


 ہسپتال سے متعلقہ خون کے لوتھڑے اس وقت بنتے ہیں جب مریض ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں اورجب وہ ہسپتال سے
خارج ہوتے ہیں تو اس کے90  دنوں تک واقع ہو سکتے ہیں۔ ان کی دو اقسام ہوتی ہیں۔

1 ٹانگوں کی شریانوں میں خون کا انجماد )ڈی وی ٹی(: ڈی وی ٹی خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے(جسے تھرومبوسس 
بھی کہتے ہیں) جو کہ گہری رگ میں بنتا ہے، عام طور پر زیادہ تر یہ آپ کی ٹانگ یا نافچہ میں بنتا ہے۔ ممکن 
ہے اس کی کوئی بھی عالمت ظاہر نہ ہو یا پھر ٹانگ پر سوجن یا اس کا رنگ تبدیل ہو سکتا ہے ۔ جیسے سرخ، 

جامنی، یا جیسے سرخ، جامنی، یا نیلے رنگ  کی تبدیلیاں اور درد ہو سکتا ہے۔  
2 پھیپھڑوں میں خون کا انجماد )پی ای( : )اگر سارا لوتھڑا یا اس کا کچھ حصہ ٹوٹ جائے اورآپ کی رگوں میں س 

آزادی سے گزرے، تو یہ پھیپڑوں تک جا سکتا ہے۔ اس عمل کو پی ای کہتے ہیں۔ عالمات میں کھانسی )خون ملے 
بلغم کھانسی )خون ملے بلغم کے ساتھ(،  سینے کا درد، سانس کا پھولنا یا اچانک بے ہوش ہو جانا شامل ہیں۔ نیلے 

رنگ 
ماہریِن صحت ایک اصطالح استعمال کرتے ہیں وینس تھرومبو ایمبولزم )وی ٹی ای( جو ڈی وی ٹی اور پی ای دونوں 

دونوں کا احاطہ کرتی ہے۔کی تبدیلیاں اور درد ہو سکتا ہے۔ 
 جب آپ ہسپتال میں ہوں یا گھر جانے کے بعد، اگرآپ اس قسم کی عالمات محسوس کریں تو براِہ کرم فوری طور پر

طور پر طبی مشورہ حاصل کریں۔

ہر سال عمومی ٓابادی میں خون کے لوتھڑے 1000 افراد میں سے ایک میں واقع ہوتے ہیں۔ ٓاپ نے ممکن ہےسنا ہو ان 
لوگوں کے بارے میں جو فالئنگ کے بعد ڈی وی ٹی کا شکار ہوئے ہوں مگراس بات کے زیادہ امکانات ہیں کہ ٓاپ میں 

خون کے لوتھڑے بنیں جب ٓاپ ہسپتال میں داخل ہوں۔ درحقیقت ، تقریبًا 
 تمام خون کے لوتھڑوں میں سے دو تہائی ہسپتال میں رہنے کے دوران یا ہسپتال سے خارج ہونے کے بعد 90 دنوں کے
 اندراندر بنتے ہیں۔ اگرچہ یہ خطرات پھر بھی چھوٹے ہیں، مگرنتائج کافی سنگین ہو سکتے ہیں۔  خون کے لوتھڑے
 طویل مدتی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں جیسے ٹانگ میں مستقل طور پر سوجن، رگوں کا ورم اور یہاں تک کہ

ٹانگ کا السر بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔

 حکومت کوعلم ہے کہ ہسپتال سے متعلقہ خون کے لوتھڑے ایک اہم قسم کا مسئلہ ہیں اور ہسپتال کے ڈاکٹروں، نرسوں
 اور دوا سازوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ مریضوں کے خطرات کا تجزیہ کریں۔ اگرآپ خطرے کی زد میں ہیں تو، ہیں تو،

آپ کے  ڈاکٹر یا نرس آپ سے بات چیت کریں گے کہ آپ کو ان لوتھڑوں سے بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا سکتا ہے۔

 کوئی بھی بالغ شخص جو بیمار ہے اورہسپتال میں داخل ہے اس کو اس چیز کا خطرہ ہے۔ دیگراسباب جو لوگوں کو
لوگوں کو بڑے خطرے سے دوچار کرتے ہیں ان میں مندرجہ ذیل شامل ہیں۔

• کوئی سابقہ لوتھڑا 
• کینسر کی حالیہ تشخیص

• وزن کا زیادہ ہونا )باڈی ماس انڈیکس )بی ایم ٓائی( کا30  سے زیادہ ہونا(
• ٓاگے پیچھے چلنے پھرنے کے قابل نہ ہونا

• ہارمون متبادل اور مانع حمل پرمشتمل ٓاسٹروجن لینا
• ٓاپریشن کروانا

• 60  سال سے زیادہ عمر کے ہونا
• نمایاں ترین چوٹ یا صدمہ کا شکار ہونا

• حاملہ ہونا اوربچہ جننے کے بعد
• پانی کی کمی
• تمباکو نوشی
• رگوں کا ورم

• مخصوص ‘چپکدارخون’  کی بیماریاں جیسے اینٹی فوسفولیپڈ سنڈروم یا فیکٹر وی لیڈن
 

 سٹاکنگزاگرآپ ہسپتال میں داخل ہوتی ہیں، تو ممکن ہے آپ کا ناپ لیا جائے اورآپ کو اپنی ٹانگوں کے لیے اینٹی ایمبولزم
 سٹاکنگزملیں۔ آپ کو دکھایا جانا چاہیے کہ انہیں کس طرح پہنا جاتا ہے اور بتایا جانا چاہیے کہ اگرآپ کے پاؤں یا ٹانگوں

 میں کسی قسم کا نیا درد ہو یا بے آرامی پیدا ہو تو ماہِر صحت کو بتائیں۔ دن میں دو مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی
 سٹاکنگز کو ہٹایا جائے گا تاکہ آپ صفائی کر سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ آیا کوئی سکیں کہ آیا کوئی ِجلدی مسائل پیدا تو

نہیں ہوئے۔

 پھولنے کے قابل سلیوز ممکن ہے کلینکل ٹیم آپ کو پنڈلی یا پاؤں کے لیے پمپس پہننے کے لیے کہے۔  یہ
 خصوصی قسم کی پھولنے کے قابل سلیوز ہوتی ہیں جو آپ اپنی ٹانگوں یا پاؤں کے ارد گرد پہنتی ہیں جبکہ آپ بیڈ پر ہوں

 یا کرسی پر بغیر ہلے جلے بیٹھی ہوں۔ یہ خودبخود پھول جائیں گی، اور آپ کی ٹانگوں سے خون کے
  کے بہاؤ کو زیادہ کرتے ہوئے باقاعدہ وقفوں سے دباؤ مہیا کریں گی.۔۔

   خون کو پتال کرنے والی اشیاء خطرے سے دوچار زیادہ ترمریضوں کو خون کے لوتھڑے بننے کو روکنے
 والی دوا کی تھوڑی سی مقدار تجویز کی جائے گی۔  آپ کے خون کوتھوڑا پتال کرنے کے ذریعے یہ خون کا لوتھڑا بننے
 کے امکان کو کم کرتی ہے۔ ہسپتال سے رخصت ہونے پر اگرآپ کو خون کو پتال کرنے والی چیز درکار ہو توآپ کو بتایا

 جائے گا کہ آپ کو کتنی دیر تک اسے لینا ہوگا۔ خون کو پتال کرنے کے لیے زیادہ تر جوچیز دی جاتی ہے اسے ہیپارن
 کہتے ہیں جسے ٹیکے کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ہیپارن جانوروں سے آتی ہے۔  اگرآپ کو جانوروں سے بنی مصنوعات

 استعمال کرنے سے متعلقہ کسی قسم کے خدشات ہیں تو براِہ کرم اپنے ڈاکٹر کو بتائیں اور وہ دوسرے آپشنز کے بارے میں
آپ سے بات چیت کریں گے۔خون کو پتال کرنے والی گولیاں زیادہ تر آرتھوپیڈک سرجری کے بعد استعمال کی جا رہی ہیں۔

 مؤثرپن کے لیے، آپ کو الزمی طور پر روک تھام کے ان طریقوں کو صحیح طورپر استعمال کرنا چاہیے۔ اگرآپ اگرآپ
  کے کسی قسم کے سواالت یا خدشات ہوں تو براِہ کرم اپنے ڈاکٹر یا نرس سے پوچھیں۔

 اگر ممکن ہو، ہسپتال میں آنے سے قبل:ہو ان
•  مانع حمل اشیاء یا ہارمون کی تبدیلی کی تھیراپی کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے بات کریں )ممکن ہے 

 آپ کے ڈاکٹرآپریشن کرنے سے کئی ہفتے قبل ان کو ختم کرنے کے بارے میں سوچیں اور اگرآپ
 اپنی معمول کی مانع حمل کواستعمال نہیں کرتے تو وہ آپ کوعارضی طورپردیگر طریقوں کے استعمال کے استعمال

 کے بارے میں مشورہ دیں گے۔
•  اپنا وزن صحت مندانہ رکھیں؛ اور  
•  باقاعدگی سے ورزش کریں۔   

جب ہسپتال میں ہوں:
•  اپنے آپ کو متحرک رکھیں یا چلتے پھرتے رہیں اور آپریشن کے بعد جتنا جلد ممکن ہو بیڈ سے باہر 

نکلیں۔ مزید معلومات کے لیے اپنی نرس یا فزیوتھراپسٹ سے پوچھیں۔
•  اپنے ڈاکٹر یا نرس سے کہیں: ‘’میرے خون کے لوتھڑوں کے خطرے کو کم کرنے کےلیے کیا کیا ج

 رہا ہے؟’’؛
•  جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کافی سیال پیئیں   

 ہےسنا ہو ان لوگوں  کے بارے میں جو فالئنگ کے بعد ڈی وی ٹی کا شکار ہوئے ہوں مگراس بات کے زیادہ گھرجانے
 کے بعد اینٹی ایمبولیزم سٹاکنگز آپ کی نرس آپ کو بتائے گی کہ انہیں کس طرح پہننا ہوتا ہے اور اپنی جلد کے سلسلے

میں کیا چیز دیکھنی ہوتی ہے۔
 اگرآپ کو گھرمیں خون کے لوتھڑے بننے کو روکنے والے انجیکشنز کو جاری رکھنے کی ضرورت ہو، تو آپ کی

 نرسنگ ٹیم آپ کو سکھائے گی کہ یہ کس طرح کرنا ہے۔ اگرآپ کے کسی قسم کے خدشات ہیں، تو اس بات کو یقینی بنائیں
کہ جانے سے قبل نرس سے بات کریں۔

 اگرآپ لوتھڑے سے متعلق کسی عالمت یا عالمات کو محسوس کریں جب گھرمیں ہوں، تو اپنے جی پی سے فوری طور
پر رابطہ کریں یا اپنے قریبی ہسپتال کے ایمرجنسی شعبہ سے رابطہ کریں۔

ہسپتال سے متعلقہ خون کے لوتھڑے کیا ہوتے ہیں؟ اپنے خطرے کو کم کرنے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟

اپنی مدد کرنے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟

جب میں گھرجاؤں گی تو کیا ہو گا؟

کیا خون کے لوتھڑے عام ہیں؟

کیا خون کے لوتھڑے عام ہیں؟


