


ان کی دو اقسام ہوتی ہیں۔

1  )ڈیپ وین تھرومبوس ( ڈی وی ٹی: )ڈی وی ٹی خون کا لوتھڑا ہوتا ہے( جسے تھرومبوسس بھی کہتے ہیں)جوکہ گہری رگ میں بنتا 
ہے، عام طورپریہ آپ کی ٹانگ یا پیڑو میں بنتا ہے۔ ممکن ہے اس سے متعلقہ کسی قسم کی عالمات ظاہر نہ ہوں یا ممکن ہے آپ 

کی ٹانگ کا رنگ تبدیل ہو جائے یا سوجن ہو جائے ۔ سرخ، جامنی یا نیلے رنگ کی تبدیلیاں اور درد ہو سکتا ہے۔

2 پلمونری ایمبولزم اگر سارا لوتھڑا یا اس کا کچھ حصہ ٹوٹ جائے اور آپ کے خون کی رگوں میں سے آزادی سے گزرے،  تو یہ 
آپ کے پھیپڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس عمل کوپی ای کہتے ہیں۔ عالمات میں مندرجہ ذیل شامل ہیں 

 سینے میں درد، سانس کا پھولنا یا ایک دم بے ہوش ہونا۔ جیسے کھانسی )خون ملے بلغم کے ساتھ( 

اگرآپ ان عالمات میں سے کوئی بھی دوران حمل یا حمل کے بعد محسوس کریں تو براِہ کرم طبی امداد فوری طور پر حاصل 
کریں۔

 دوراِن حمل اورحمل کے تقریبًا چھ ہفتے بعد خون کا لوتھڑا بننے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ عام طورپر۱۰۰۰ افراد میں سے ایک
میں خون کے لوتھڑے بنتے ہیں مگر حمل کے دوران دوگنا ہو جاتے ہیں۔

 اگرچہ یہ خدشات پھر بھی چھوٹے ہوتے ہیں مگراس کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ خون کے لوتھڑے سبب بن سکتے ہیں
 طویل مدتی طبی مسائل کا جیسے ٹانگ پر ہمیشہ کے لیے سوجن، وریدوں کا ورم اور یہاں تک کہ ٹانگ کا السر بھی ہ ہے۔

 اور، اگرچہ یہ حمل میں بہت شاذو نادر واقع ہوتی ہیں، مگریہاں تک کہ ان کی وجہ سے موت بھی واقع

دوران حمل خون چپکنے واال ہو جاتا ہے اور ٓاپ کی ٹانگ کی رگوں میں خون کا بہاؤ سست ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلیاں۔ 
پیڑو میں واقع رگوں کے اوپر رحم کا دباؤ، خون کے لوتھڑے بننے کے خطرات میں اضافہ کرتا ہے۔

دیگراسباب بھی موجود ہیں جو کہ خطرہ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔
• 35  سال کی عمرسے زیادہ ہونا 

• وزن کازیادہ ہونا )باڈی ماس انڈیکس )بی ایم ٓائی( کا 30 سے زیادہ ہونا(
• ٓاگے پیچھے چلنے پھرنے کے قابل نہ ہونا

• گزشتہ چار سے زیادہ بار حمل ہونا
• سگریٹ نوشی

• ایسی رگوں کا ہونا جو ورم زدہ ہوں
• دیگرطبی بیماریوں کا شکار ہونا جیسےذیابیطس

• مخصوص قسم کی ‘چپکنے والے خون’  کی بیماریاں جیسے اینٹی فوسفولیِپڈ سنڈروم یا فیکٹر وی لیڈن 
• پری ایکلمپسیا)خون کا بہت زیادہ دباؤ جس کی وجہ سے کوئی عضو ناکارہ ہو سکتا ہو( کا شکار ہونا

• ٓاپریشن کے ذریعے بچے کا پیدا ہونا یا کسی دوسری قسم کا ٓاپریشن
• خون کا بہنا جیسے بچے کی پیدائش کے بعد خون بہتا ہے)پوسٹ پارٹم ہیمریج(

     سٹوکنگز اگر آپ کو ہسپتال میں داخل کیا گیا ہو، تو ممکن ہے آپ کی ٹانگوں کے لیے آپ کا وزن کیا جائے اور اینٹی ایمبولیزم
 سٹاکنگز میں فٹ کیا جائے۔ آپ کو بتایا جانا چاہیے کہ انہیں کس طرح پہنا جاتا ہے اور اگر آپ کے پاؤں یا ٹانگوں میں کسی قسم

  
  
  
  

خون کے لوتھڑے کیا ہیں؟

اپنے خطرے کو کم کرنے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟

کیا خون کے لوتھڑے حمل میں کافی عام ہوتے ہیں؟

کسے خطرہ ہے؟

 کا نیا درد ہو یا بے آرامی پیدا ہو تو صحت کے ماہر کو بتایا جانا چاہیے۔ دن میں دو مرتبہ آپ کی سٹاکنگز کو ہٹایا جائے گا تاکہ
پ اپنی جلد کو صاف کر سکیں اور دیکھ سکیں آیا کسی قسم کے مسائل تو پیدا نہیں ہوئےٓ۔

 انفلیٹ ایبل سلیوز  اکلینیکل ٹیم ممکن ہے آپ کو کاف یا فوٹ پمپس پہننے کے لیے کہے۔ خصوصی قسم کی انفلیٹ ایبل سلیوز
 ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنی ٹانگوں یا پاؤں کے اردگرد پہنتے ہیں جبکہ آپ بیڈ پرہوں یا کرسی پر بغیر ہلے جلے بیٹھی ہوں۔ یہ

 کرتے خودبخود انفلیٹ ہو جائیں گی اورباقاعدہ وقفوں سے دباؤ مہیا کرتی ہیں، آپ کی ٹانگوں میں سے خون کے دباؤ کو زیادہ ہوئے۔

 بلڈ تھنرزیعنی خون  کوپتال کرنے والی دوائیں خطرہ سے دوچار زیادہ تر مریضوں کو خون پتال کرنے والی دوا یعنی اینٹیز
 کوایگولینٹ کی تھوڑی مقدار تجویز کی جائے گی۔ آپ کے خون کوتھوڑا پتال کرنے کے ذریعے یہ خون کا لوتھڑا بننے کے امکان
 کو کم کرتی ہے۔ جب آپ ہسپتال سے خارج ہوں اگرآپ کو خون کو پتال کرنے والی دوا لینے کی ضرورت ہو تو آپ کو بتایا جائے

کو کم کرتی ہے۔ جب آپ ہسپتال سے خارج ہوں اگرآپ کو خون کو پتال کرنے والی دوا لینے کی ضرورت ہو تو آپ کو بتایا 
جائےٓ 

 نول سے آگے نہیں جا سکتی اور اس لیے آپکے بچے کونقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب آپ حاملہ ہوں اور بچوں کو چھاتی کا دودٓھ
 پالتی ہوں تواس دوائی کو لینا محفوظ ہے۔ ہیپارن جانوروں سے بنتی ہے۔ اگرجانوروں سے بننے والی مصنوعات کے بارے میں
پ کے کسی قسم کے تحفظات ہوں تو، براِہ کرم اپنے ڈاکٹر کو بتائیں اور وہ دیگرآپشنز کے بارے میں آپ سے بات کریں گےٓ۔

 موثرثابت ہونے کے لیے، روک تھام کے ان طریقوں کو آپ کو الزمی طور پر صحیح انداز میں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے
کسی قسم کے سواالت یا خدشات ہوں تو حمل سے متعلقہ اپنی طبیب یامڈ وائف سے بات کریں۔

کچھ سادہ سے اقدامات اٹھانے کے ذریعے آپ خون کے لوتھڑوں کے خطرہ کو کم کر سکتی ہیں۔
• حمل کے دوران اوربچہ کی پیدائش کے دوران اپنے آپ کو چاک وچوبند رکھیں۔  
•  بچہ جننے کے بعد جلد ہی بستر سے نکلیں اور آگے پیچھے چلیں پھریں، خصوصی طور پر جب بچہ آپریشن کے  

ذریعے سے ہو۔
• صحت مندانہ وزن رکھیں۔   
• سگریٹ نوشی کو ختم کریں۔    
• اپنے ڈاکٹر یا مڈوائف سے بات کریں: “میرے خون کے لوتھڑوں کے خطرہ کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟’’۔ 
• پانی کی کمی سے نپٹنے کے لیے کافی سیال استعمال کرتی رہیں۔  

 جب تک آپ اپنی عمومی سرگرمی کے معیار تک نہ پہنچ جائیں، تو ممکن ہے جب آپ گھر جائیں تو آپ کو اینٹی ایمبولزم
 سٹاکنگز پہنے کی ضرورت ہو۔ آپ کی مڈوائف آپ کو بتائیں گی کہ انہیں کس طرح پہننا ہے اوراپنی جلد کے سلسلے میں کیا

 چیز دیکھنی چاہیے۔

 اگر گھرمیں آپ کو خون پتال کرنے والے ٹیکوں کی لگاتار ضرورت ہو، آپ کی مڈوائفری ٹیم آپ کو سکھائے گی کہ یہ کس
 طرح لگائے جاتے ہیں۔

 اگردوران حمل آپ خون کو پتال کرنے والی چیز لے رہی ہیں اورآپ کے خیال میں آپ بچہ جنیں گی، تومزید ٹیکے نہ لگائیں۔

 رابطہ کریں اپنےاپنے ہسپتال والوں سے اوروہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اگربچے کی پیدائش منصوبہ کے مطابق آپریشن
کے  انڈکشن آف لیبر، تو آپ کا ڈاکٹر یا مڈوائف آپ کو بتائیں گی کہ کب ٹیکوں کے لینے کے عمل کو ختم کرنا ہے۔

 اگرآپ گھر پر ہوں اور خون کے لوتھڑے سے متعلقہ کسی قسم کی عالمت یا عالمات محسوس کریں، تو فوری طور پر اپنے جی
پی سے رابطہ کریں یا اپنے قریبی ہسپتال کے ایمرجنسی شعبہ سے رابطہ کریں۔

اپنے آپ کی مدد کرنے کے لیے میں کیا کرسکتی ہوں؟

جب میں گھر جاؤں گی تو کیا ہوگا؟




