
انسداد و یا گرفتگی بخشی از رگهای خونی  ریهآمبولی 

لخته یا چربی است که توسط  ،ریه بوسیله یک توده هوا

مسلیر   ،شلود دور حمل  ملی   ناحیهجریان خون به یک 

دیگر به آن قسمت از ریله   و رگهای خونی مسدود شده

در نتیجله بله رلور کلافی ت  یله      رسلیده  خون کافی ن

شود.نمی

افراد در معرض خطر:

حرکتی روالنی ملد  دارنلد مل   افرادی که بی

حرکت هستند.بعد از عم  جراحی مد  زیادی بی

افرادی که واریس دارند.

 افرادی که بیماری عروقی دارند.

بیماری ملمم  یا  که بیماری قلبی، دیابتافرادی 

دارند. ریوی

که سل  بلاال دارنلد، چلات هسلتند یلا از        افرادی

کنند.بارداری استفاده میقرصهای ضد

هلا  افرادی که دچار شکستگی پاهلا، لگل  و مهلره   

اند.شده

اند.داشتهرا پا افرادی که سابقه لخته در 

د:یباید بدان اتانو خانوادهشما که آنچه 

وجود هر کدام از ع ئم زیر فورا  به پمشلک   در صور 

قلراری، رل  سینه، بلی د ) درد قفسهیخود مراجعه کن

تنلد، تلب،   ، تلنفس با که خلط خونی همراه قلب، سرفه

.صور  و سایر قسمتهای بدن( ،ورم پا

آمبلولی ریله    پیشلگیرانه دانیلد درملان   آیا ملی 

 چیست؟ 

ماننلد:    انعقاد خوناز داروهای ضد مددجویاندر ای  

شلود کله   کومادی ( و یا ه اری  استفاده می) وارفاری 

کردن لخته و جلوگیری از عمل ای  داروها برای ح 

شود.انعقاد خون استفاده  می

در صور  وجود هر کدام از ملوارد زیلر از داروهلای    

انعقاد مصرف نکرده و به پمشک خود ار ع دهید.ضد

 زخم معده  -هموفیلی  -لوسمی  بیماریهای خونی م  

 -نللاراحتی کبللد و کلیلله   -شلدگی للله  - زخلم بللاز   -

و  یزملان بلاردار    -دوران قاعدگی  -ی خون فشارپر

و دوران بعد از زایمان. یشیرده

 عوارض داروها:

 داروهای ضد انعقلاد  خونریمی مهمتری  عارضه

است.

عمیلم حتملا  بایلد بلرای انجلام      بنابرای  شما مددجوی 

مرتبا  بله پمشلک   است الزم زمان انعقاد خون آزمایشا  

خود مراجعه کنید و ای  مسئله را به رور جدی پیگیری 

 .نمایید

 عوارض دیگر عبارتند از:

درد  -اسلها   –تهلوع   –تلب   –التهلا  پوسلت    -کهیر

بلا  نیلم الزم اسلت   م یل شکمی، در صور  وجود ای  ع 

 مشور  کنید.پمشک خود 

تلنفس   -قللب ر   -سینهدر صور  وجود درد قفسه .1

دارو  ،سردرد -استفراغ -قیریمدفوع سیاه -سرفه -تند

را قطع و به پمشک خود مراجعه کنید.

هشدارها:
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از مسواک نرم استفاده کنید و سعی کنید که مایعا   .2

 بیشتری بنوشید.

 و K، ویتلامی   آسل ری  در هنگام مصرف داروهلا از   .3

داروهای مسه  استفاده نکنید و از تمریق عض نی و زیر 

 جلدی نیم خودداری کنید.

 هلا سایی خود را که نشانه مصرف ای  داروکار  شنا .4

 است به همراه داشته باشید.

 گیری نکنید.درجه حرار  را از رریق مقعد اندازه .5

استفاده کنند.تراش برقی از ری  به جای تیغ آقایان .6

کنید بله حاللت نشسلته اسلتراحت کنیلد و در      سعی  .7

نفس سلر خلود را بوسلیله چنلد بلال  بلاال       هنگام تنگی

یک بال  گ اشته تلا   ،بیاورید و همچنی  زیر پای خود

تر باشد.باال

 Kدر رللو  درمللان از الل اهای حللاوی ویتللامی    .9

  –مللاهی   –پیللاز   –) خللانواده کلللم  اسللتفاده نکنیللد

 مارچوبه و ...(.

مصرف سیگار را قطلع کنیلد چلون اتلرا  دارو را      .01

 دهد.می کاه 

آمبولی را تلا پایلان ملد     پوشیدن جورابهای ضد .00

 شده ادامه دهید. تعیی 

انعقللاد مراقللب در هنگللام مصللرف داروهللای ضللد .02

کبودی و خونریمی باشید و خلود را در مقابل  سلقو     

مردگللی  کللوفتگی و خللون باعلل  روی اشللیائی کلله 

 شود حفظ کنید.می

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
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