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راهنماي مراقبت از خود براي بيماران با پالكت پايين
توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
ترجمه و تنظيم :مهدي اميني
كارشناس پرستاري
بيمارستان طالقاني.
درمانگاه هماتولوژي -انكولوژي
مقدمه:
پالكتها سلولهاي كوچكي هستند كه در مغز استخوان ساخته ميشوند و نقش مهمي در انعقاد خون داشته ،از
خونريزي جلوگيري ميكنند .اگر به هر علتي پالكتهاي خون شما كم شود .احتمال خونريزي به صورتهاي مختلف و
در قسمتهاي مختلف بدن باال ميرود.
بعضي از بيماريها باعث كاهش پالكت خون ميشوند .همچنين شيمي درماني ميتواند باعث تضعيف مغز استخوان و
كاهش توليد پالكت گردد.
به هر حال وقتي پالكتهاي خون كم ميشود خطر خونريزي وجود دارد .رعايت اين نكات ميتواند احتمال خونريزي
را به حداقل برساند:
 -1محيط مناسب جهت جلوگيري از ضربه و يا زمين خوردن فراهم كنيد.
 -2از كارهاي سخت بدني و ورزش خودداري كنيد كه مبادا جائي از بدنتان زخم شود و يا ضربه ببيند.
 -3از ملين جهت جلوگيري از يبوست استفاده كنيد.
 -4از زور زدن حين اجابت مزاج بپرهيزيد.
 -5از رژيم پر فيبر و مايعات فراوان استفاده كنيد.

 -6اعمالي كه ميتوانند باعث خونريزي شوند مانند كشيدن دندان ،جراحي عروقي و تزريقات را در حد امكان به
تعويق انداخته و يا به حداقل برسانيد.
 -7از وسايل نوك تيز و برنده مانند قيچي و تيغ استفاده نكنيد و از ريش تراش برقي استفاده كنيد.
 -8از مسواك نرم استفاده كنيد و از نخ دندان استفاده نكنيد.
 -9در موقع اتوكردن و پا پخت و پز مواظب باشيد جايي از بدنتان نسوزد.
 -10براي نظافت بيني انگشت به آن نزنيد.
 -11از داروهايي كه ممكن است انعقاد خون را مختل كنند مانند تركيبات آسپيرين و يا استروئيدها استفاده نكنيد
و در صورت استفاده از همزمان با غذا استفاده شوند و يا همراه آنها از آنتي اسيد استفاده كنيد.
 -12در صورت پالكت كمتر از  50/000از انجام آميزش خودداري كنيد.
* توجه:
در صورت مشاهده هر كدام از عالئم زير به پزشك و يا پرستار خود اطالع دهيد:
 -1دانههاي قرمز رنگ روي بدن ،خصوصاً در ساق پاها و شكم.
 -2كبودي و خونمردگي زير پوست بدون آنكه ضربه شديدي به آن وارد شده باشد.
 -3خونريزي از بيني و يا لثهها.
 -4خون در ادرار و مدفوع و يا داشتن مدفوع كامالً سياه.
 -5تغيير در بينائي و تاري ديد.
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