
 

 ارزیابی خطر ترومبوآمبولی وریدی در بارداری و پس از زایمانراهنمای 

نوشته شده که باید در محل مناسبی در معرض دید کارکنان و پزشکان راهنمای کشوری ارایه خدمات مامایی و زایمان در مبحث )پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی( متن کامل  مهم: نکته

)درد، تورم، حساسیت در لمس، اختالف در قطر ساقها و DVT ضمنا به تمام مادران در بارداری و پس از زایمان، صرف نظر از مصرف یا عدم مصرف دارو، باید در مورد عالئم  نصب شود.

 رانها و قرمزی(، مراجعه به موقع ، توصیه به تحرک و مصرف کافی مایعات آموزش داده شود.

 م:زمان و نحوه تکمیل فر
  هفته پس از زایمان( تکمیل شود. همچنین در صورت هر یک از شرایط زیر باید ارزیابی خطر انجام و  6این فرم باید هنگام بستری در بیمارستان برای کلیه مادران )از ابتدای بارداری تا

 فرم تکمیل شود

 روز بستری در بیمارستان 3پس از  -

 سزارین یا هر عمل جراحی دیگر به اتاق عمل منتقل شود )قبل از انتقال به اتاق عمل(در صورتی که بیمار در حین بستری برای  -

 پس از زایمان طبیعی -

 دی بر نهایت تصمیم گیری در مورد اقدام بع تکمیل کننده فرم ترجیحا باید پزشک معالج باشد. در صورتی که ماما این فرم را تکمیل می کند باید پزشک معالج آن را مطالعه نموده و در

 عهده پزشک معالج است.

 ستون جمع امتیازات  در پایان فرمسپس  و ،درج گردد "وضعیت بیمار"امتیاز مربوط به آن عامل، در مقابل آن در ستون  ،امل خطردر صورت وجود هر ع ؛پس از ثبت مشخصات بیمار

 ر اقدام شود:شرح زی فته، برای تجویز دارو یا سایر توصیه ها بهبا توجه به جمع امتیاز هر بیمار و مقطعی که در آن قرار گر محاسبه شود.مذکور 

 

 اقدامات توصیه شده، بعد از ارزیابی عوامل خطر در مقطع بارداری

 اقدام نتیجه ارزیابی

 یا بیشتر 4مجموع امتیاز= 

 تجویز داروی ضد انعقاد با دوز پروفیالکسی از ابتدای بارداری

یا ابتال به ترومبوفیلی ارثی یا اکتسابی با توجه به اینکه مقدار تجویز دارو ممکن است بیشتر باشد باید با   VTEتوجه :  در موارد سابقه 

 متخصص هماتولوژی یا داخلی نیز مشاوره انجام شود

 بارداری 28تجویز داروی ضد انعقاد با دوز پروفیالکسی از هفته  3مجموع امتیاز= 
 به تنهایی وجود داشته باشند به شرح زیر اقدام شود: در مورد برخی عوامل خطر حتی اگر -1

 قطع شودآنان تجویز و پس از بهبودی،  زنانی که به علت استفراغ شدید بارداری بستری می شوند باید دارو بصورت پروفیالکسی برای 

  پروفیالکسی برای آنان تجویز شود زنان مبتال به سندرم هیپراستیمولیشن تخمدان باید تا پایان سه ماهه اول، دارو بصورت 

  از تحرک کامل یا  در صورت انجام عمل جراحی در بارداری، تجویز دارو بصورت پرفیالکسی حداقل تا زمان ترخیص یا تحرک کامل بیمار باید ادامه یابد )منظورMobility   این

 ر بستر نباشد(درصد اوقات در حال حرکت بوده و د 50است که فرد در زمان بیداری، بیش از 

 ، حتی االمکان، پیشگیری مکانیکی توصیه می شودمصرف یا عدم مصرف دارو  از نظر صرف بارداری، حین در بستری مادران تمام در -2

 ساعت یک بار کمی راه برود. 2و حداقل هر از جوراب االستیک استفاده  مادر حتی االمکانتوصیه شود که در صورت تصمیم به مسافرت ،  -3

 

 توصیه شده، بعد از ارزیابی عوامل خطر در مقطع پس از زایمان )طبیعی یا سزارین( اقدامات
 اقدام نتیجه ارزیابی

 3مجموع امتیاز= 

 یا بیشتر

 روز پس از زایمان 10تجویز داروی ضد انعقاد با دوز پروفیالکسی تا 

ارثی یا اکتسابی با توجه به اینکه مدت یا مقدار تجویز دارو ممکن است بیشتر باشد باید با  یا ابتال به ترومبوفیلی  VTEتوجه : در موارد سابقه 

 متخصص هماتولوژی یا داخلی نیز مشاوره انجام شود

 2مجموع امتیاز= 
 تجویز داروی ضد انعقاد با دوز پروفیالکسی حداقل تا ترخیص یا زمان تحرک کامل بیمار

 و در بستر نباشددرصد اوقات حرکت کند  50 این است که فرد در زمان بیداری، بیش از  Mobility  توجه : منظور از تحرک کامل یا
 هفته پس از زایمان ادامه یابد 6موارد زیر تجویز داروی ضد انعقاد می بایست تا  در -1

  سابقهVTE  قبلی 

  ترومبوفیلی ارثی از نوع پرخطر بدون عالمت که خود سابقهVTE   ندارند 

 )یعنی وجود حداقل یک معیار آزمایشگاهی و حداقل یک معیار بالینی  ترومبوفیلی اکتسابی )سندرم آنتی فسفولیپید آنتی بادی : 

  ترومبوفیلی ارثی از نوع کم خطر که خود سابقهVTE    ندارند ولی سابقهVTE در بستگان درجه اول وجود دارد 
 

 )یا زمانی که عامل خطر برطرف شده( بطور فردی تصمیم گیری شودهفته  6در شرایط زیر برای ادامه دارو تا  -2

  بیمار از ابتدا یا مدتی از بارداری داروی ضد انعقاد دریافت کرده 

  روز( وجود دارد مانند عفونت زخم یا جراحی یا بستری طوالنی  10یک یا چند عامل خطر بطور دائمی )بیشتر از 

 تی االمکان پیشگیری مکانیکی قبل و بعد از عمل توصیه می شود در تمام مادران بستری برای سزارین، ح -3

 تا ده روز پس از زایمان )طبیعی و یا سزارین( تجویز دارو بصورت پروفیالکسی توصیه می شود BMI>40در مادران خیلی چاق با معیار  -4

 ساعت یک بار کمی راه برود. 2از جوراب االستیک استفاده و حداقل هر  در صورت تصمیم به مسافرت ، توصیه شود مادر حتی االمکان -5

 


