ﻣﺪدﺟﻮی ﻋﺰﯾﺰ:

ﺑﺎﺳﻼم و آرزوي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ،اﻣﯿﺪوارﯾﻢ از ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ
در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﻢ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ

آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟
آﻣﺒﻮﻟﯽ رﯾﻪ ﭘﺲ از ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻐﺰي ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ

ﺷﺎﯾﻊ ﻣﺮگ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ

ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ آﻏﻮش ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﭘﻤﻔﻠﺖ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻼﺋﻢ و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻋﻮارض آن در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﯾﺠﺎد ﻟﺨﺘﻪ ﭘﯿﺸﮑﯿﺮي ﮐﻨﯿﻢ؟

آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻟﺨﺘﻪ در ﺳﯿﺎﻫﺮگ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ در ﺑﯿﺶ از 50

درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻟﮕﻦ ﯾﺎ زاﻧﻮ دارﻧﺪ و در 10
ﺗﺎ  40درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﮑﻤﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﻨﻪ اي
دارﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.

آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﻟﺨﺘﻪ در ﭘﺎﻫﺎ ،آﻣﺒﻮﻟﯽ رﯾﻪ
اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻫﺮ روز ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
راه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﭼﺎر  DVTﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﺣﺘﻤﺎل
آﻣﺒﻮﻟﯽ رﯾﻪ و ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد.

در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي اﺳﺖ.

ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن در رگ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺟـﺎزه راه رﻓـﺘﻦ ﻧﺪارﯾـﺪ ،دﺳـﺖ ﻫـﺎ و
ﭘﺎﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺗﺨﺖ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ روز ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺧـﺮوج از ﺗﺨـﺖ
داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﻟﺨﺘﻪ در رگ ﻫـﺎ
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺑﺮوﯾﺪ.
راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﺮﮐﺖ از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﮑـﺎن دﯾﮕـﺮ و
ﻗــﺪم زدن اﺳــﺖ و ﻧﺸﺴــﺘﻦ روي ﺻــﻨﺪﻟﯽ راه رﻓــﺘﻦ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
اﺑﺘﺪا ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﭘﺎﻫﺎ را از ﺗﺨﺖ آوﯾﺰان ﮐﻨﯿـﺪ،
اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﺨﺖ ﭘـﺎﯾﯿﻦ
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ داﺷﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر اﻃﻼع دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از
ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه راه رﻓﺘﻦ ﺑﺪﻫﺪ.
اﮔﺮ در ﺑﯿﻦ راه رﻓﺘﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روي
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ اداﻣﻪ
دﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ درن دارﯾﺪ...

آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﯽ و اﻧﺠﺎم
ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ در ﺗﺨﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﯾﺠﺎد
ﻟﺨﺘﻪ در رگ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﭘﺎ ،ﺑﻬﺒﻮدي ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد زودﺗﺮ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ
ﺷﻮﯾﺪ.

ﭘﺲ ﺑﺮاي راه رﻓﺘﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎورﯾﺪ و اﮔﺮ اﺟﺎزه
دارﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻠﮑﻪ

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ درن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﺨﯿﻪ اي در ﺟﺎي ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﮕﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪن آن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ اﻻن

اﮔﺮ ﺳﻮﻧﺪ ادراري دارﯾﺪ...

از ﺗﺨﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و راه ﺑﺮوﯾﺪ.

ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن ﺳﻮﻧﺪ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﯿﺴﻪ ادراري راه ﺑﺮوﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺳﺮم دارﯾﺪ...
از ﭘﺮﺳﺘﺎر اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﯽ
ﺳﺮم را ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ راه ﺑﺮوﯾﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮم را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ روي ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺮم ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ آن راه ﺑﺮوﯾﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورت دارد ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ
ﯾﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ از ﺟﻮرابﻫﺎي
ﮐﺸﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮوق ﭘﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ از
ﺗﺠﻤﻊ ﺧﻮن در ﭘﺎﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ).اﺳﺘﻔﺎده از
ﺟﻮراب ﻫﺎي ﺿﺪ وارﯾﺲ ﯾﺎ ﺟﻮراب ﻫﺎي ﺿﺪآﻣﺒﻮﻟﯽ(

ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪDVT :
ﺷﻤﺎره ﺳﻨﺪ BH- P- 145:ﺷﻤﺎره وﯾﺮاﯾﺶ00 :
ﺷﻤﺎره ﺑﺎزﻧﮕﺮي 00:ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺪوﯾﻦ:اردﯾﺒﮭﺸﺖ 98

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﺮوﻣﺒﻮز
ورﯾﺪﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ)(DVT
) آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮ (
ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و زاﯾﺸﮕﺎه ﺑﻨﺖ اﻟﻬﺪي
ﻣﻨﺒﻊnlm.nih.gov/medlineplus:
آدرس :ﻣﺸﻬﺪ -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎر
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮامZayeshgah.bentolhoda :
Bentolhoda-hospital-maternity

