

 *خَى در هذكَع  یا سیاُ تَدى رًگ هذكَع

 *ًثَدی ؿیز طثیؼی در تذى 

 *خًَزیشی سیاد در  سیٌل هاّیاًِ 

 *سز درد 

 *گیجی ٍ ضؼق 

 *درد ٍ التْاب ؿیز طثیؼی 

 *ریشش هَ 

 *تثَرات پَستی

 

 هعزفی قزص ٍارفاریي:

 

هزظ ٍاركاریي یي دارٍی ضذ تطٌیل  لختِ است ًِ 

 تَاًایی تذى را تزای تطٌیل لختِ خَى ًاّص هی دّذ.

  

 هَارد هصزف :

 *ضزتاى ًا هٌظن هلة

 *تیواری ّای دریچِ ای هلة

 * دریچِ هصٌَػی 

*آهثَلی ریِ   

 *تطٌیل لختِ در ػزٍم ػووی

  

 رٍش  ٍ سهاى  هصزف :

هزظ ٍاركاریي  اس  راُ خَراًی تجَیش هی ضَد . 

هْوتزیي ًٌتِ در  هصزف هزظ ٍاركاریي،  هصزف آى 

 در ٍهت هطخصی اس ضثاًِ رٍس هی تاضذ 

 عَارض جاًبی  :

 *خًَزیشی اس ّز تاكت ٍ تا اًذام تذى 

 *ًثَد ضذى ؿیز طثیؼی تذى 

 *تی اضتْایی 

 *تَْع 

 *دردّای ضٌوی 

 *اسْال 

 *ریشش هَ ٍ ....

 

 بْتزیي سهاى هصزف دارٍ ٌّگام عصز هی باشد 


