ٝاركاري ٚيي دارٝي مذ اٛؼواد خٞراًي اعت ً ٠آٝي ٚتار در ُيا ٟؽثذر
ؽيزي ٚكاعذ ؽذً ٟؾق ُزديذ  .اي ٚدار ٝاس ىزين ٗ٢ار كؼآيت ٝيتاٗيٚ
 ،Kكا ًتٞر١اي اٛؼوادي را ً ٠تزاي كؼآيت خٞد ٛياس تٝ ٠يتاٗيK ٚدارٛذ را
ٗ٢ار ٗي ًٜذ  ٝت ٠اي ٚتز تية خٔٞي ٓخت ٠ؽذ ٙخ ٙٞرا ٗي ُيزد .تٜاتزايٚ
اس ٗؾٌالت ٛاؽي اس تؾٌيْ ٓخت ٠در رُ٢اي خٛٞي پيؾِيزي ٗي ًٜذ .
١ذف پشؽي ؽ٘ا اس تدٞيش ٝاركاري ٚخُٔٞيزي اس ٓخت ٠ايغت ً ٠تذٙ
ؽ٘ا ت ٠آ ٛ ٙياسي ٛذارد ُ .ا١ي ت ٠اي ٚدار١ٝاي مذ اٛؼواد ٗثْ ٝاركاريٚ
رهين ًٜٜذ ٟخٛ ٙٞيش ُلتٗ ٠ي ؽٞد،در حآيٌ ٠در ٝاهغ اي ٚدار١ٝا خ ٙٞرا
تاػ آ ٙرا حْ ٘ٛي ًٜٜذ،تٌٔ٠
رهين ٘ٛي ًٜٜذ .اُز ٓخت ٠اي ٝخٞد داؽت ٠د
اس تشرٍتز ؽذ ٙآٝ ٙدر ٛتيد ٠تزٝس ٗؾٌالت خذي تز خُٔٞيزي ٗي ًٜذ.

ٗٞارد ٗقزف:
اي ٚدارٝدر ٗٞارد ُٛٞاُٛٞي ٛظيزكيثزيالعي ٙٞدٔ١يشي ،تؼٞيل يا اختالّ
دريچ١ ٠اي هٔثي ،عٌت ٠هٔثي يا ٗؾ سي ،تزٗٝثٞسٝريذ١اي ػ٘وي،آٗثٓٞي
ريٞي اعتلادٗ ٟي ؽٞد.
ٛح ٟٞاٛذاسُ ٟيزي ٝاركاري ٚچِ ٠ٛٞاعت؟
اٛذاسُ ٟيزي ٝاركاري ٚتٞعو تغت خٛٞي  INRٝ PTاٛدإ ٗي ؽٞد.
 INRٝPTچيغت؟
ٗ PTذت سٗاٛيغت ً ٠ىٗ ّٞي ًؾذ تاخ ٙٞكزد ٓخت ٠ؽٞد ٛ .تيد٠
 PTتايذ تثذيْ ت ٠يي ٝاحذ اعتاٛذارد ؽٞد( )INRتا هاتْ ٗوايغ ٠تاؽذ
در اٝايْ درٗا ٙتا ٝاركاري ٚاتتذا رٝسا INR-PT ٠ٛچي ٗي ؽٞد تا
سٗاٛيٌ ٠دٞٛ ٝتت ٗتٞآي  PTدر ٗحذٝد ٟدرٗاٛي تاؽذ  ٝعپظ  3-2تار در
١لت ٠تٗ ٠ذت ١ 2-1لت ٝ ٠تؼذ اس آ١ ٙلت ٠اي يٌثار ؽذ ٟ؛تا سٗاٛيٌ٠
INRتي٘ار ت ٠حذ ثاتتي تزعذ  .پظ اس آٗ ٙي تٞاٗ ٙا١يا ٠ٛچي ًزد.
ػٞاْٗ سيز ٗي تٞاٜٛذ تز رٝي ٛتيدINR ٠تاثيزتِذارٛذ:
رسيٖ ؿذايي،اكشايؼ يا ًا١ؼ ٝس،ٙدار١ٝا،تـييز درٗيشا ٙيا ٞٛع ٝرسػ ،

آٌْٗ،قزف عيِار،كزاٗٞػ ًزد ٙتؼني اس دٝس١اي ٝاركاري،ٚ
تي٘اري٢ايي ٗاٜٛذ آٛلٞالٛشا ،تة ،ػلٛٞت،عٗٝ ٚقزف تؼني ٗحقٞالت
ُيا١ي ٢ٌٔ٘ٗ ٝاي ٝيتاٗي.ٚ
ػٞارك خاٛثي:
درفٞرت تزٝس ػاليٖ سيز ٗقزف ٝاركاري ٚرا هيغ  ٝتا پشؽي خٞد
ت٘اط تِيزيذ:
ًثٞدي يا درد در اِٛؾتا ٙپا -سخٖ تا ًّ١ ٠اي عليذ در د١ا -ٙاكشايؼ
ٝس ٙؿيز ػادي -سردي چؾ٘٢ا يا پٞعت ُٞٔ -درد ،تة ٓ ٝزسٝ -رٕ پا ٝ
عام پا -خغتِي -ادرار تيز ٟيا ًذر ٝيا ادرار ًزدٗ ٙؾٌْ ٝدردٛاى-
ٗذكٞع تيز.ٟ
ػاليٖ سٝدرط ًٛ ٠ياست ٠تٞخٗٝ ٠ؾٞرت تا پشؽي دارد:
خٛٞزيشي اس ٓث١ ٠ا ِٜ١إ ٗغٞاى سدً -ٙثٞدي ٝط يغ تذ ٙٝمزت– ٠
خٛٞزيشي اس تيٜي ً ٠تيؼ اس  10دهيو ٠ى ّٞتٌؾذ-خٛٞزيشي ؽذيذ  ٝؿيز
ػادي اس تزيذُي٢ا ً ٠خٞدتخٞد تٜذ ٛيايذ -خٛٞزيشي ؽذيذ  ٝؿيز ػادي
دٝرا ٙپزيٞدي.
ػاليٖ خٛٞزيشي داخٔي ًٛ ٠ياس ت ٠تزرعي دهين دارٛذ:
درد ٗؼذ ٟيا ؽٌٖ،درد پؾت،ادرار خٛٞيٗ ،ذكٞع عيا ٝ ٟهيزي ر،َٛعزك٠
خٛٞي،درد ،خؾٌي  ٝيا تٞرٕ ٗلقٔي ،اعتلزاؽ خٛٞي  ٝيا حاٝي ٗٞاد
ؿذايي در يي سٗي ٠ٜه ٟٞ٢اي.

احتياه
:
ٗٞارد
در فٞرت ٝخٞد ١زيي اس ٗٞارد سيزپيؼ اس ٗقزف ٝاركاري ٚجسؽي خٞد
را ٗئغ عاسيذ؛سيزا  ٠٘١اي٢ٜا تز رٝي احت٘اّ خٛٞزيشي تاثيز ٗي ُذارد.
 حغاعيت تٝ ٠اركاري ٝ ٚعايز دار١ٝاي مذ اٛؼواد  ٝيا ١ز ٞٛع ٗادٟ
ؿذايي،ر َٛخٞراًي يا دارٝ
ٗقزف دار١ٝاي ديِزتٝ ٠يض ٟآٛتي تيٞتيي (ًٔزاٗلٜيٌْ ،اريتزٗٝايغي، ٚ
ريلاٗپي-)ٚدار١ٝاي مذ عزىا – ٙدار١ٝاي مذ تؾٜح (ًارتاٗاسپي،ٚكٜي

تٞيي-)ٚدار١ٝاي مذ پالًت (دپيزيذاٗ-)ّٞدار١ٝاي مذ تيزٝييذ (پزٝپيْ
تيٞاٝراعيْٗ،تي ٗاس -)ّٝعاي٘تيذي - ٚدار١ٝاي پايي ٚآٝرٛذًٔ ٟظتزّٝ
(ًٔغتيزاٗيًٞٔ،ٚكيثزات،خٖ كيثزٝسيْ) – ٗتزٛٝيذاس ّٝدار١ٝاي مذ دياتت
خٞراًي –ٗغٌ٢ٜا (ايٜذٗٝتاعيٗ،ٚلٜاٗيي اعيذ ) -دار١ٝاي خٞاب آٝر –
ٝيتاٗي ٝk ٚتزًيثاتي ٛظيز خٞس ٜ١ذي.
 عاتو ٠يا اتتال ت١ ٠ز ٞٛع تي٘اري
 ساي٘ا ٙاخيز ،تارداري يا ؽيز د١ي
مزب ت ٠عز يا تذٙ
 عوٞه يا ٟ
.
 تثي ً ٠چٜذي ٚرٝس ىً ّٞؾيذ ٟتاؽذ
*خٛٞزيشي ؽذيذ ِٜ١إ ػادت ٗا١يا، ٠ٛاعتلاد ٟاس IUD
* خزاحي ؽاْٗ ًار١اي دٛذاٛپشؽٌي
* اع٢اّ ؽذيذ
* تي حغي ٛخاػي يا پزت ٞدرٗاٛي تا اؽؼ ٠ايٌظ
ٝاركاريٚ
:
ٕع٘ٗٞيت تا
در ٗغ٘ٗٞيت ٗي تٞاٝ ٙيتاٗي kٚخٞراًي يا تشريوي تدٞيش ًزد.
دعتٞرات ٗقزف ٝاركاري:ٚ
* ٝاركاري ٚهزؿ ٗ 5ئيِزٗي اعت ً ٠ت ٠فٞرت خٞراًي اعتلاد ٝ ٟاس
ىزين دعتِاُٞ ٟارػ خذب ٗي ؽٞد  .تا ؽزٝع ٗقزف ٝاركاري ٚتوزيثا
 7-2رٝس ىٗ ّٞي ًؾذ تا ٝاركاري ٚتتٞاٛذ ت ٠خٞتي ػْ٘ ًٜذ  .ت٘١ ٠يٚ
خاىز در حيٗ ٚقزف دار ٝتايذ ىثن دعتٞر پشػ ى آسٗايؾات السٕ ت٠
فٞرت ٌٗزر اٛدإ ُيزد  ٝتز اعاط آٗ ٙوذار دارٗ ٝؾخـ ؽٞد.
* دار ٝتايذ دٝر اس دعتزط اىلاّ ،در خاي خؾي ،خٜي (دٝر اس حزارت ٝ
.
ٞٛر ٗغتنيٖ )٢ِٛذاري ؽٞد ٛ .ياسي ت٢ِٛ ٠ذاري در يخچاّ ٛيغت
* ٝاركاريٗ ٚؼ٘ٞال رٝسي يي ٞٛتت ( ٠٘١دٝس دارٗ )ٝقزف ٗي ؽٞد ً٠
ت٢تزاعت حت٘ا در عاػت ٗؼيٜي خٞرد ٟؽٞد ً ٠ت٢تزي ٚسٗاِٜ١ ٙإ ػقز
ٗي تاؽذ.
*١يچِا ٟتيؼتز ياً٘تزاسٗوذار تدٞيش ؽذٗ ٟقزف ٛؾٞد.
*١ز ٞٛتت دارٗ ٠ً ٝقزف ٗي ؽٞد رٝي يي تزُ ٠ػالٗت ُذاؽت ٠ؽٞد
ي.در فٞرتيٌ ٠يي ٞٛتت را كزاٗٞػ ًزديذ تٗ ٠حل
تا دچار اؽتثاٛ ٟؾ ٞد

ت ٠ياد آٝردٗ ٙقزف ًٜيذ  .اُزتا رٝستؼذ ٗتٞخٛ ٠ؾذيذٞٛ،تت كزاٗٞػ ؽذٟ
را ر١ا ًزد ٝ ٟتزٛاٗ ٠دارٝيي را ىثن رٝاّ هثْ اداٗ ٠د١يذ.
*تذ٘١ ٙٝاِٜ١ي تا پشؽي دار ٝرا هيغٝ ًٖ ،ياسياد ٌٜٛيذ.
* تا تٞخ ٠ت ٠اي ٠ٌٜؿذا ٌٗ٘ ٚاعت تز خذب دار ٝتاثيز تِذارد ،دار ٝرا ٛيٖ
عاػت هثْ يا يٌغاػت تؼذ اس ؿذا ٗقزف ًٜيذ.
*تغت ٠تٛ ٠ظزپشؽي ٗؼآح ٞٛ ٝع تي٘اري ٌٗ٘ ٚاعت درٗا ٙتا ٝاركاريٚ
ٗٞهت يا تزاي ت٘إ ػ٘ز تاؽذ.
ٌٛاتي ً ٠در حيٗ ٚقزف ٝاركاري ٚتايذ ت ٠آ ٙتٞخً ٠زد:
*٘١يؾٗ ٠يشاً ٙاكي ٝاركاري ٚدر ٜٗشّ داؽت ٠تاؽيذ.
* ٗقزف عيِارعزػت دكغ ٝاركاري ٚراتيؾتز  ٝاثزآ ٙرا ًٖ ٗيًٜذ .
* ِٜ١إ ٗغاكزت تا پشؽي خٞد ٗؾٞرت ًٜيذ تا دٝس دار ٝرا تٜظيٖ ًٜذ
ٓٝي عؼي ًٜيذ تا رصيٖ ؿذايي ثاتتي داؽت ٠تاؽيذ  ٝاس ٗقزف آٌْ
خٞدداري ًٜيذ.
*اُزخزاحي،درٗا ٙدٛذاٛپشؽٌي ٝعايزاهذاٗات ت٢اخ٘ي ٗثْ آٛضيُٞزاكي
داؽتيذ ٌٗ٘ٚعت تز اعاط ٞٛع ًار درٗاٛيٝ،اركاريٞٗ ٚهتا هيغ  ٝدرٗاٙ
خايِشي ٚتا دار١ٝاي مذ اٛؼوادي ديِزؽزٝع ؽٞد.
*ؽ٘ا تايذٞ٘١ار ٟيي تزٛاٗ ٠ؿذايي ٗتؼادّ داؽت ٠تاؽيذ ،سيزا ٝاركاري ٚتا
ٝيتاٗي Kٚرصيٖ ؿذايي تذاخْ داردٝ .يتاٗيK ٚى ٟدر ُٞؽت ٓ،ثٜيات ٝ
عثشيدات عثش تيز ٟچ ًٖٔ ٙٞتزًٔٝي ،چاي عثش ،اعلٜاجً،ا ًٖٔ،ٞ١عثش ،
خيار اثز ٝاركاري ٚراًٖ ٝ،خٞسٜ١ذي  ٝعيزاثز آٙرا سياد ٗي ًٜذ.

*ٗقزف ٝاركاري ٚتاػث اكشايؼ احت٘اّ خٛٞزيشي در كزد ٗيُز دد.
درخا٢٘ٛا ٛيشخٛٞزيشي ٗا١اٌٚ٘ٗ ٠ٛعت اسٛظز ٗذت سٕاٝ ٙحدٖ اكشايؼ
ياتذ .درفٞرتيٌ ٠اكشايؼ خٛٞزيشي ؿيز ىثيؼي تاؽذ تايذ ٟب پشؽي
ٗزاخؼ ٠ؽٞد ُٚ١.إ اعتلاد ٟاس ٗغٌ ٚخ٢ت درد١اي ٛاحي ِٚٓ ٠تٞخ٠
داؽت ٠تاؽيذ ًٛ ٠اپزًٝظ، ٙجرٝكٗ ، ٚلٜإيي اعيذ  ٝاعتاٗيٜٞك ٚاثز

ٝاركاري ٚرا اكشايؼ ٗي دٜ١ذ ًٖ .خيزتزيٗ ٚغٌ ٚاعتاٗيٜٞك ٚاعت.
*ِٜ١إ ٗقزف ٝاركاريٝ ٚاًغيٜاعيٗ ٙٞي تٞاٛذ اٛدإ ؽٞد ً ٠تايذ ت٠
فٞرت سيزخٔذي تاؽذ ٝػنالٛي ٛثاؽذ ،سيزا احت٘اّ خ٘ٛٞزدُي سياد
اعت.
* در فٞرت اٛدإ تشريوات ػنالٛي تايذ ٛاحي ٠تشرين تٗ ٠ذت  10دهيو٠
ٗحٌٖ كؾار داد ٟؽٞد.
*ِٜ١إ تزٝس اع٢اّ يا اعتلزاؽ  ٝهيغ ٗقزف ؿذا ،دٝس ٝاركاري ٚتزاي آٙ
رٝس ٛقق ؽٞد  ٝدر فٞرت تذا ٕٝاي ٚؽزايو تا پشؽي ٗؾٞرت ؽٞد.
* ٗقزف ٝاركاري ٚدر حاِٗٔي تاػث عوو خٜث ٝ ٚيا اكشايؼ خٛٞزيشي
در ٗادر ٝخٜيٗ ٚي ؽٞد (خقٞفا در ١12لت ٠ا ّٝتارداري) .در فٞرت
تارداري ت ٠پشؽي ٗزاخؼ ٠ؽٞد تا در فٞرت ٓش ٕٝدارٝي ديِزي خايِشيٚ
ؽٞد.
* ٝاركاري ٚدر ؽيز ٗادر ً٘ي تزؽح ٗي ؽٞد ٓٝي ٗوذار آ ٙتغيار ٛاچيش
اعت  ٝدر دٝرا ٙؽيزد١ي اعتلاد ٟاس ٝاركاريٜٗ ٚؼي ٛذارد ٝتزاي ٞٛساد
خيزي ايداد ٘ٛي ًٜذ.
*صٛتيي در تٜظيٖ دٝس ٝاركاريٞٗ ٚثز اعت ٌٚ٘ٗ .ا
عت تؼني اس اكزاد ٛياس تٗ ٠قزف 10تزاتزتيؾتز ٛغثت ت ٠عايز اكزاد
داؽت ٠تاؽٜذ (.ت ٠دٓيْ ٗواٗٝت تٝ ٠اركاري)ٚ
*ًارت ٞ١يت پشؽٌي ٗثٜي تز ٗقزف دار١ٝاي مذ اٛؼواد ت٘١ ٠زاٟ
داؽت ٠تاؽيذ.
* اسٗغٞاى ٛزٕ اعتلادً ٟزد ٝ ٟاسخالّ دٛذا ٙاعتلادٌٜٛ ٟيذ.
* اس ريؼ تزاػ ت ٠خاي تيؾ اعتلاد٘ٛ ٟاييذ.
* ٗزاهة تاؽيذ تا تذٛتا ٙسخٖ ٛؾٞد.
* ػادات ؿذايي  ٝكؼآيتي خ ٞد را حلظ ٞ٘ٛد ٝ ٟتـييزات ٛاُ٢اٛي در آ٢ٛا
ايداد ٌٜٛيذ.
* اس ٝرسؽ٢ا ٝكؼآيت٢ايي ً ٌٚ٘ٗ ٠اعت در آ٢ٛا آعية تثيٜيذ پز١يش ًٜيذ.
* ٝاركاري ٚرا ىثن دعتٞر ٝدرعاػت ٗؾخـ ٗقزف ٘ٛاييذ  ٝخٞدعزا٠ٛ
هيغ ٝيا ًٖ  ٝسياد ٌٜٛيذ.
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