
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرص يارفاریه يمراقبت های آن

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

چٌذ ًىتِ در هَرد خاًن ّایی وِ لزظ ٍارفاریي هػزف هی 

 وٌٌذ:

در غَرت تعَیؽ دریچِ حتی االهىاى اس بارداری 

 خَدداری وٌیذ.

 استفادُ ًىٌیذ.IUDبزای جلَگیزی اس بارداری اس 

رت بارداری ًاخَاستِ حتوا پشضه خَد را هطلع َدر غ

ن یوٌیذتا درهَرد اداهِ درهاى یا تعَیؽ ٍارفاریي تػو

 .است گیزی وٌذ چَى هػزف ٍارفاریي خطزًان

ٍارفاریي هی تَاًذ عَارؼ دیگزی ًیش داضتِ 

باضذ هثل ایجاد داًِ ّای پَستی ، اسْال، 

هختلف بذى ،  ایجاد خًَوزدگی وَچه در ًماط

 .ریشش هَّا ٍاختالل وبذ

 

 

      
 

 

 

بسیاری اس دارٍّای ٍهَاد خَراوی ًیش با ٍارفاریي 

 ًاساسگاری دارًذ
بِ ّوزاُ ٍارفاریي اگز آسپزیي یا آًتی بیَتیه یا گزیپ 

هی  ٍ تطذیذ هی ضَدفزٍت خَردُ ضَد اثز ٍارفاریي 

 تَاًذ باعث خًَزیشی ضذیذ ضَد.

هذت  اگز بِ ّوزاُ ٍارفاریي استاهیٌَفي بِ همذار سیاد ٍ

 طَالًی هػزف ضَد هی تَاًذ هٌجز بِ خًَزیشی ضَد

بزٍفي ٍدیىلَفٌان ًٍاپزٍوسي ًیش هی تَاًذ باعث 

 .افشایص اثز ٍارفاریي ٍخًَزیشی ضَد

 مذدجوی گرامی شما می توانیذ تا مراجعه ته آدرس اینترنتی

www.gmu.ac.ir  و انتخاب مرکس آموزشی، پژوهشی درمانی

عالمه تهلول گناتادی از منوی شثکه ها و مراکس درمانی و مراجعه 

ته واحذ آموزش سالمت ته سایر مطالة اموزشی دسترسی پیذا 

 کنیذ.

 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 05157236835تلفي: 

 1188بخص داخلی یه : 
 

  معصومه میربیدختی تهیه کننده:

 سَپزٍایشر آهَسش سالهت يیراست علمی: 

  3/10/97تاریخ باسًگزی :

 



 

 وکات آمًزشی درمًرد قرص يارفاریه

سد وِ ایي لختِ ّا ابذى ضوا هوىي است لختِ ّایی بس

 هی تَاًذ هطىالت جذی بزای ضوا بِ ٍجَد اٍرد

هثال هی تَاًذ بِ هٌاطك دیگز بذى هثل هغش حزوت وٌذ 

 ٍسىتِ هغشی را بِ ٍجَد آٍرد

لزظ ٍارفاریي یا وَهادیي یه دارٍی ؾذ اًعماد خَراوی 

هیلی گزهی ، هَجَد هی  5ِ غَرت لزظ ّای است وِ ب

 باضذ ٍهاًع اس تطىیل لختِ دربذى هی ضَد.

بزای تعییي ٍارفاریي هػزفی ًوًٌَِ وَچىی اس خَى ضوا 

 ِ وار هی رٍد .ب  PT –INRی ، بزای آسهایط

ایي آسهایص بسیار هْن است ٍهمذار هػزفی ٍارفاریي 

 ضوا را هطخع هی وٌذ

ته دالیل زیر ترای قرص وارفارین ممکن است 

 شما تجویس شود:

 ًاهزتبی ؾزباى للب وِ بِ فیبزیالسیَى هعزٍف است

 تعَیؽ دریچِ للبی ٍجایگشیٌی آى با دریچِ هػٌَعی

سهاًی وِ در پاّای ضوا لختِ بِ  ًارسایی ضذیذ للبی

 .ٍجَد اهذُ یا احتوال تطىیل لختِ ٍجَد دارد

 

 

 ٍارفاریي ًٍحَُ عولىزد اى
دارٍ تَاًایی بذى را بزای ساخت لختِ خَى جذیذ ون ایي 

 هی وٌذ.

هیشاى ًیاس بِ لزظ ٍارفاریي درّز فزد ٍدر طَل درهاى فزق 

 هطخع هی ضَد. PT-INRهی وٌذ ٍهمذارآى با آسهایص 

پس حتوا اسهایص رادر سهاى تعییي ضذُ اًجام دّیذ تا 

 همذار غحیحی اسدارٍ هػزف وٌیذ.

به مصرف بهتر ياثر بخشی بیشتر داري  زیر وکاترعایت 

 کمک می کىذ:

رٍس ٍتزجیحا  اسسعی وٌیذ دارٍرادرساعت هطخػی 

 عػزّا هػزف وٌیذ

اگز یه ًَبت را فزاهَش وزدیذ بِ هحؽ یاد آٍری 

همذار فزاهَش ضذُ را هػزف وٌیذٍلی اگز سهاى ٍعذُ 

  .بعذی دارٍ ًشدیه است دارٍ را دٍبزابز ًىٌیذ

 بلی دارٍ را هػزف وٌیذ. بلىِ ّواى همذار ل

 خالی هػزف وٌیذ. دارٍ را با هعذُ

، احساس سبىی سز ، در غَرت عالیوی هثل سزدرد

شی اس لثِ ، وبَدی استفزاغ خًَی ،ادرار خًَی، خًَزی

ی بذى ٍ خًَزیشی بیٌی بِ پشضه بذٍى علت رٍ

 .هزاجعِ وٌیذ

در غَرت ًیاس بِ الذام دًذاى پشضىی یا عول جزاحی 

وٌیذ وِ لزظ ٍارفاریي هػزف  آٍریَد یادبِ پشضه خ

 .هی وٌیذ

 

 

 هَاد غذایی حاٍی:اس هػزف سیاد 

جگز ، چای سبش، ولن، اسفٌاج، واَّ ، سس هایًَش ، 

سَیا رٍغي سَیا،بستٌی ، ضلغن ، ًخَد فزًگی ، 

جعفزی، ضاّی ، لَبیا سبش ، بالال ، پیاس ، هزوبات ، 

 ٍپستِ پزّیش وٌیذ.گَچِ فزًگی 

در غَرت هػزف ٍارفاریي لزظ هَلتی ٍیتاهیي وِ 

 .هی باضذ هػزف ًىٌیذKحاٍی ٍیتاهیي 

 

 

  


