
 
 

:شماره پرونده  :نام و نام خانوادگی   

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان          

شهرستان بروجرد   ( ره)بیمارستان امام خمینی   

 (ترومبوز ورید های عمقی) DVT در بیماران مبتال بهآموزش های موثر 

 تغذیه فعالیت دارو

با دستور پزشک از دارو های مسکن جهت 
.استفاده کندکاهش درد می تواند   

.سیگار نکشید-1 .پای مبتال را به وسیله بالش باال نگه دارید-1  

.از دست کاری کردن پای مبتال پرهیز کنید-2 دارو ها را در راس ساعت مصرف کنید در صورت عدم ممنوعیت مایعات کافی -2 

.مصرف نمایید  

از مصرف همزمان مولتی ویتامین با وارفارین 
احتمال لخته شدن خون را خودداری شود،چون 

.افزایش می دهد  

از کمپرس گرم جهت کاهش درد می تواند -3

.استفاده کند  
حرکت دادن و منقبض کردن مکرر عضالت -3

 ساق پا

.خودسرانه اقدام به قطع دارو ننمایید پرهیز از پوشیدن لباس تنگ که پا ها را -4 

.اذیت می کند  
اجتناب از پوشیدن جوراب های تنگ در -4

 ناحیه پا و کمر

در صورت مصرف دارو هایی مثل وارفارین 
برای انجام آزمایشات دوره ای مثل زمان انعقاد 

.و به پزشک راس تاریخ مقرر ادامه دهید  PT  

بعد از اجازه پزشک ابتدا از ورزش های -5

.سبک استفاده کنید  
قبل از کشیدن دندان حتما دندانپزشک را از -5

.آماده کنیدمصرف داروی ضد انعقاد   

کم یا زیاد کردن دارو را به پزشک معالج 
بسپارید و طول درمان را تا پایان دوره ادامه 

.دهید  

در آخر بیمار کم کم می تواند با دستور -6

 پزشک راه برود
 

.در صورت مشکل تنفسی سریعا اطالع دهید-7    

در صورت هر گونه کبودی و خونریزی یا -8 

سریع تر به پزشک خون در ادرار هر چه 
.مراجعه کنید  

 

ترشح چرکی از محل -سرفه-سوزش ادراری-هفته پس از ترخیص از بیمارستان اگر دچار عالئمی مثل تب 3-2:هشدار مهم

 42553554-8و از آن ساعت به بعد با شماره تلفن 14از صبح تا ساعت 42514517شدید سریعا با شماره تلفن...(شالدون و)جراحی

بخش -نوع بیمه-تاریخ ترخیص-تماس حاصل نمائید و مشخصات کامل خود را با انضمام تاریخ بستری(بیمارستانسوپر وایزر )
 .بستری و شماره پرونده خود را به همراه یک شماره تلفن جهت برقراری ارتباط با مسئول مربوطه اعالم نمائید

 امضاء،مهر و نام و شیفت پرستار مالحظات تاریخ
   



 


