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 مددجویان مستعد به ترومبوز ورید عمقیگروه هدف: 

 زیر نظر واحد آموزش سالمت همگانی و بیمار

8931اردیبهشت   

 

 

ماهنامه پیشگیری و ارتقای سالمت گیرندگان خدمتت و    منبع:  

 .5931، مهرماه 6جامعه ، شماره 

مریردان   —شهرستان صومعه سررا نشانی تدوین کننده :  

انتظام ، جنب پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمینری  

 )ره(  

 38911949318شماره تماس : 

 :سایت بیمارستان

http://www.gums.ac.ir/imamh 

 مراقبت از ترومبوز ورید عمقی 

ضد انعقاد داخل وریدی برای پیشگیری از گسترش لخته  -8
هاممکن است داروهای حل کننده لخته تجویز شرود کره       
بطور فعال لخته ها را حل می کند.  ضرد انرعرقرادهرای             

 ماه یا بیشتر الزم باشد.  6خوراکی ممکن است به مدت  

استراحت در بستر تا رفع تمام عالیم التهاب. در هنرگرام      -4
استراحت حرکت دادن  عضالت پا، خم کردن مچ پا و تکان 

 دادن انگشتان پا را مرتبا تمرین کنید. 

از جوراب  های کشی مناسب با بانداژ کشی استفاه کنیرد   -9
 ولی از بند جوراب یا جوراب کشبافت بلند استفاده نکنید. 

در هنگام  نشستن به مدت طوالنی پاها را باالتر از براسرن    -1
 قرار دهید.  

داروهای ضد انعقاد هر روز در زمان مشرخرم مفررف       -5
 کنید. 

دستبندی تهیه کنید که لیست داروهای مفرفی بر روی    -6
 آن موجود باشد. 

قبل از مفرف هر  داروی شیمیایی و حتی گیاهی پزشک  -7
خود را  مطلع کنید. به این دلیل که داروهای زیادی وجود  

 دارد که با  عمل داروهای ضد انعقاد تداخل می کنند. 

کنریرد از خروردن        در صورتی که وارفارین مفرف می -1

) سبزیجات برگ سبز تیره مرلرل     Kغذاهای حاوی ویتامین 

 اسفناج و کاهو( خودداری کنید. 

 

 

در صورت بروز عرالمرم زیرر بره         

 پزشک مراجعه کنید:  

عالیمی از قبیل ضعف، سر درد ،     

سرگیجه ، درد شدید معده ، ادرار 

قرمز یا قهوه ای رنگ، خونریرزی  

از بینی و  لله، مدفوع سیاه رنرگ،  

عدم توقف خونریزی در بریدگری  

 ها و زخم ها



1 2 3 

 به نام خدا

 ترومبوز ورید عمقی

ترومبوز ورید عمقی عبارتست از بیماری که طی آن یک 

لخته خون که در یک ورید تشکیل می شود و مرمرکرن      

است باعث انسداد نسبی یا کامل جریان خون شرود یرا     

رها شده و به ریه برود . معمواًل ساق یا پایین شرکرم را        

درگیر می کند ولی گاهی سایر وریدهای بدن را مبرترال   

 می کند. 

 عالمم ترومبوز ورید عمقی

ورم ویا درد در ناحیه ای که توسط ورید تخلیه می -8

 شود) معموال مچ پا، ساق یا ران ( .

تورم در اندام تحتانی هر چیزی در زیر لخته را  -4

 شامل می شود و به انگشتان پا گسترش می یابد. 

 قرمزی نواحی آسیب دیده  -9

 ناراحتی و درد ، درهنگام راه رفتن و استراحت .  -1

به ندرت: درد هنگام بلند کردن اندام تحتانی و خم  -5

 کردن پاها ، تب و افزایش ضربان قلب .

 

 

 علل ترومبوز 

تجمع خون در ورید ،که مکانسیم های لخته کننده خون 

را تحریک می کند. تجمع ممکن است از اسرترراحرت         

طوالنی در بستر به دنبال جراحی یا در اثر بیماری ناتوان 

کننده ملل حمله قلبی، سکته مغزی یا شکستگی استخروان  

 روی دهد.

 

 عوامل تشدید کننده:
 سال  63ر سن باالی 8
 ر چاقی4
ر استفاده از استروژن موجود در قرص های ضرد برارداری     9

خوراکی، این امر به ویژه در صورت استفراده از اسرترروژن        
 همراه با کشیدن سیگار  خطرناک است. 

 ر جراحی 1
 ر بارداری 5
 ر سرطان 6
 ر نارسایی قلبی، سکته مغزی و ...7

 پیشگیری:

در طول بیماری  از استراحت طوالنی در بستر خرودداری    -8
 کنید. 

پس از هر گونه اقدام جراحی یا در طی هرر گرونره      -4
بیماری زمین گیر کننده هر چه زودتر حررکرت دادن       

 اندام های تحتانی را شروع کنید. 

های طوالنی با اتومبیل یا هواپیما، حداقل در مسافرت -9
 ساعت، پاهای خود را حرکت دهید.   4تا8هر 

 . در صورت مفرف استروژن سیگار را ترک کنید -1

 عوارض ترومبوز 

آمبولی ریه که طی آن لخته رها می شود  و به ریه می 

رود.جریان خون ریه مسدود شده و باعث مرگ بافت 

 ریه آسیب دیده می گردد. 

 
 در مان ترومبوز 

آزمون های تشخیفی می تواند شامل ونروگررافری    -8
)رادیوگرافی وریدها( ، سونوگرافی و پلتیسموگررافری     
) میزان خونی را که از اندام عبور می کند اندازه مری   

 گیرد (. 

اگر لخته های کوچک و محدود به سابق پا باشد و    -4
بیمار توانایی حرکت داشته باشد ، درمانی الزم نیسرت.  

 لخته ها خودبخود حرکت می کنند.

برای اکلر بیماران بستری شده تزریق انعقرادهرا و      -9
 مشاهده عوارض الزم است. 

در بیماران خاص اقدام جراحی ،کار گذاشتن یرک  -1
دستگاه غربال در ورید اجوف تحتانی ) ورید اصلی که  

 ها وارد می شود. (به ریه

 


