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بـا ايـن بـرنـامـه هـا             .  در كشورهاي پيشرفته،  برنامه هاي درمان جامع از پنجاه سال قبل در دسترس افراد هموفيل بـوده اسـت     

افرادهموفيل و خانواده ها با همكاري تيم درمان هموفيلي، اجازه و امكان  يافتند تا بيماران را در خارج از محيط هاي درمانگـاهـي و     
 .بيمارستاني درمان كنند

 
اين برنامه ها به خانواده ها  امكان مي دهد  تا كمتر به خدمات بيمارستاني متكي باشند و در نهايت، درمان هـاي  پـيـشـگـيـرانـه            

پزشكان و پرستاران اكثر مراكز هموفيلي دنيـا مـزايـاي      . براي مهار خونريزي ها به كار مي رود كه روشي مؤثرتر است ) پروفيالكسي(  
 .درمان درمنزل را به طور رسمي تأييد كرده اند 

 
اگر شما  مبتال به يكي از اختالالت انعقادي خون هستيد يا مراقبت از بيماري را عهده داريد ، اين كتاب روش صحيح و بـي خـطـر        

تيم پزشكان و پرستاران مركز درمان هموفيلي نحوه ي تشخيص خونريـزي  .  درمان  خونريزي ها  در خانه را  به شما نشان خواهد داد
براي اجراي صحيح  اين برنامه ، ارتباط  تنگاتنگ شما و تيـم درمـان     .  و مهارت هاي الزم براي تزريق  را به شما آموزش خواهند داد

 .است هموفيلي ضروري
 

لطفاً ضمن دقت به مطالبي كه درصفحات بعد در خصوص مزايا و معايب درمان در منزل ذكر شده است ، موافقت خود را با  شـرايـط   
موفقيت در اين برنامه، به تعهد و دقت مداوم  شمـا بـه ايـن        .  شركت در برنامه ي درمان در منزل ، با امضاي تفاهم نامه اعالم كنيد

 . توافق وابسته است
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 مزايا و معايب      
 مزايا

 :درمان در منزل  شما را قادر مي سازد تا 

 .خونريزي ها را به سرعت درمان كنيد   √

كمتر به خدمات بيمارستاني وابسته باشيد و در نتيجه ، غيبت هاي طوالني در محل كار، مدرسه   √
 .و خانه نداشته باشيد 

به راحتي در برنامه هاي درمان پيشگيرانه شركت كنيدكه براي جلوگيري از تخريب هاي مفصلي   √
 .ترتيب داده شده است 

 .فرزند شما در فعاليت هاي روزمره ، نظير اغلب ورزش ها ، شركت كند   √

 . فارغ از اين كه بيمار و يا عضوي از خانواده ي بيمار هستيد ،  از استقالل خود لذت ببريد   √

 
 معايب

 :معايب درمان در منزل عبارت اند از 

 استفاده از دز ناكافي فاكتور براي درمان خونريزي  √ 

 تشخيص ندادن خونريزي هاي خطرناك   √  

 ارتباط نداشتن با مركز درمان هموفيلي   √

 ناتواني در تشخيص حساسيت هاي خطرناك ناشي از تزريق  فاكتورهاي كنسانتره  √

 افت اثربخشيِ فاكتورها به علت نگهداري آن در موقعيت نامناسب يا انقضاي تاريخ مصرف  √

 عفونت يا آسيب به رگ ها   √  

 خطرات و صدمات  ناشي از دور ريختن غيراصولي سوزن هاي تزريق  √
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 با تيم درمانهمكاري     •      
.                         به روش هاي متعددي مي توان خطرات درمان در منزل را به حداقل رساند           

 :براي مثال        و
 شركت در جلسات آموزش مداوم براي تشخيص دقيق خونريزي ها و مهارت هاي تزريق فرآورده.  1
مطرح كردن نگرانـي هـاي           :  از جمله ي اين همكاري ها. همكاري نزديك با تيم مركز درمان هموفيلي.     2

شخص در خصوص تشخيص خونريزي ها و درمان در منزل،  نظير پيداكردن رگ مناسب وشيـوه ي    
 فروكردن صحيح سوزن در رگ  

ثبت دقيق تمامي تزريق هاي انجام شده در تقويم تزريقات و بررسـي مـنـظـم ايـن اطـالعـات در                .    3
 مركزدرمان

 مراجعه ي مرتب به مركز درمان .  4

 

 :يادداشت ها 
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 اطالعات شخصي بيمار 
 

 تاريخ تولد      نام و نام خانوادگي 
 تشخيص بيماري

 فرآورده پيشنهادي براي درمان خونريزي ها
 سرعت تزريق فرآورده 

 :پروتكل درماني
 

 __/ __/ ____ تاريخ شروع  درمان عندالزوم                

 __/ __/ ____       تاريخ شروع   پروفيالكسي اوليه      

 __/ __/ ____ تاريخ شروع    پروفيالكسي ثانويه  

 كيلوگرم وزن بدن/واحد)                                        /                   دز / روز (برنامه تزريق براي پروفيالكسي 
 مركز درمان هموفيلي 

  آدرس
 نام پزشك                            

 تلفن                                                             تلفن شب ها و روزهاي تعطيل
 نام پرستار مركز درمان

 تلفن شب ها و روزهاي تعطيل          تلفن
 

 .اطالعات مربوط به درمان عندالزوم ، درمان پروفيالكسي اوليه و ثانويه را از پزشك سوال كنيد: توجه 
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 :سؤال از تيم درماني 
 
1 . 
 
2 . 
 
3 . 
 
4 . 
 
5 . 
 
6 . 
 
7 . 
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  تشخيص انواع خونريزي ها     
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 هاي رايج خونريزي
 خونريزي در بافت هاي نرم و مفاصل.   1   

 

اگر به هر دليلي  قادر بـه  
تشخيص خونريزي خـود  
يا بيمارتان نيستيد،  بـه    
سرعت بـا پـزشـك يـا         
پرستار مـركـز درمـان        

 .هموفيلي تماس بگيريد 

 عاليم و نشانه ها
 

اگر خونريزي هاي سطحي  از لحـاظ ابـعـاد و انـدازه             •   
گسترش مي يابد، هرچند ساعت با مترنـواري طـول و       

اگر متر نداريد، دقت كنـيـد   .   عرض  آن را اندازه بگيريد
 .آيا اندازه ي آن بزرگ تر مي شود يا خير

سمت راست و چپ  بدن را باهم مقايسه :  راهنمايي        
 .كنيد

با قلمي دورِ قسـمـت   .  شود اندازه ي كبودي بزرگ تر مي•    
كبود شده  را عالمت بگذاريد، و هر چنـد سـاعـت بـه         

 .بزرگ ترشدن آن توجه كنيد
داشتن درد در جاي مشخصي از بدن كه مرتب شديـدتـر   •    

در اين حالت هيچ نشانه ي قابل رؤيتي بـراي    .  شود مي
 . تعيين محل خونريزي وجود ندارد

 :اقدامات الزم 
 .بيمار بايد فعاليت ها ي خود را كاهش دهد     
را اجرا  و ) 38و26رجوع به صفحات  (طبق دستور مركز درماني، اقدامات اوليه     

 .فاكتور انعقادي تزريق كنيد
به دقت به عاليم بهبود كه شامل كم شدن تورم، تغيير رنگ كبودي به سبز و زرد و كم 

 .شدن درد است، توجه كنيد 
ساعت ، با مركز درمان هموفيلي تماس  24درصورت كم نشدن عاليم خونريزي بعداز 

 .بگيريد 
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 :يادداشت                     
 

مفصل زانو، آرنج ، قوزك پا و مچ ( پزشكان مي توانند حركت مفاصل را 
با مشاهده ، لمس و مقايسه ارزيابي كنند و وجود خونريـزي را    )  دست

بويژه در اطفالي كه قادر به بيان درد خود نيستند، بـه    .  تشخيص دهند
كودكان را تشويق كنيد تا  داشتـن  .  طور روزانه، مفاصل را معاينه كنيد

 .يكي از نشانه هاي زير را به سرعت به شما اطالع دهند
 

 عاليم و نشانه ها
 
 .كند مفصلي كه كمتراز حد عادي حركت مي•  
 .حركت مفاصل چپ و راست را مقايسه كنيد•  
براي مثـال، كـودكـي بـا             .  كند كودك از عضو مربوطه استفاده نمي•  

يا .  كشد خونريزيِ قوزك پا، هنگام راه رفتن پاي خود را به زمين مي
كودك راست دست، از دست چپ به جاي دست راسـت اسـتـفـاده       

 .كند مي
 وجود درد در مفصل، با يا بدون كبودي  •  
 تورم و گرمي در مفصل، با يا بدون وجود كبودي•  
قراري غيرعادي در اطفال و كودكان، براي مثال، هنگام تر  گريه و بي•  

  و خشك كردن آنان      

 :اقدامات الزم 
 .بيمار بايد فعاليت ها ي خود را كاهش دهد        
را اجرا  ) 38و26رجوع به صفحات(طبق دستور مركز درماني، اقدامات اوليه           

 .                                و فاكتور انعقادي تزريق كنيد
 .اطالعات مربوط به خونريزي هاي مفصلي را به مركز درمان هموفيلي منتقل كنيد         
ساعت درمان نشد، با مركز درمان هموفيلي تماس  24درصورتي كه  خونريزي بعداز         

 .بگيريد 

  هاي مفصلي خونريزي.  2
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 : خونريزي در بافت هاي نرم، عضالت و مفاصل
در معاينه ي   .  پاي شما يا كودكتان هنگام راه رفتن دردناك است.  يا كودكتان،  با درد زيادي در پاي راست از خواب بيدار شديد شما

همچنين، مچ پاي راست كمي گرم تر از پاي چپ و حركـت آن نـيـز        .  شويد كه مچ پاي راست متورم شده است پا و مچ متوجه مي
  .محدودتر است

………………………………………………………………… 
 :اين وضعيت نشان مي دهد كه 

 شروع خونريزي در مچ پاي راست است، يا 
 خونريزي در بافت هاي نرم  ناحيه ي مچ پاست. 

  در اين وضعيت چه عكس العملي خواهيد داشت؟

 خود را بيازماييد     
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 خونريزي از بيني. الف
 عاليم و نشانه ها

 
 خونريزي از يك يا هر دو سوراخ بيني     •  
وجود خون هنگام تميز كردن بيني با  •  

 دستمال كاغذي
 بلعيدن دايمي يا مكرر خون•  

 خونريزي هاي مخاطي.  3  
شما به درمان هاي . اين خونريزي ها با خونريزي هاي رايج متفاوت اند و به اقدامات پيشگيرانه ي ديگري براي مهار خونريزي نياز دارند

 ) . 26رجوع شود به صفحه ي ( ديگري در كنار فاكتورهاي كنسانتره احتياج خواهيد داشت 

 :اقدامات الزم     
 

آرامش خودرا حفظ كنيد؛ اگر بيمار كودك اسـت،  
 .سعي كنيد حواس او را پرت كنيد

 
 .درحالت نشسته، سر را كمي به جلو خم كنيد 

 
با دوانگشت انتهاي قسمت استخواني بيني را فشار 

اين عمل را ده دقـيـقـه پـس از تـزريـق                  .  دهيد
 .فرآورده هاي انعقادي انجام دهيد

 
پارچه ي سردي پشت گردن بگذاريد و درصـورت    

 .گرم شدن ، آن را عوض كنيد 
 

فاكتور انعقادي را تزريق و از تـرانـس آمـيـن يـا          
داروهاي مشابه طبق دستورالعمل مـركـز درمـان      

 .  هموفيلي استفاده كنيد
 

 :به سرعت به پزشك مراجعه كنيد
 

اگر خونريزي از بيني شما دراثر ضربه  ايجاد شـده  
است، اگر خونريزي از بيني شما پس از ده دقيـقـه   

 قطع نشده است ،
 ايد،  اگر مقدار بسيار زيادي خون از دست داده 

يا خونريزي از بيني شما هر چند ساعت يـك بـار     
تكرار مي شود و بيش از چـنـد دقـيـقـه طـول             

 .كشد مي
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 :يادداشت ها
 

 عملكرد داروهايي نظير ترانس آمين چيست؟

       
 خونريزي هاي دهان                           . ب

   
 عاليم و نشانه ها

 
 خونريزي از لثه •   
 كبودي روي لثه •   
 بلعيدن دايمي يا مكرر خون      •   
 داشتن مزه ي شوري يا مزه ي فلز در دهان                      •             

 :اقدامات الزم 
 

آرامش خودرا حفظ كنيد؛ اگر بيمار كودك است، سعي كنيد حواس او را 
 .پرت كنيد

 
 .به بيمار بستني يا مايعات سرد بدهيد

 
خونريزي را طبق دستورالعمل هاي مركز درماني با فاكـتـورهـاي    

اين داروها . (  انعقادي و داروهاي آنتي فيبرينوليتيك درمان كنيد
 . )باعث تثبيت لخته خواهد شد

 
 :هر چه سريع تربه پزشك مراجعه كنيد

 
اگر خونريزي هاي دهان در اثر ضربه يا تصادف ايجاد شده باشد و بـعـداز   

 ده دقيقه قطع نشود،
 

 .اگر بيمار مقدار بسيار زيادي خون از دست داده است 
 

 .اگر خونريزي دهان ،ده دقيقه پس از اعمال كمك هاي اوليه قطع نشود
 
 
.   از خوردن غذاهاي تند و غذاهايي كه لبه هاي تيزدارند، خودداري كنيد
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 خونريزي هاي تهديد كننده ي عضو

تواند بافت هاي عضله را پاره كند و    هرگونه فشار، ضربه، پيچش يا حركت ناگهاني مي.  عضالت داراي تعداد زيادي عروق خوني اند
شوند، خونِ زيادي مي تواند از عـروق صـدمـه       از آن جا كه عضالت به راحتي منقبض مي.   درنهايت، باعث خونريزي از عروق شود

در اين حالت،  بسته به ميزان خونريزي و .  ديده به بافت هاي اطراف آن نفوذ كند، بدون آن كه هيچ عالمتي از خونريزي ديده شود
 .تواند به عضو وارد شود محل آن، صدمات شديدي مي

. كند، خطرناك اسـت  خونريزي هاي عضالني، زماني كه تورم درناحيه ي آسيب ديده به عروق خوني و اعصاب مجاور فشار وارد مي
فشار روي عروق خوني مانع گردش عادي جريان خون مي شود و مي تواند منـجـر بـه از بـيـن رفـتـن بـافـت هـاي عضـو                          

گاه براي آزاد شدن فشار مـوجـود   .  همچنين فشار بر عصب، موجب اختالل در حركت و حس اندام آسيب ديده مي شود. درگيرشود
 .روي عروق و اعصاب و پيشگيري از آسيب دايمي عضو، عمل جراحي ضروري است 
 .     دهد به طور عموم ، اين خونريزي ها در عضالت ساعد ، ساق پا و كشاله ي ران رخ مي

 عاليم و نشانه ها
 

 سفت شدن عضله ي آسيب ديده•  
 بي حسي يا خارش در ناحيه ي آسيب ديده و اطراف آن•  
 تورم•  
 درد•  
 گرماي غيرعادي در محل آسيب ديده•  
 لنگيدن و استفاده نكردن از عضو آسيب ديده   •  
خونريزي عميق در ساعد ممكن است به عصب دست فشار آورد •  

       .    و باعث تغيير شكل دست و انگشتان شود 

 :اقدامات الزم 
 

اگر يكي از عاليم خونريزي تهديد كننده ي 
عضو  ظاهر شد، درمان با فـاكـتـورهـاي       
انعقادي را مطابق دستورالعمل  مركز درمان 
هموفيلي، براي خونريزي هاي خـطـرنـاك    
انجام دهيد و ميزان خونريزي بيمار را بـه    

 .  اطالع پزشك مركز درماني برسانيد
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 :يادداشت ها

خونريزي وسيع در عضله ي ساق 
پا باعث باال رفتن پاشنه ي پـا و    
خم شدن زانو در سمت آسـيـب     

بيمار مجبور است .  ديده مي شود
 .روي پنجه ي پا راه برود
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 اقدامات الزم
 

به سرعت فعاليت هاي عادي بـيـمـار را        
متوقف كنيد، او را وادار كنيد روي تخـت  

 .خواب استراحت كند 
بيمار را طبق دستورالعمل مركز درمـانـي   
براي خونريزي هاي جدي و خطرناك،  با 

انعقادي درمان كنيد و اقـدامـات      فاكتور
 .خود را به اطالع مركز درماني  برسانيد 

 خونريزي عضله ي كشاله ي ران
 

عضالت كشاله ي ران در عمق چپ و راست شكم در لـگـن قـرار        
اين عضالت در پشت به ستون فقرات و در جلو به استخـوان  .  دارند

اين عضالت در حالت ايستاده نگهدارنده ي مـفـصـل    .  ران مربوطند
ران و مهم ترين عضالت بدن براي بلند كردن ران يا خـم كـردن       

تعدادي از رشته هاي اصلي .  مفصل ران به جلو محسوب مي شوند 
عصبي و عروق خوني كه پا را تغذيه مي كنند، به عضالت كشاله ي 

 . اند ران چسبيده
شود كه بـه اعصـاب و        خونريزي در اين عضالت باعث تورمي مي

 .كند عروق خوني فشار وارد مي
اين نوع خونريزي به سرعت مي تواند تهديد كنندة عضـو    

 .شود

 :عاليم و نشانه ها 
 

كودكي كه هنگام راه رفتن و ايستادن حالت غـيـرعـادي        •
دارد، نظير ايستادن روي پنجه ي يك پا ، بـاال رفـتـن        
پاشنه ي پا ، چرخش بدن به يك سمت ، خم شدن بدن 

 به سمت جلو و باالآمدن باسن و افزايش گودي كمر
داشتن درد در پشت بدن، مفصل ران، كشاله ي ران يـا          •

 قسمت جلوي ران
 بي حسي يا خارش در قسمت بيروني ران   • 

هيچ نوع تورم، تغيير رنگ يا كبودي و گرمي در اين نـوع     •
شود؛ زيرا ، عضالت كشاله ي ران در  خونريزي ديده نمي

 .عمق بدن قرار دارند 
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 :يادداشت ها        

در خونريزي هاي مربوط به شكل مقابل چه   
افتد؟ اتفاقي مي    
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 خونريزي هاي خطرناك
خونريزي هاي زير خطرناك اند؛  به اين معنا كه زندگي بيمار تهديد مي شود و بايد بالفاصله مراقبت هاي پزشكي در 

 . دسترس بيمار قرار گيرد
) بدون وجود آسيب ديدگي ( دقت شود؛ زيرا، اين خونريزي ها ممكن است در اثر آسيب ديدگي يا ضربه و يا به صورت خود به خود 

 .باشد

 خونريزي در ناحيه ي سر.  1
اين خونريزي ها مي توانند . لذا خونريزي در داخل سر بسيار جدي و خطرناك است. مغز انسان مركزكنترل فعاليت هاي بدن است     

 .سبب آسيب هاي مغزي و حتي منجر به مرگ بيمار شوند 

 عاليم و نشانه ها 
 

 سردرد •  
 ديد غيرعادي•  
 حالت تهوع يا استفراغ•  
 تغييرات در اخالق يا وضعيت روحي•  
 خواب آلودگي•  
 از دست دادن تعادل•  
 ازدست دادن هماهنگي حركتي بدن•  

 
 :اقدامات الزم 

 
داشـتـن   با يا بدون پس از هر گونه اصابت ضربه به سر  

عاليم و نشانه هاي ذكر شده، ضمن تزريـق فـاكـتـور       
به مركز درمان هموفيلي مـراجـعـه        به سرعتانعقادي 

 . كنيد

بيمار هموفيل از انجام دادن ورزش هايي كه در آن   
امكان برخورد شديد بين طرفين وجود دارد، بايد به 

 .  شدت پرهيز نمايد
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 خونريزي در ناحيه ي گردن.  2
به دليل وجود عروق فراوان در بيني، دهان و گلو، خونريزي ها در اين نواحي به سادگي مي توانند به آسيب بـافـت هـا يـا         

از طرف ديگر، بافت هاي اين نواحي كه با خون متورم شده اند ، به مجاري تنفسي  منتهي به ريـه هـا     .  عفونت تبديل شوند
در اين صورت،  مجاري تنفسي ممكن است تنگ تر شوند و تنفس را مشكل كنند يا بر اثر مسـدود شـدن،       . فشار مي آورند 

 .عمل تنفس به طور كلي غير ممكن شود 

 
 عاليم و نشانه ها

 
 وجود درد در گردن يا گلو•   
 تورم•   
 مشكالت در بلعيدن•  
 مشكالت تنفسي•  

 

 
 :اقدامات الزم 

با مشاهده ي  هريك از عاليم ذكر شده، فاكتور 

انعقادي را طبق دستورالعمل مركز درماني براي 

سپس به سرعت . خونريزي هاي خطرناك تزريق كنيد

با مركز درمان هموفيلي خود تماس بگيريد و يا به 

 .نزديك ترين مركز اورژانس مراجعه كنيد

خونريزي در نواحي نشان داده شده در تصوير ، مي تواند 
 .باعث صدمات جدي يا مرگ شود

23 



24  

 خونريزي در ناحيه ي قفسه  سينه.  3
داخل قفسه ي سينه محل قرارگرفتن ريه هـا،    

آسيـب هـاي     .  قلب و عروق خوني اصلي است 
وارده بر قفسه ي سينه    مي تواند منجـر بـه     
خونريزي در بافت هاي ريه ها شود و خـون را    

اين اتفاق باعث مشـكـالت     .  جايگزين هوا كند
 .تنفسي جدي خواهد شد

 عاليم و نشانه ها
 درد در قفسه ي سينه     • 

 مشكالت تنفسي  •   
 باال آوردن خون با سرفه     •    

 خونريزي در ناحيه ي شكم.  4
معده، ، طحال و روده سه عضوي هستند كه   

آسيـب هـاي وارد       .  دراين ناحيه قرار دارند
شده بر اين ناحيه باعث خونريزي حجيـمـي   

بدون .  در عضو يا عروق خوني اصلي مي شود
تزريق فاكتورهاي انعقادي و درمـان هـاي       
مناسب، اين خونريزي ها مي توانند كشنـده  

 .باشند

 عاليم و نشانه ها
درد در شكم و قسمت پـايـيـن و             • 

 پشت شكم
 حالت تهوع و استفراغ  • 

 خون در ادرار  • 
 خون در مدفوع يا مدفوع سياه       •

 :اقدامات الزم 
 

با مشاهده ي هريك از عاليم ذكر شده، فاكتـور  
انعقادي را طبق دستورالعمل مركز درماني بـراي  

سپس بـه    .  خونريزي هاي خطرناك تزريق كنيد
سرعت با مركز درمان هموفيلي خـود تـمـاس      
بگيريد و يا به نزديك ترين مـركـز اورژانـس        

 .مراجعه كنيد

بعضي از ورزش هـا بـه دلـيـل وجـود                  
برخوردهاي شديد بين طرفين، احـتـمـال      
.خونريزي هاي خطرناك را افزايش مي دهد
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 درمان خونريزي ها
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 اصول متداول درمان
در اين بخش اطالعاتي درباره ي كمك هاي اوليه ، محاسبه ي مقدار دقيق دز فاكتورهاي كنسانتره و تزريق وريـدي فـرآورده ي       

 .اصول كلي كه بايد در درمان خونريزي ها مد نظر قرار گيرد . درماني ارائه خواهد شد
هرچه خونريزي زودتر درمان  شـود،  .  فرآورده ي انعقادي بايد به محض ظهور اولين نشانه هاي خونريزي تزريق شود.   1

 .سريع تر بهبود خواهد يافت
بـه  )   26رجوع شود به صفحـه    (  همراه با تزريق فرآورده هاي كنسانتره، توصيه مي شود هميشه از كمك هاي اوليه .   2

 .منظور فراهم كردن شرايط مناسب براي بهبود خونريزي ها استفاده شود
تزريق مقدار كم فاكتور ممكن است كمكي بـه درمـان     .  براي هر نوع خونريزي ، مقدار كافي و صحيح فاكتور استفاده شود .   3

اگر چه تزريق زيادتر فرآورده ، ايمن تر از تزريق خيلي كـم آن      .  خونريزي  نكند و تزريق مقدار زياد فاكتور اتالف خواهد بود
 .   است

قبل از شروع درمان خونريزي، با مركز درمان هموفيلي تماس بگيريد و در مورد برنامه ي درماني، هـمـانـنـد نـحـوه ي             .   4
زمـانـي را بـراي        .  گيري از كمك هاي اوليه، محاسبه ي دز فرآورده و دفعات تزريق، با پزشك يا پرستار مشورت كنيـد  بهره

 .ارزيابي نتيجه ي درمان انجام شده مشخص كنيد
يونيتي و  500يونيتي،  250اكثر فاكتورها در ويال هاي .  به مقدار فاكتور موجود در منزل براي درمان خونريزي توجه كنيد.   5

هميشه براي درمان از همه ي فاكتور حل شده در ويال ها استفاده كنيد، مگر اين كه مـركـز     .  يونيتي عرضه مي شود 1000
 . درماني توصيه ي ديگري داشته باشد

اگر به فرآورده ي موجود به داليلي نظير حل نشدن در آب مقطر يا حالل و  تغيير رنگ مظنون هستـيـد، از مصـرف آن          .   6
 .خودداري و مركز درماني خود را مطلع كنيد

از همراهي و وجود شخصي بزرگسال و مسئول در مواقع اضطراري ،  براي كمك .  هرگز به تنهايي خونريزي را درمان نكنيد.   7
 .به خود مطمئن باشيد

مركز درمان هموفيلي، راهنمايي هاي الزم و اطالعات جديد را در مراجعه ها و معاينه هاي .  مهارت هاي خودرا به روز كنيد.   8
 . دوره اي  به شما ارائه خواهد داد

 .يادداشت كنيد) 48رجوع شود به صفحه ي (اطالعات دقيق خونريزي و درمان هاي انجام شده را در تقويم تزريقات. 9
 .كارت تشخيص بيماري خود را هميشه همراه داشته باشيد. 10

 درصورتي كه به شروع خونريزي شك داريد، عاقالنه است كه فاكتور . 11
 .انعقادي را تزريق كنيد

 
 

درصورتي كه به شروع خونريزي شك داريد ، عاقالنه است كه فاكتور انعـقـادي را     
 .تزريق كنيد
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 كمك هاي اوليه براي مهار خونريزي  

درصورت وقوع اين خونـريـزي هـا بـا         .  كمك هاي اوليه در خونريزي هاي مفصلي، عضالت و بافت هاي نرم مؤثرند
 .گيري از استراحت، يخ، فشار و باال نگاه داشتن عضو،  به كم شدن درد و خونريزي كمك كنيد بهره

  استراحت

 .)به تصوير صفحه ي بعد توجه كنيد. ( از عضو آسيب ديده استفاده نكنيد

مي توانيد از يخ خرد شده يا بسـتـه هـاي مـنـجـمـد            .  از تماس مستقيم يخ با پوست خودداري كنيد يخ
 .كه در حوله ي مرطوبي پيچيده شده است، استفاده كنيد) نظير نخود فرنگي يا ذرت ( سبزيجات 

فشار     
اين عمل را از قسمت پايين عضو شروع كنيد و بـه سـمـت        .  عضو آسيب ديده را با باند كشي ببنديد

مراقب سردشدن، بي حسي يا هر گونه تغـيـيـر رنـگ در         .  باالي عضو به صورت ضربدري ادامه دهيد
اگر هريك از اين عاليم مشاهده شد، بانداژ را باز كنيد و دوباره و كـمـي   .  انگشتان يا پنجه ي پا باشيد

 .شل تر ببنديد

باال نگهداشتن 
عضو آسيب 

 ديده
عضو آسيب ديده را بلند كنيد و در صورت امكان، باالتر از سطح قلب نگاه داريد تا از متورم شدن آن   

 .اين عمل را با كمك بالش يا وسايل ديگر انجام دهيد. جلوگيري شود
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 :يادداشت ها
 :سه روش براي استراحت عضو آسيب ديده ذكر كنيد

1  . 
2  . 
3  . 

 :چرا نبايد يخ را بيش از پانزده دقيقه روي عضو آسيب ديده گذاشت

28 



29  

 .مقدار يا دز صحيح و مناسب فاكتورهاي كنسانتره بستگي به وزن شخص و نوع جراحت يا خونريزي شخص دارد    
 

تزريق شده در جريان خون، حدود دو درصد در مقابل هر واحد فاكتور بركيلوگرم  8فاكتور ) افزايش مقدار(به طور معمول، بازده    
 . وزن بيمار است

 .در جريان خون حدود يك درصد در مقابل هر واحد فاكتور بر كيلو گرم وزن بيمار است  9بازده براي فاكتور    
 

مقدار يا دز درمان خونريزي هاي خود را ، مطابق دستورالعمل هاي مركز درماني به يونيت يا واحد بر كيلوگرم وزن بدن محاسبه    
 .كنيد

 
 .  قرار دهيد 37و35و33در خاتمه اين اطالعات را در جدول هاي مربوط به راهنماي درمان خونريزي هاي مختلف در صفحات    

 محاسبه ي دز يا مقدارفاكتور  
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  نحوه ي كاهش سطح فاكتور پس از تزريق
در محاسبه ي مقادير فاكتور تزريقي در شروع درمان و دز هاي بعدي و همچنين فاصله ي زماني بين تزريقات، بايد به ماندگاري يا 

 .،  در بدن بيمار توجه شود )عمر فاكتور(دوام فاكتور

يك وعده تزريق      

 9يا  8كاهش سطح فاكتور با زمان در بدن ،پس از يك وعده تزريق فاكتور    1شكل            
 
دوازده .  رسانده اسـت %    50واحد بر كيلوگرم وزن بدن است كه سطح فاكتور را به  25تزريقي  8در اين مورد، دز فاكتور:    8فاكتور  

به اصطالح گفته .  به اين معنا كه نصف فاكتور تزريقي ازبين رفته است. رسيده است%  25ساعت پس از اين تزريق، سطح فاكتور به 
بين هشت تا دوازده سـاعـت      8طبق تحقيقات انجام شده، نيمه عمر فاكتور .  ، دوازده ساعت است 8مي شود كه نيمه عمر فاكتور 

 .نشان داده شده است 1است كه در شكل 
.  افزايش مي دهد%  50واحد بر كيلوگرم وزن بدن است كه به طور متوسط سطح فاكتور را به  50تزريقي  9دز فاكتور :  9فاكتور 

.ديده مي شود 1بين هجده تا بيست و چهار ساعت است كه در شكل  9طبق تحقيقات انجام شده، نيمه عمر فاكتور   

  سطوح فاكتور در خون پس از يك وعده تزريق فاكتور
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 واحد براي هر كيلوگرم وزن بدن 25:  8فاكتور                      
 واحد براي هر كيلو گرم وزن بدن 50:  9فاكتور                      
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 . هنگام محاسبه مقدار فاكتور انعقادي الزم و دفعات تزريق  بايد به نيمه عمر فاكتورتزريقي و شدت خونريزي توجه كرد
پس از بيست و چهار ساعـت  .  تنزل مي كند%     25ديديد، دوازده  ساعت پس از تزريق،  سطح فاكتور به  1همان طور كه در شكل 

مقدار حـداقـل   .  و در چهل و هشت ساعت به مقدار حداقل خود مي رسد%    6و پس از سي و شش ساعت به %    12سطح فاكتور به 
سطح فاكـتـور در     .  است%    10و افراد هموفيل خفيف حدود %    3، افراد هموفيل متوسط حدود %    0در افراد هموفيل شديد حدود 

 .      همين مقدار حداقل مي ماند تا تزريق ديگري صورت گيرد

توجهي به مقدار فاكتور مصرفي براي مهار خونريزي نشده  1توجه داشته باشيد كه در منحني هاي شكل 
براي مهار . فرآيند مصرف بدن ، مقداري از فاكتور تزريق شده را براي ساختن لخته مصرف مي كند.   است

 .خونريزي هاي   بزرگ، فاكتور بيشتري مصرف مي شود

 

 

                      ...................             .......................................................... خود را بيازماييد    

  فرمول محاسبه ي مقدار فرآورده براي وزن بيمار

 :يادداشت ها 
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  8مقدار مناسب فاكتور     

بدن را در طول زمان وپس از تزريق آن در هر دوازده ساعت، يك بار در روز و سه بار در هفته ، نشان  8سطح فاكتور  2نمودار 
 .مي دهد 

 
بـا  .  تزريق فرآورده درهر دوازده ساعت مي تواند در بهبود خونريزي ها، حتي خونريزي هاي وسيع به طور فوق العاده اي مؤثر باشد 

را، در حد ايمني، حتي براي كنترل خونريزي هاي وسيعي كـه مصـرف زيـادي از           8اين برنامه ي درماني، مي توان سطح فاكتور 
خونريزي هاي وخيم مفصلي كه به موقع درمان نشده اند، نياز به  رعايت فاصله ي زماني تزريق فرآورده .  دارند، حفظ كرد 8فاكتور 

 .در هر دوازده ساعت، حداقل براي دو يا سه تزريق اول دارند
 .محافظت قابل قبولي تا تزريق بعدي ايجاد مي كند  8تزريق روزانه ي فاكتور 

اين برنامه ي درمانـي  .  استفاده مي شود)  پروفيالكسي( براي درمان هاي پيشگيرانه  8به طور معمول، تزريق سه بار در هفته فاكتور 
از صـبـح     .  كند محافظت خوبي در روز تزريق، محافظت كم و بيش خوبي در روز دوم، و محافظت حداقل در شب دوم را تامين مي

افت كند، محتمل %    25به زير  8شروع دوباره ي خونريزي، زماني كه سطح فاكتور .  روز سوم هيچ گونه محافظتي تامين نمي كند 
 .لذا در مورد بيماري كه سطح فاكتور او در ناحيه ي زرد نمودار است، بايد بسيار احتياط كرد . است

 
به ياد داشته باشيد، اين نمودار نشان دهنده ي مقدار فرآورده ي الزم براي كنترل خونريزي نيست؛ زيرا ، در ايـن        

بنابراين، هرچه درمان درابتداي خونريـزي شـروع     .  نمودار،  مصرف فاكتور در خونريزي هاي بزرگ لحاظ نشده است
 .شود، خونريزي زودتر قطع خواهد شد

 )واحد بر كيلوگرم وزن بدن بيمار 25(پالسما بعداز تزريق   8سطح فاكتور      
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         9مقدار مناسب فاكتور 

 .بدن را در طول زمان پس از تزريق روزانه و دوبار در هفته نشان مي دهد 9سطح فاكتور  3نمودار  
 

شوند، با اين  اكثر خونريزي هايي كه در منزل درمان مي.  محافظت خوبي تا تزريق بعدي براي بيمار دارد  9تزريق روزانه ي فاكتور 
 .روش درماني بهبود مي يابند 

اين روش مـحـافـظـت       .  استفاده مي شود)  پرو فيالكسي( در درمان هاي پيشگيرانه  9به طور كلي ، درمان دوبار در هفته با فاكتور 
ولي از   .  خوبي در روز تزريق ، محافظت كم و بيش مناسبي در روز دوم و سوم، و محافظت حداقلي در شب  سوم  به بيمار مي دهد

 . صبح روز چهارم محافظتي براي كنترل خونريزي وجود ندارد

 

 

)واحد بر كيلوگرم وزن بدن بيمار 50(پالسما بعداز تزريق   9سطح فاكتور    
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 درمان اختصاصي براي بيمار
  دستورالعمل درماني براي خونريزي هاي مختلف

.دز مربوط به خود را در اين خونريزي ها، براي مراجعه هاي بعدي در اين صفحه يادداشت كنيد    

 خونريزي هاي رايج.  1

 فرآورده  
 دز                                     واحد بر كيلوگرم وزن بدن

 دفعات تزريق 
 .مي توان                                 واحد بيشتر يا                               واحد كمتر تزريق كرد

به خاطر داشته باشيد كه تيم درماني آماده است، تا زماني كه شما تجربه و اطمينان الزم را براي درمان 
 .كسب نكرده ايد، راهنمايي هاي الزم را براي درمان اين خونريزي ها در اختيارتان قرار دهد

 دكتر 
 /      /           تاريخ      
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 .كمك هاي اوليه براي كنترل خونريزي را نام ببريد   •
 .خونريزي هايي را نام ببريد كه با اين دز درمان مي شوند   •

 :يادداشت ها 

 خود را بيازماييد     

.......................................................................

.......................................................................
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 خونريزي هاي خطرناك و تهديد كننده ي عضو .  2

 .خونريزي هايي كه به طور صحيح و يا اصالً درمان نشده اند :     شامل 
 خونريزي هاي ناشي از ضربه هاي شديد       

 خونريزي هاي خطرناك يا تهديد كننده ي عضو              

در .  فرآورده ي انعقادي را تزريق و به مركز درمان هموفيلي يا بيمارستان ،براي معاينه هاي الزم مراجعه كنيد
 .صورت امكان، هميشه هنگام مراجعه به اورژانس بيمارستان فاكتور انعقادي را همراه داشته باشيد

 فرآورده 
 دز                                    واحد بر كيلوگرم وزن بدن

 دفعات تزريق 
 

 دكتر                    
 /        /تاريخ      

 :يادداشت ها 
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 خود را بيازماييد     

......................................................... 

 : خونريزي هايي را ذكر كنيد كه بايد با اين دز درمان شوند 
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 خونريزي هاي مخاطي.  3

توضيح داده  18و  17اين خونريزي ها شامل خونريزي هاي بيني و دهاني است كه به تفصيل در صفحات 
  .شده اند

 فرآورده 
 دز                                            واحد بر كيلوگرم وزن بدن

 دفعات تزريق 
 نظير آنتي فيبرينوليتيك ها: ساير داروها 

 نام دارو 
 دز                                             واحد بر كيلوگرم وزن بدن

 
توجه داشته باشيد كه كودك با رشد طبيعي تغيير وزن داده است و دز مورد نياز او به فاكتورهاي انعقادي 

 .حتماً هر سال دستورالعمل درمان خونريزي ها را با پزشك مركز درماني بازبيني كنيد. افزايش پيدا مي كند
 

 چند روز 
 دكتر 

 /        /تاريخ          

 :يادداشت ها
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  آماده سازي فاكتورهاي كنسانتره

قبل از تزريق و براي حفظ استريل بودن كامل فرآورده ، آن را با رعايت مراحل زير آماده 
 :كنيد 

 
 
 . دست هاي خود را بشوييد و با حوله اي تميز خشك كنيد .  1
 .محل تميزي را براي آماده كردن فاكتور در نظر بگيريد .  2
 .بطري فاكتور، آب مقطر، سوزن دوسر و سوزن فيلتردار را از جعبه بيرون بياوريد .  3
 .و فاكتور را در دست خود گرم كنيد تا به حد دماي بدن برسد ) حالل(بطري آب مقطر .  4
 .سرپوش بطري ها را برداريد .  5
 .قسمت الستيكي سر بطري ها را با پنبه الكل تميز كنيد .  6
پس از وارونه كردن بطري آب . فروكنيد) حالل(ابتدا،  سر كوتاه سوزنِ دوسر را به وسط قسمت الستيكي بطريِ آب مقطر .  7

موجود در بطري به ) حالل(آب مقطر . مقطر،  سرِ بلند سوزنِ دوسر را به وسط قسمت الستيكيِ بطريِ فاكتور فروكنيد
 .به تصوير توجه كنيد. بطري فاكتور منتقل خواهد شد

اين . پس از انتقال تمامي آب مقطر به بطريِ فاكتور، سوزنِ دوسر را با دست نگاه داريد و بطري آب مقطر را جدا كنيد.  8
 .عمل خالء موجود در شيشه ي فاكتور را خارج مي كند و انتقال آن به سرنگ تسهيل مي شود

 
 .  دقت كنيد كه دوسرِ سوزنِ دوسر يا  سرِ بطري ها، در اثر تماس دست آلوده نشود: يادآوري 

  
مي توانيد با حركات آرام و . پنج تا ده دقيقه براي حل شدن فرآورده صبر كنيد. سوزنِ دوسر را از بطريِ فاكتور جدا كنيد.  9

زماني كه  تمامي فاكتور درآب مقطر حل شد و ذره ي جامدي . گرماي دست، حل شدن پودر در حالل را سرعت ببخشيد
 .در بطري  باقي نماند، محلول آماده ي تزريق است

 
براي رعايت اصول ايمني، لوازم تيز نظير سوزنِ دوسرِ مصرف شده را در جعبه ي مخصوص دفع ، : راهنمايي
 .قراردهيد

 
 .با استفاده از سوزنِ فيلتردار محلول آماده را به سرنگ بكشيد.  10  
 .سوزنِ فيلتردار را از سرنگ جدا و اسكالپ وِين را به سرنگ وصل كنيد.  11 

 .هواي داخل لولة اسكالپ وِين را با فشار كمي كه به پيستون سرنگ وارد مي كنيد، خارج كنيد.  12
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 : يادداشت هاي تكميلي

هنگام جداكردن بطري آب مقطـر خـالـي      
، خالء بطري فاكتـور بـا     ) سمت چپ تصوير( 

ورود هوا به بطري ازبين مي رود و صـداي      
 .هيسي شنيده مي شود
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 تزريق فاكتور 

 راهنماي تزريق.  1
 
 :مقدار دز فاكتور و سرعت تزريق را يادداشت كنيد  

 
 واحد بر كيلوگرم وزن بدن از فاكتور                                 

  در مدت زمان                                     از طريق وريد                                        را تزريق                    
 .          كنيد  كنيد

: يادداشت 
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 تزريق وريدي.  2

 . قبل از شروع تزريق، مطمئن شويد كه لوازم زير براي تزريق وريدي،  در دسترس شما قرار دارد

 گارو  •
 پنبه الكل  •
حداقل دو عدد اسكالپ وِين؛ امكان موفق نبودن در اولين تزريق وريدي وجود دارد و لذا براي تزريق بعدي بهتر است از   •

 .اسكالپ وِين ديگري استفاده شود
 چسب زخم  •
 سرنگ  •
 گاز يا پنبه  •

.............................................................................. 
 .دست هاي خودرا با آب و صابون بشوييد و آن ها را با حوله اي تميز،خوب خشك كنيد   •

 .گارو را باالي محل تزريق ببنديد  •

با تميز كردن  محل تزريق از ورود  ميكروب ها و   . پوست محل تزريق را با پنبه الكل تميز و صبركنيد تا خشك شود   •
 .ساير ميكرو ارگانيسم ها به رگ ها هنگام تزريق جلوگيري مي شود

را با دوانگشت شست و اشاره طوري بگيريد كه قسمت شيب دار نوك ) سوزنِ پروانه اي(بال هاي سوزن اسكالپ وِين     •
اگر اين عمل درست انجام . سوزن را در زاويه اي بيست تا سي درجه، مطابق تصوير وارد رگ كنيد. سوزن رو به باال باشد

 .    گيرد، پرشدن خون، در لوله ي اسكاپ وين را خواهيد ديد كه نشانه ي بودن  سوزن در مجراي وريد است

با نزديك كردن  بال هاي اسكالپ وين به پوست ، آن را كمي بيشتر  •
الزم نيست كه سوزن در طول آن به طور كامل  . در رگ فروكنيد
 . در رگ فرورود

با يك تكه نوار چسب بال هاي اسكالپ وِين را به پوست بچسبانيد تا   •
 .در جاي خود ثابت بماند

پيستون سرنگ را به آرامي به طرف عقب بكشيد و با ديدن حركت   •
خون در لوله ي اسكالپ ويِن از بودن سوزن در مجراي رگ مطمئن 

 .شويد
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 .گارو را باز كنيد  •

فرآورده بايد با سرعتي تزريق شودكه در . به آرامي و پيوسته، با فشار پيستون سرنگ، تزريق فرآورده  را شروع كنيد  •
ضمن تزريق مواظب باشيد كه اطراف محل تزريق متورم نشود ؛ زيرا ، در اين صورت سوزن . بروشور آن توصيه شده است

 .داخل مجراي رگ نيست 

زماني كه تزريق تمام شد، اسكالپ وِين را به آرامي درآوريد و به مدت پنج دقيقه، محل تزريق را با پنبه يا گاز فشار   •
 .دهيد

تمام سوزن ها را در جعبه ي مخصوص لوازم آلوده ي تزريق قرار دهيد و طبق راهنمايي هاي مركز درماني در رابطه با   •
 .سرنگ ها و بطري ها عمل كنيد

اطالعات مربوط به خونريزي و تزريق را در تقويم تزريقات . محل تزريق را تميز كنيد و دست هاي خود را دوباره بشوييد  •
 .)مراجعه شود 48به صفحه ي . ( كه از مركز درمان گرفته ايد، يادداشت كنيد
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مشكالت تزريق وريدي. الف   

 كمي خون و سپس ورود هوا به داخل لوله ي اسكالپ وِين
 

پنج دقيقه به محل . اسكالپ وِين را خارج كنيد. سوزن از رگ رد شده و سرِ آن زيرِ رگ است
 . سوزن با پنبه يا گاز فشار بياوريد

 
سوزن هردو طرف رگ را    . سوزن با زاويه اي بيشتراز سي درجه وارد شده است 

 .سوراخ كرده است
 
.رگ ديگري را براي تزريق امتحان كنيد           

 
 .بعداز سه بار كوشش ،  قادر به تزريق وريديِ فاكتور نشده ايد   

 
فراموش نكنيد فرآورده ي . به مركز درمان هموفيلي يا نزديك ترين  اورژانس مراجعه كنيد

 .مصرف نشده و بطري آن را همراه داشته باشيد
 

با اين كه . گاهي به دليل كوتاهي در ثابت نگاه داشتن، رگ موقع تزريق جابه جا مي شود
 . زاويه ي ورود سوزن درست است، ولي سوزن از كنار رگ رد مي شود

 .در اين وضعيت قادر به تزريق فاكتور نيستيد. تورم و درد در محلي كه سوزن را فروكرديد
 

 . به مدت پنج دقيقه به محل فشار بياوريد. اسكالپ وِين را بيرون بياوريد. تزريق را متوقف كنيد
 

لبه ي تيز سوزن سطح خارجيِ رگ را خراشيده . سوزن در زاويه اي كمتراز بيست دزجه وارد پوست شده است
 .و وارد رگ نشده است

 
 .رگ ديگري را براي تزريق امتحان كنيد

44 



45  

راهنمايي هاي مفيد براي تزريقِ وريدي. ب      

لذا شخصي كه مي خواهد تزريق وريدي . رگ ها زماني كه بدن گرم است، ديده و لمس مي شوند
اگر از دست يا ساعد براي تزريق استفاده      . داشته باشد، مي تواند قبل از تزريق لباس گرم بپوشد

دوش آب گرم قبل از . كنيد، ازقبل و به مدت پنج تا ده دقيقه دست خود را در آب گرم قرار دهيد مي
 .تزريق هم باعث بزرگ شدن رگ ها و دسترسي آسان به آن ها خواهد شد

ايـن  .  شوند با اين عمل رگ ها ديده و لمس  مي.  بعداز بستنِ گارو، دست را پايين بياوريد و با فشار مشت كنيد  √ 
 .عمل را براي مدت كوتاهي انجام دهيد

اگر بيشتراز دو تا سه دقيقه گارو بسته بماند، رگ ها كوچك . از بسته ماندن گارو براي مدت طوالني پرهيز كنيد  √
 .اگر اين اتفاق افتاد، گارو را باز كنيد و دوباره شروع كنيد. مي شوند

دراين حالت، خم كردن دست يا مچ به .  رگ هايِ رويِ دست يا مچ، هنگام تزريق حركت مي كنند يا مي غلتند  √
كودكان مي تواننـد بـا در       .  سمت پايين، باعث كشيده شدن رگ مي شود و دسترسي به آن را راحت مي كند

 .)به تصوير صفحه ي بعد توجه كنيد . (دست گرفتن بطري خاليِ فاكتور به راحتي به فاكتور دسترسي يابند 

به تصوير صفحه ي بعد توجه . ( سعي كنيد تزريق را، در قسمت مستقيم تر  و نه بخش منحني رگ، انجام دهيد  √ 
 .)كنيد

اند و    اين برآمدگي ها دريچه هايي در مسير رگ.  گاهي شما برآمدگي هايي در رگ حس مي كنيد يا مي بينيد  √ 
 .بهتراست از قسمت هاي ديگر رگ براي تزريق استفاده شود. دسترسي به رگ در اين نواحي مشكل است

با پرستاران مركز درمان هموفيلي، براي دريافت اطالعات بيشتر، در باره ي تمرين ها و حركاتي كه به يـافـتـن      √ 
 .رگ ها كمك مي كند، مشورت كنيد
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آرنج براي  چينبه طور كلي، از وريد هاي 
بايد دقت .  تزريقِ وريدي استفاده مي شود

شود كه شريان هاي زير وريد ها در ايـن    
 .ناحيه آسيب نبينند

پرستـار مـركـز درمـان         : راهنمايي
هموفيلي، در انتخاب  ايمن ترين محل 

 .تزريق، به شما كمك خواهد كرد
   
 

 حالت دست كودكي براي تزريق  وريدي
براي كشيده شدن رگي كه از مچ دست تا پـايـيـن      
. انگشت شست ادامه دارد، مچ دست خم شده اسـت   

نگاه داشتن محكم بطري فاكتور ، باعث بزرگ شـدن  
رگ مي شود و در اين صورت كودك نيز در تـزريـق   

 .مشاركت مي كند
از تزريق در وريد هايي كـه كـنـار      :  راهنمايي

جزئيات اين موضوع .  شريان اند خودداري كنيد
 .را از پرستار مركز هموفيلي سوال كنيد

. دست كودكي براي تزريق وريدي آماده اسـت 
كشيدن آرام پوست دست با انگشت شـسـت،     
باعث كشيده شدنِ رگ پشت دست مي شود و 
از غلتيدن آن هنگام فروكردنِ سوزن جلوگيري 

 .  مي كند
فروكردن سوزن در قسـمـت     :  راهنمايي

از تزريق در .  مستقيم رگ، راحت تر است
قسمت هاي منحني يا انشعابي رگ پرهيز 

 .كنيد
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ثبت اطالعات تزريق و خونريزي ها. ج     

اطالعات تزريق را در تقويم تزريقات كه مركز درماني در اختيار شما قرار مي دهد ، وارد 
 :اين اطالعات عبارت  اند از . كنيد

 نام بيمار.  1 

 تاريخ تزريق.  2

 محل خونريزي.  3

 نام تجاري  فرآورده.  4

 شماره ي سريال توليد فرآورده.  5

 تعداد ويال هاي تزريق شده براي اين خونريزي.  6

 توضيحات در باره ي اثربخشي تزريق اين فرآورده.  7

  شرح كمك هاي اوليه ي انجام شده براي محدود شدن خونريزي    .  8

ايـن  .  جمع آوري اين اطالعات به پزشكان مركز درماني شما كمك مي كند تا از درمان صحيح خونريزي ها مطمئن شـونـد    
اطالعات به مسؤالن كمك مي كند كه فرآورده هاي مورد نياز شما را به دقت توزيع و از به وجودآمدن  كمبودها جلوگـيـري   

اين اطالعات در صورت نياز به جمع آوري فرآورده هايي كه از طرف سازنده يا مسئوالن وزارت بهداشت، مصرف آن ها .  كنند
 . كند مضر تشخيص داده مي شود، كمك مي
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......................................................... 

:مزاياي جمع آوري اطالعات تزريق و خونريزي ها را بنويسيد   

1  . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 

 :يادداشت ها

 خود را بيازماييد     
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تهيه ي فرآورده هاي انعقادي و لوازم 

 .هرهفته تعداد فاكتورهاي موجود در منزل را كنترل  و در صورت نياز نسبت به تهيه ي به موقع آن اقدام كنيد   •
 . شمارش و كنترل فاكتورهاي موجود در منزل را روز هاي اول هفته انجام دهيد   •
 .تقويم تزريقات را در دفعات مراجعه ي خود به مركز درماني يا داروخانه تحويل دهيد   •

 داخلي                       مسئول فني دكتر                          :                            تلفن داروخانه ي مركز درماني          
 روز هاي شنبه تا  چهارشنبه                صبح تا                  بعدازظهر: ساعات كار          

 پنج شنبه                 صبح تا                  بعدازظهر                         

 حمل ونقل و نگهداري فرآورده هاي انعقادي 
 

امـروزه      .  به طور كلي، كارخانه هاي سازنده ي دارو، روش نگهداري آن را در بروشوري كه داخل جعبه است ، مشخـص مـي كـنـنـد         
بـهـتـراسـت     .  درجه ي سانتيگراد نگهداري كـرد  25فراورده هايي توليد مي شوند، كه مي توان آن را خارج از يخچال و در دماي زير 
نيازي به نگهداري كيت تزريق فرآورده در يخچـال  .  باتوجه به وضعيت آب و هوايي كشور ما، اين فرآورده ها در يخچال نگهداري شود

از قرار دادن بطري فرآورده در فريزر كه باعث يخ زدن آن   .  فقط بطري فرآورده را در يخچال و دوراز مواد غذايي نگهداري كنيد. نيست
به تاريخ اعتبار مصرف فرآورده دقت كنيد و فرآورده هايي را كه تاريخ اعتبار آن نزديك تر اسـت،     .  مي شود، به شدت خودداري كنيد

 .زودتر مصرف كنيد
 

حرارت زياد بويژه در تابستان ، باعث كاهش اثـربـخـشـيِ     .  در انتقال فرآورده از داروخانه به خانه، به طور قطع از يخدان استفاده كنيد
 . فرآورده ها خواهد شد
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:سؤال هاي شما از مركز درمان هموفيلي    

√ 
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 :  ساير مالحظات  √ 

 

 بروز حساسيت 
 

حساسيت به تزريق فرآورده ها نادر است، ولي گـاه در    
 خالل تزريق  يا بعداز تزريق ، حساسيت ظاهر

به اين دليل، هنگامي كه به خود يا به كودكي . مي شود
بيمار تزريق مي كنيد، حضور فردي بالغ و مسـؤل در      

 . كنار شما ضروري است 
درصورت بروز حساسيت در خالل تزريـق يـا بـعـداز         

در صفحه ي   . تزريق، مركز درماني خود را مطلع سازيد
بعد انواع حساسيت ها و اقداماتي كه شما مي تـوانـيـد    

 .انجام دهيد، ذكر شده اند
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 عاليم حساسيت خفيف
 خارش  •
 كهير كوچك  •
 تب و لرز خفيف    •

 :اقدامات الزم 
 

 . تزريق را بالفاصله متوقف كنيد
 .داروي آنتي هيستامين را طبق نظر پزشك مركز مصرف كنيد

 .با مركز درمان هموفيلي تماس بگيريد
 .حساسيت را ثبت كنيد

نام تجاري و شماره ي سريال فرآورده را يادداشت كنيد و ضمن مشورت بـا  
پزشك مركز در صورت صالحديد از مصرف دوباره ي اين فرآورده خودداري 

 . كنيد

.................................................................

 عاليم حساسيت متوسط تا شديد                
 تورم پلك و لب ها   •
 كهير شديد  •
 خارش كف دست و پا  •

 عاليم حساسيت خطرناك                
 مشكالت بلع  •
 احساس ضخيم شدن زبان  •
 تنگي نفس  •
 رنگ پريدگي  •
 وز وز گوش   •
 تورم صورت و گردن  •

 :اقدامات الزم 
 

 .تزريق را بالفاصله متوقف كنيد
نفرين يا كلروفنيرامين را طبق دستور پزشك مركز استفـاده   اپي

 .كنيد
 .آمبوالنس را براي رفتن به نزديك ترين بيمارستان خبر كنيد

 .بالفاصله بامركز درمان هموفيلي تماس بگيريد
 .حساسيت را ثبت كنيد

نام تجاري و شماره ي سريال فرآورده را يادداشت كـنـيـد و از        
 .مصرف دوباره ي اين فرآورده خودداري كنيد
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 .داروهايي كه براي درمان حساسيت استفاده مي شود  -
 دز دارو ؟ مورد استفاده ي دارو؟  -

.......................................................................

 :يادداشت ها

 خود را بيازماييد     
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  مهاركننده يا اينهيبيتور 
مهاركننده نوعي آنتي بادي است كـه سـيـسـتـم        
.  دفاعي بدن، به طور اشتـبـاه آن را مـي سـازد            

سيستم ايمني بدن ميليون ها آنتي بـادي، بـراي     
مبارزه و ازبين بردن  ميكروب ها و ويـروس هـاي     

 .مضر توليد مي كند
گاهي سيستم ايمني بدن، فاكتور تزريقي شما را،   
به اشتباه يكي از همين ميكروب ها و ويروس هاي 

از اين رو ، بـراي  .  خطرناك و بيگانه تصور مي كند
بادي را توليد مي كند كه به فـاكـتـور     دفاع ، آنتي

تزريقي شما حمله مي كند و مانع از انجام وظايـف  
 .  شود آن مي

در اين حالت، فاكتور تزريق شده قادر بـه انـجـام      
. وظيفه نيست و خونريزي شما مهار نـمـي شـود       

امكان پيدايش مهاركننده  در هر زمانـي  وجـود       
پيش بيني و ممانعت از ظهور آن ها يكي از   .  دارد

امـكـان وجـود      .  موضوعات تحقيقات پزشكي است
 . شود مهاركننده با آزمايش خون رديابي مي

 
اگر تزريق فرآورده در بهبودي خونريزي شما مؤثـر  
نيست يا خونريزي شما پس از دو وعـده تـزريـق      
بهتر نمي شود، با مركز درمان هموفيلـي تـمـاس      

 .بگيريد
 

 :يادداشت ها
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  دارو هايي كه نبايد مصرف شوند

............................................................................ 

يا با نام شناخته شده ي تجاري آسپرين، داروي رايجي است كه از ايجاد لخـتـه   )    ASA(  اسيد اَستيل ساليسيليك 
داروهاي ديگري نيز در داروخانه ها، بدون نسخه ي پزشك فروخته مي شوند كه حاوي آسپـريـن   .  پيشگيري مي كند

 .داروهاي ضد درد يا داروهاي سرماخوردگي از آن جمله اند. هستند
 

را    ASAيا داروهـاي حـاوي         ASAبيماران با اختالالت انعقادي، هرگز نبايد :  بروشور داروها را به دقت بخوانيد
 .مصرف كنند

 
بيماران با اختالالت انعقادي نبايد بسياري از داروهايي را كه براي دردهاي مفاصل و التهاب مصرف مي شوند، استفاده 

اين داروها بدون نسخه ي پزشك حتي براي كودكان، در داروخانه ها عرضه مي شوند كه باعث خونريزي هـاي  .  كنند
 .  شود شديد، بويژه در معده ي اطفال و بزرگساالن با اختالالت انعقادي مي

 
 .براي مصرف هر داروي جديد، با پزشك مركز درمان هموفيلي مشورت كنيد

 :يادداشت ها
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.......................................................................

 :داروهاي موجود در منزل خود را در جدول زير وارد كنيد

 خود را بيازماييد     

 

 داروهاي موجود در منزل                     قابل استفاده                   غير قابل استفاده        
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 كنترل درد  

با پـزشـك   .  اگر خونريزي به سرعت اتفاق بيفتد يا درمان خونريزي با تأخير انجام شود، امكان پيدايش درد وجود دارد
 . از دز  تجويز شده ي دارو توسط پزشك استفاده كنيد. درمانگاه در مورد داروهاي مسكن درد مشورت كنيد

 . با اثر داروي مسكن ، امكان ارزيابي اثر فرآورده هاي انعقادي براي كنترل خونريزي مشكل مي شود
    

لذا با دردهاي شديد يا براي .   به خاطر داشته باشيد كه درد ، زبان بدن شما،  در گفتن وجود مشكل است
خونريزي هايي كه پس از دو وعده تزريق بهبودپيدا نمي كنند، حتماً با مركز درمان هموفيلـي تـمـاس      

 .بگيريد
 

عالوه بر تزريق فرآورده، از   .  به زاويه ي باز شدن مفاصل، تورم، كبودي و گرماي غيرعادي در اعضاي بدن توجه كنيد
 . كمك هاي اوليه نيز براي كاهش عاليم خونريزي ها استفاده كنيد 

 :به ياد داشته باشيد
 
 .مسكن ها اگر قبل از شروع درد مصرف شوند، مؤثرترند   •
 .سردردها مي توانند خطرناك باشند   •
 .از مسكن ها در مواقعي كه ضربه به سر وارد شده است ، نبايد استفاده كرد   •
 .مطالعه كنيد  21عاليم ونشانه هاي خونريزي سر را در صفحه ي   •
اگر شخصي يكي از عاليم خونريزي سر را داشت، حتي اگر ضربه اي به سر او اصابـت نـكـرده        •

است، هيچ مسكني به او ندهيد و به سرعت مركز درماني را مطلع و او را به اورژانس بيمارستان 
 .منتقل كنيد
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خود را بيازماييد 

.......................................................................

 اهميت استفاده نكردن از مسكن ها براي سردرد هايي كه ناشي از ضربه به سر است چيست؟

 :يادداشت ها
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 )مخصوص پرونده ي بيمار(تفاهم نامه   
 :وظايف مركز درمان هموفيلي            

 :آزمايش آمادگي بيمار براي شروع برنامه ي درمان در منزل 
 توضيح دقيق نوع اختالل انعقادي       •
 عاليم خونريزي هاي مختلف و بهترين روش درمان آن ها     •
 روش تهيه و تزريق بي خطر فاكتورهاي انعقادي     •
 روش صحيح حمل ونقل ونگهداري فاكتورهاي مورد نياز      •
 روش صحيح دفع بي خطر لوازم مصرف شده     •
 زمان تماس با مركز درمان هموفيلي براي دريافت كمك و راهنمايي براي درمان     •
 زمان مراجعه به مركز درمان هموفيلي براي مشاوره و انجام دادن آزمايش هاي دوره اي     •
 ارائه ي تقويم تزريقات در زمان هاي توافق شده به مركز درمان     •

 

موافقت خودرا با اجراي برنامه ي درمان . مطالب باال را به دقت مطالعه كردم و با مزايا و معايب درمان در منزل آشنا شدم
 .در منزل  اعالم مي كنم

  
  
  محل امضاي بيمار يا سرپرست بيمار           

      
 محل امضا و مهر پزشك مركز درمان هموفيلي           

    
 محل امضاي پرستار مركز درمان هموفيلي            
     

 

 آموزش بيمار و خانواده درمورد حمل ونقل مناسب فرآورده هاي انعقادي ، نگهداري صحيح آن در يخچال و روش هاي 
 بي خطرِ دورريختن  لوازم تزريق

 
 ارائه ي جلسات آموزشي در مورد نحوه ي آماده سازي  و روش هاي پيداكردن رگ مناسب و تزريق
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 تفاهم نامه   
 :وظايف مركز درمان هموفيلي         

 :آزمايش آمادگي بيمار براي شروع برنامه ي درمان در منزل 
 توضيح دقيقً نوع اختالل انعقادي       •
 عاليم خونريزي هاي مختلف و بهترين روش درمان آن ها     •
 روش تهيه و تزريق بي خطر فاكتورهاي انعقادي     •
 روش صحيح حمل ونقل ونگهداري فاكتورهاي مورد نياز      •
 روش صحيح دفع بي خطر لوازم مصرف شده     •
 زمان تماس با مركز درمان هموفيلي براي دريافت كمك و راهنمايي براي درمان     •
 زمان مراجعه به مركز درمان هموفيلي براي مشاوره و انجام دادن آزمايش هاي دوره اي     •
 ارائه ي تقويم تزريقات در زمان هاي توافق شده به مركز درمان     •

 

موافقت خودرا با اجراي برنامه ي درمان .  مطالب باال را به دقت مطالعه كردم و با مزايا و معايب درمان در منزل آشنا شدم
 .در منزل  اعالم مي كنم

  
  
  محل امضاي بيمار يا سرپرست بيمار           

      
 محل امضا و مهر پزشك مركز درمان هموفيلي           

    
 محل امضاي پرستار مركز درمان هموفيلي            
     

 

 آموزش بيمار و خانواده درمورد حمل ونقل مناسب فرآورده هاي انعقادي ، نگهداري صحيح آن در يخچال و روش هاي 
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 انتشارات كانون هموفيلي ايران

.اين كتاب آموزشي با كمك مالي شركت باير شرينگ چاپ شده است   
 كه مراتب تشكر و قدر داني كانون هموفيلي ايران

.بدين وسيله ابالغ مي شود  


