چک لیست بررسی ترومبوز در نوزادان :
شماره پرونده:

نام و نام خانوادگی:

شماره تلفن:

تاریخ بستری:
سن بستری:
سن ترخیص:
سن حاملگی :
جنس نوزاد:دختر ʘپسر ʘ
وزن تولد:
نوع زایمان :زایمان واژینال:

سزارین سکشن:

اپگار بدو تولد :
سن شروع ضایعه:
سابقه زایمان سخت :دارد  ʘنداردʘ

استفاده از واکیوم و فورسپس :دارد  ʘنداردʘ

سابقه پرناتال:
سونوگرافی بارداری :نرمال:

ابنرمال:

یافته غیر طبیعی در سونوگرافی:

سابقه اسفیکسی :دارد  ʘندارد ʘ
سابقه خانوادگی مثبت از لحاظ حوادث عروقی،ترومبوز،ایسکمی :دارد  ʘندارد ʘ
سابقه اعتیاد در مادر :دارد ʘ

ندارد ʘ

نوع ماده مخدر:

سابقه لوپوس در مادر :دارد  ʘندارد ʘ
انتی فسفولیپید انتی بادی در مادر:
وضعیت تغذیه مادر :مناسب ʘ

لوپوس انتی کواگوالن در مادر:

نامناسب  ʘعادات غذایی خاص:

انتی کاردیولیپین در مادر:

سابقه اعتیاد در پدر : :دارد ʘ

ندارد ʘ

سابقه کشیدن سیگار در پدر:

در مادر:

سابقه بیماری ترومبوز در پدر : :دارد ʘ

نوع ماده مخدر:

ندارد ʘ

سابقه سایر بیماریها در پدر:

سابقه بیماری ترومبوز در خانواده:
نوع ازدواج والدین :فامیلی:
نسبت والدین:فامیل دور :

غیر فامیلی:
فامیل نزدیک:

سابقه سپسیسس در نوزاد :دارد ʘ
علت بستری:

ندارد ʘ

نوع میکروب :

بیماری زمینه ای نوزاد:

محل ضایعه:اندام فوقانی  ʘاندام تحتانی ʘ

احشا شکمی ʘ

مغز ʘ

کلیهʘ

درگیری عروق در سونوگرافی داپلر :ترومبوز شریانی  ʘترومبوزوریدی ʘ
محل ترومبوز:
سابقه داشتن کاتترقبل از وقوع ترومبوز :داردʘ
نوع کاتتر :کاتتر مرکزیʘ
کاتتر نافی :ورید نافی ʘ

PICC

ندارد ʘ

محل کاتتر:اندام فوقانی  ʘاندام تحتانیʘ

ʘ

شریان نافی ʘ

فاصله زمانی گذاشتن کاتتر تا زمان بروز ضایعه عروقی:
سابقه دهیدراتاسیون:دارد ʘنداردʘ
سابقه پلی سیتمی:دارد ʘ

نداردʘ

سابقه دریافت درمان ترومبوز:
درمان ترومبولیتیک (التپالز) :دارد ʘ
سن شروع درمان:

ندارد ʘ
فاصله زمانی شروع درمان از بروز ضایعه:

مدت درمان:

بروز عوارض جانبی دارو :دارد  ʘنداردʘ

مدت زمان درمان ترومبولیتیک:

سابقه درمان ضد انعقاد:
درمان هپارین /انوکسوپارین :دارد ʘ

ندارد ʘ

سن شروع درمان:

فاصله زمانی شروع درمان از بروز ضایعه:

فاصله زمانی شروع درمان هپارین از التپالز:
سابقه درمان جراحی(دبریدمان و :)....دارد ʘ

مدت درمان:

بروز عوارض جانبی دارو :دارد  ʘنداردʘ
ندارد ʘ

نوع جراحی:

نتایج ازمایشات بررسی ترومبوز و زمان انجام ازمایشات:
Antithrombin 3:

Protein C

Protein S:

Factor ˅ Leiden:

Homocystein:
Fibrinogen:
پیگیری نوزاد:
ضایعات باقی مانده همچون قطع عضو:

PLT :

PTT:

PT:

