
سوند زدن میتواند باعث ایجاد عفونت وخوونوزیو               -2۱

 گزدد.

کار درصورت لزوم باید  با احتیاط  این

 کامل انجام شود.

 خانمها از تامپون واژن استفاده نکنند.-2۱

 موقع تماس جنسی مراقب باشند 

 جراحت ایجاد نشود.

ازخوردن مواد غذائی که باعث تحزیک مخاط و آسیب         -2۱

 به تثه ها می شود اجتناب کنید.

از خوردن غذاهائی که به سختی جویده  موی شوونود       -21

 خوددار  کنید.

 
 
 
 
 
 

به پ شوک یوا وا ود         ׀״ درصورت مشاهده موارد زیزفور   

 درمانی مزبوطه مزاجعه کنید.

 اگر: 

 .در زیزپوست دانه ها  ری  قزم رنگ  مشاهده کزدید 

 .کبود  یا خونمزدگی  مشاهده کزدید 

                در ادرار و مدفوع خود خون دیدید و یا مدفوع قویوز

 رنگ داشتید.

 .خونزی   از نا یه واژن و مقعد مشاهده کزدید 

.خونزی   ازلثه،مخاط دهان یا بینی داشتید 

 منابع:

 فیپس، سورنسن، پزستار  سزطان

 الکمن، سورنسن، پزستار  سزطان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

توصیه های الزم برای کنترل و پیشگیری از 

 خونریزی 

 GCC-PA-078/12کد:

 واحدآموزش همگانی
 

 2۱42041042تاریخ آخرین بازنگری: 

 توجه



 مقدمه:

شیمی درمانی گاهی عالوه بز اثز رو  سلولها  سزطوانوی            

به سلولها  سالم  نی  آسیب میزسانند.درصورت  آسیب بوه             

مغ  استخوان ممکنست باعث کاهش پوالکوتوهوا شوونود              

وکاهش تعداد پالکتها منجزبه خونزی   بوه صوورتوهوا             

 مختلف میشود.

توجه داشته باشید درصورت بروزخونریزی 

 هراسنا ک نشوید.

ممکن است بیماران بعد از انجام  شیمی درمانی خونزیو              

 کنند ولی این خونزی   قابل پیشگیز  وکنتزل است.

 نکاتی جهت کم کردن خطرخونریزی 

بدون اجازه پ شک، هیچ داروئی خصوص آسوپوزیون،             -2 

 داروها   او  آسپزین مسکن وخواب آور مصزف نکنید.

قبل از انجام  هزاقدام دندانپ شکی با پ شک موعوالو                -۱

 مشورت کنید    

 

 

از مسواک نزم استفاده کنید ولثه ها رابا وسیله نزموی             -۱

 مثل پنبه تمی  کنید.

 )ازخالل دندان ونخ دندان با ا تیاط استفاده کنید(

 از فین کزدن ودستکار  بینی ولبها خوددار  کنید. - ۱

بزا  جلوگیز  ازخشکی لبهوا وازلویون یوا پومواد                  -1

 استفاده کنیدAویتامین

 ا تیاط کنید. هنگام استفاده از وسایل تی  و بزنده -6

از کارها  سخت بدنی و ورزشها  گزوهی و خشون            -7

 خوددار  کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از گذاشتن درجه در مقعد، استعما ل شیاف و تونوقویوه                 -8

 خوددار  کنید.

بهتزاست آقایان  جهت اصالح صورت از ریوش توزا         -9

 بزقی استفاده کنند.

    از زور زدن هنگام دفع خوددار  کنید. -24
                                                                           

در صورت ل وم باید از نزم کننده ها  مدفوع استفاده  -22
 کنید.

 

 
 داشتن 

اجا بت طبیعی  ومنظم                            

 دارای اهمیت است

 
 تا  د امکان از انجام ت ریقات عضالنی خوددار  کنید. -22

 درصورت لزوم فرد تزریق کننده را 

 درجریان بیماری خود قرار دهید.

 

 

 فعالیتهائی مثل 

 پیاده روی،شناوگلف 

 مناسب است .


