
تیواس ػضیضی کِ لشظ ٍاسفاسیي تشای ضوا تدَیض ضذُ است، لطفاً 

ٌّگام استفادُ اص ایي داسٍ تِ هطالة آهَصضی خوغ آٍسی ضذُ دس 

 . ایي پوفلت آهَصضی، تَخِ کٌیذ

 تاريخچٍ يارفاريه  

ٍاسفاسیي یك داسٍی ضذ اًؼماد 

است کِ تشای اٍلیي تاس دس 

گیاُ ضثذس ضیشیي فاسذ ضذُ 

کطف ضذ ٍ هَسد استفادُ لشاس 

ٍاسفاسیي هَسد اػتوادتشیي داسٍ دس دستِ خَد است ٍ تِ . گشفت

ػٌَاى یك ضذ اًؼماد خَساکی ٍ گاّی ّن تضسیمی دس اًساى 

. هػشف هی گشدد

ٍاسفاسیي یك داسٍی سلیك کٌٌذُ خَى ٍ خلَگیشی کٌٌذُ اص خطش 

تطکیل لختِ خَى هی تاضذ کِ تِ غَست لشظ ّای غَستی سًگ 

تَخِ کٌیذ کِ ایي داسٍ تا تَخِ تِ ًظش .  هیلی گشهی ٍخَد داسد5

پضضك ٍ حتوا طثك همذاسی کِ تؼییي هی ضَد ٍ تا کٌتشل 

هخفف ٍاطُ اًگلیسی   PT.  خَى تایذ هػشف ضَدPTآصهایص 

هذت صهاًی کِ   PTتا آصهایصدس ٍالغ . است (صهاى پشٍتشٍهثیي)

 . طَل هی کطذ تا لختِ تطکیل ضَد سا هحاسثِ هی کٌٌذ

هوکي است دس فیثشیالسیَى دّلیضی ایي داسٍ : هَاسد هػشف

تؼَیض دسیچِ للة، سکتِ للثی یا هغضی، تشهثَص ٍسیذ ػومی، 

 .آهثَلی سیِ، حولِ للثی، تیواسی اختالل دسیچِ للة استفادُ ضَد

.  دس ػولکشد لشظ ٍاسفاسیي تاثیش هی گزاسدKهمذاس خزب ٍیتاهیي 

هٌاتغ غزایی کِ تیطتشیي هیضاى ایي ٍیتاهیي سا داسا هی تاضٌذ 

 . سثضیداتی ّستٌذ کِ تشگ ّای سثض تیشُ داسًذ

ضوا تایذ دس هػشف سثضیدات تا تشگْای سٍضي ٍ تیشُ تؼادل ایداد 

کٌیذ یؼٌی ایي طَس ًثاضذ کِ دس یك ّفتِ سثضیدات سثض تیشُ تِ 

تا . همذاس صیاد هػشف کٌیذ ٍ دس ّفتِ تؼذی اغالً هػشف ًکٌیذ

 دس سطین غزایی ضوا ثاتت تاضذ، Kصهاًی کِ هػشف ٍیتاهیي 

ایي ًَع غزاّا . ٍاسفاسیي ًیض ّوشاُ تا آى دس حال تؼادل خَاّذ تَد

تشای سالهت للة سَدهٌذ تَدُ ٍ داسای همادیش صیادی فیثش ّستٌذ 

 .  سٍدُ ای هفیذ هی تاضذ–کِ تشای ػولکشد هؼذُ 

 ضوا ًیض تغییش INR هطاّذُ ضَد Kاگش تغییشی دس خزب ٍیتاهیي 

تٌاتشایي اص هَاد حاٍی ایي ٍیتاهیي تِ طَس ثاتت . خَاّذ یافت

 . استفادُ کٌیذ تا لشظ ٍاسفاسیي هؤثشتش تاضذ

  : Kسبسيجات سرشار از ييتامیه 

کلن، کلن تشٍکلی، اسفٌاج، 

کاسٌی، ضلغن، خشدل، کاَّ، 

اگش )کلن، کلن پیچ، گل کلن 

چِ سفیذ است اها اص ّواى 

 . (خاًَادُ کلن تشٍکلی است

لطفا بٍ وکات زير        

 :تًجٍ فرمايیذ 

احتوال خًَشیضی دس طی هذت دسهاى تا ایي داسٍ صیاد  .1

دس غَست تشٍص ػالین صیش پضضك خَد سا هطلغ . است

 :ساصیذ

 – هذفَع سیاُ یا لشهض سٍضي –ادساس خًَی یا لَُْ ای سًگ 

 دسد – غص – خلط یا تضاق خًَی –خًَشیضی اص تیٌی یا لثِ 

 – خاسش پَست – سشدسد ضذیذ ٍ هذاٍم –یا تَسم ضکن 

 ٍخَد لکِ ّای خَى هشدگی سٍی ّش لسوت اص تذى 

  هثال خًَشیضی اص تیٌی )اگش دچاس خًَشیضی کن هی تاضیذ

تا هشکض  (یا لثِ ّا کِ ظشف چٌذ دلیمِ هتَلف هی گشدد

 ضوا چك INRتایذ هیضاى  ).دسهاًی خَد تواس تگیشیذ

 . (ضَد

  هثال استفشاؽ خًَی یا خَى )اگش دچاس خًَشیضی صیاد تَدیذ

تِ ًضدیکتشیي اٍسطاًس هَلؼیت  (دهاغی کِ تٌذ ًوی آیذ

ایي خَد ػالهتی اص یك هطکل خذی . خَد هشاخؼِ ًواییذ

 . است

  هثال تػادف یا صهیي )اگش دچاس ّشگًَِ ضشتِ ضذُ ایذ

 . تِ ًضدیکتشیي هشکض دسهاًی هشاخؼِ ًواییذ (خَسدى

لثل اص ضشٍع دسهاى ٍ ًیض دس طی دسهاى تایذ تش اساس  .2

 خَى تِ PT ّفتِ خْت تشسسی 1 – 4ًظش پضضك ّش 

 . آصهایطگاُ هشاخؼِ ًواییذ

3. PT ،هوکي است تا هػشف سطین پشچشب ، چای سثض 

 هثل کاسٌی، Kافضایص هػشف غزاّای حاٍی ٍیتاهیي 

خشدل، کلن تشٍکلی، کلن پیچ، گل کلن، ضلغن تاصُ، 

 . کاَّ، اسفٌاج، هاّی ٍ خگش کاّص پیذا هی کٌذ

 Kسبسيجاتی کٍ ييتامیه 

  :کمتری داروذ

حثَتات سثض، ًخَد فشًگی، 

َّیح، سیة صهیٌی، کشفس، 

رست، خیاس، تادهداى، گَخِ 

 .فشًگی، فلفل ٍ کذٍ سثض

تَغیِ ها ایي است کِ سطین غزایی خَد سا حتی االهکاى ثاتت 

یؼٌی ّش ّفتِ تِ یك هیضاى اص سثضیدات استفادُ . ًگْذاسیذ

 . ًواییذ

4. PT هوکي است تِ ػلت تة، سَء تغزیِ، اسْال ٍ لشاس 

 . گشفتي طَالًی دس َّای گشم، طَالًی ضَد



 ٍ تاسیخ اًدام آصهایص سا PTتْتش است خَاب آصهایص  .5

دس دفتشچِ ای یادداضت کشدُ ٍ دس ّش تاس هشاخؼِ تِ 

 . پضضك، ّوشاُ داضتِ تاضیذ

 :آمًزش بٍ بیمار ي خاوًادٌ 

سؼی کٌیذ داسٍی خَد  .1

سا ّویطِ اص یك کاسخاًِ 

 . داسٍساصی تْیِ کٌیذ

لشظ ّای ٍاسفاسیي دٍس  .2

 . اص ًَس ٍ سطَتت ًگْذاسی ضَد

اگش پس اص هػشف ٍاسفاسیي، هثتال تِ لکِ ّای پَستی  .3

 . ضذیذ ، پضضك خَد سا اص آى تاخثش ساصیذ

دس دٍساى تاسداسی ٍاسفاسیي تایذ تا غالحذیذ پضضك  .4

 . هػشف ضَد

 . هػشف سیگاس تا ػولکشد غحیح داسٍ تذاخل داسد .5

تضسیك ٍاکسي آًفلَاًضا اثش ٍاسفاسیي سا کن هی کٌذ ٍ تا  .6

 . یك هاُ پس اص تضسیك ٍاکسي خطش خًَشیضی ٍخَد داسد

تذٍى تدَیض پضضك اص آًتی اسیذّا، آًتی ّیستاهیي ّا  .7

 . ٍ آسپشیي استفادُ ًکٌیذ

حتوا ٍاسفاسیي سا تِ همذاسی کِ پضضك تشای ضوا تدَیض  .8

 . ًوَدُ است، هػشف ًواییذ

 سا INRحتوا ّش چٌذ گاُ یکثاس دس فَاغلی هٌظن هیضاى  .9

 . چك کٌیذ

 

هْن  .ٍاسفاسیي هؼوَال سٍصی یك ًَتت هػشف هی ضَد 

صهاى ایذُ  .سٍص دس ساػت هؼیٌی خَسدُ ضَد است کِ ّش

تا تَخِ تِ ایٌکِ غزا  ٍ .آل هػشف ایي داسٍ ػػش است

هوکي است تش خزب داسٍ تاثیش تگزاسد تْتش است داسٍ ًین 

 .ساػت لثل یا یك ساػت تؼذ اص غزا غشف ضَد

حتوا یك سطین غزایی هؼوَلی ٍ هتؼادلی سا تشای خَد دس  

 تشخَسداس Kًظش تگیشیذ طَسی کِ هیضاى ثاتتی اص ٍیتاهیي 

 . تاضذ

حتوا پضضك خَد سا ًسثت تِ ّش گًَِ داسٍی دیگش ٍ  

هکول ّای گیاّی یا تغزیِ ای کِ هػشف هی ًواییذ، 

 . هطلغ ساصیذ

حتوا دس ّش خایی کِ اص خذهات پضضکی یا دًذاًپضضکی  

 . استفادُ هی ًواییذ، هػشف ٍاسفاسیي خَد سا اطالع دّیذ

حتوا اص یك کاست ّطذاس دٌّذُ پضضکی دس خْت  

 . یادآٍسی هػشف ٍاسفاسیي استفادُ ًواییذ

حتوا توذیذ ًسخِ خَد سا تش اساس تدَیض پضضك خَد  

 . اًدام دّیذ

دس غَست تشٍص ّش گًَِ ساتمِ ای اص ػالین خًَشیضی یا  

 . سایش ػالئن حتوا پضضك خَد سا هطلغ ساصیذ

تْتش است )ٍاسفاسیي سا حتوا ّش سٍص ٍ دس ساػتی هطخع  

 .ٍ تا ضکن خالی هػشف ًواییذ (ػػش ّا تاضذ

دس غَستیکِ یك ًَتت هػشف داسٍی ٍاسفاسیي سا فشاهَش  

 . ًوَدیذ، ّشگض دس ًَتت تؼذی دٍ تشاتش هػشف ًٌواییذ

تذٍى ّواٌّگی تا پضضك خَد، ّشگض همذاس ٍاسفاسیي سا  

 . تغییش ًذّیذ

 . ّشگض الکل هػشف ًٌواییذ 

 :ي در آخر ايىکٍ

درد ناگهانی در ناحیه شکم اطالع داده شود، 

زیرا ممکن است نشانه اولیه خونریسی در 

 .ناحیه شکم یا روده ها باشد
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