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 ب  طور منظم پا ها را ب  عقب خم کنید  -61
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اگر پزشک شما را با وارفارین مرخص کرد به موارد زیر توجه 
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خونریزی شدید  یا طوالنی از پوست ،بینی و دهان ،خاون  
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 .جریان یافتن خون در آنها کمک شود

 :پیشگیری و آموزش 

برای پیشگیری از این عارض  از استراحت طوالنی مدت در 
در طی دوره نقاهات از    .  بستر طی بیماری خودداری کنید 

چ  در هنگام استاراحات در     . اورا  کشی استفاده کنید

بستر و چ  در هنگام بر خواستن ازبستر پس از اراحی هر 
چ  سریعتر حرکت اندام های تحتانی و اه رفتن را شاروع    

 (البت  با ااازه پزشک)کنید 
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پیشگیری کننده در این زمین  داشت  باشد ، در این باره باا  
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 .باال تر از ران ها قرار بگیرند  
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 :درمان 

داروی های رقیق کننده خون در اهت حل کردن لخت   -6

 .و الوگیری از ایجاد دوباره آن مانند هپارین و وارفارین

سطح داروهای رقیق کننده در خون باید ب  طور :توا  

مرتب اندازه گیری شود تا اطمینان حاصل شود سطح آنها 

 .در حد مطلو   و بی خطر است 

 تجویز اکسیژن -1

 در صورت نیاز آنتی بیوتیک ها  -9

 :فعالیت 

تا هنگام برطرف شدن عالئم ناشی از لخت  شدن خون در 

در طی استراحت در بستر اندام . بستر استراحت نمایید 

 های تحتانی را ب  طور مکرر حرکت دهید تا ب  

 درد قفس  سین   -9

 (گاهی همراه با خلط خونی )سرف   -4

 تندی ضربان قلب  -3

 تب خفیف -1

قبل از بروز عالئم باال معموال تورم و درد اندام تحتانی  -7

 .واود دارد 

 چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستند؟

 سال 11سن باالی  -6

هر گون  آسیب یا بیماری ک  باعث استراحت طوالنی در  -1

 .بستر شود

نشستن در یک وضعیت ثابت ب  مدت طوالنی مثالً در  -9

 طی مسافرت با هواپیما یا اتومبیل 

 اراحی ک  تازه انجام شده باشد -4

 بیماری  کم کاری قلب -3

 ازدیاد چربی های خون -1

 چاقی -7

 مصرف سیگار  -8

 در مورد آمبولی ریه چه می دانید؟

طبق تعریف آمبولی  ب  واود لخت  خون یا چربی در یکی از 

لخت  خون .رگ هایی ک  ب  بافت ری  ها خونرسانی می کنند 

یا لگن  ( پا)در ابتدا در یکی از ورید های عمقی اندام تحتانی 

لخت  خون یا آمبولی چربی از طریق اریان .شکل می گیرد 

خون و با عبور از قلب ب  یکی از شریان های تغذی  کننده 

این .راه یافت  و در آنجا مستقر می گردد(شش ها)ری   

پدیده سبب بست  شدن رگ و در نتیج  کاهش توانایی 

آمبولی ری  در .تنفسی و گاهی تخریب بافت ری  می گردد

هم  سنین ممکن است رخ دهد ولی در بزرگساالن شایع تر 

 .است

 :عالئم شایع

این حالت ب  طور ناگهانی ظاهر می شود و درد شدیدی در 

فرد سرف  های خشکی . یک طرف سین  منتشر می شود 

پوست کبود می شود . می کند و ب  سختی نفس  می کشد 

در . مضطر  بوده و احساس سنکوپ ب  او دست می دهد 

صورت بروز این عالئم فرد بایستی سریعا ب  بیمارستان 

 .مرااع  کند تا درمان برای وی توسط پزشک شروع شود

 کوتاهی نفس ناگهانی -1

 غش کردن یا حالت غش پیدا کردن -1


