
:ترومبوز سیاهرگی عمقی

در ی  لخته خونوجوديبه معنایاهرگیترومبوز س
DVTاین اختالل که به. استاهرگیداخل س

را اندام تحتانیهايمعروف است، بیشتر سیاهرگ
مسیر عروق هاي خونی در ایجاد لخته. کنددرگیر می

ها، باعث اختالل جریان خون شده و خونی اندام
درنتیجه منجربه انسداد نسبی یا کامل عروق خونی 

عمقی ) وریدي(اگرچه ترومبوز سیاهرگی . گرددمی
افتد، هاي اندام تحتانی اتفاق میبیشتر در سیاهرگ

.استممکننیز اندام فوقانیولی ، وقوع آن در
باعث ) سرخرگایاهرگیس(یخونيهاترومبوز رگ

که شدت آن گردد،یخون بدن مانیاختالل در جر
یو نوع رگ بستگيریبه اندازه ترومبوز، محل درگ

.دارد
1

:رماند
ریشامل موارد زیعمقيدیدرمان در موارد ترومبوز ور

:است
ــااســــتفاده از جــــوراب ایــــکیاالســــتيهــ

يفشار
  ــتال ــو مبـ ــراردادن عضـ ــاالتر قـ ــتراحت ,بـ اسـ

ــک      ــر پزش ــه نظ ــان آن ب ــدت زم ــه م ــق ک مطل
.متخصص بستگی دارد

ــا ــتفاده از داروهـ ــادياسـ ــد انعقـ ــد يضـ هماننـ
ــار ــو نیهپـ ــارایـ ــگیو پنیوارفـ ــدت يریـ مـ

ــان دارو  ــان درم ــیزم ــص   ی ــر متخص ــق نظ طب
مربوطه

ــل ــوز    عوام ــاد ترومب ــال ایج ــده احتم ــزیش دهن اف
:عروق عمقی عبارتند از

 تحرکی بی تحرکی به خصوص بی و چاقی
روز3بیش از 

بارداري و حاملگی
شکستگی در اندام ها
سوختگی
 پس از اعمال جراحی به ویژه جراحی هاي

ارتوپدي
ــودن       ــی ب ــاي حتم ــه معن ــوارد ب ــن م ــود ای وج
ایجــاد ترومبــوز وریــدي عمقــی نمــی باشــد،      
ــورت      ــی در ص ــتر و حت ــه بیش ــد توج ــا نیازمن ام
صـــــالحدید پزشـــــک، نیازمنـــــد مصـــــرف 

.می باشدداروهاي ضد انعقاد 3

:عالیم و نشانه ها 

براساس تظاهرات یعمقيدیترومبوز ورصیتشخ
در موارد ینیتظاهرات بالستیآسان نشهیهم،ینیبال

ممکن است درارتباط با یعمقیاهرگیترومبوز س
:باشدریموارد ز
 تغییر دما بھ صورت گرمی و تغییر رنگ

پوست بھ صورت قرمزی در ناحیھ
 اندام درگیردرد در
شدید در ناحیه ساق پا، تورم درصورت

احتمال رنگ پریدگی اندام وجود دارد
 در هنگام )ورید(حساسیت در مسیر سیاهرگ

لمس 
تورم ساق پا
خستگی و احساس ناخوشی

:علت تشکیل ترومبوز
علت تشکیل لخته تشکیل لخته معموال در سه حوزه 

است در برخی بیماران ممکن. اصلی جستجو می شود
فاکتورهاي انعقادي دچار اختالل باشند، حال آنکه این 

علت دیگر آن . اختالل می تواند ارثی یا اکتسابی باشد
گروه دیگر .. می تواند بی تحرکی طوالنی مدت باشد،

. ممکن است در جدار عروق خود داراي اختالل باشند
جدار عروق به صورت طبیعی صاف می باشد و از 

ا و ترومبوز جلوگیري می نماید، حال چسبیدن پالکت ه
آنکه ممکن است جدار عروق به هر دلیلی دچار نامنظمی 

و ناصافی شود
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
آموزشی درمانی شهداي عشایرمرکز 

ترومبوز سیاهرگی عمقی

واحد آموزش به بیمار 
:سایت بیمارستان

http://shohada.lums.ac.ir
33236401- 7:شماره تلفن هاي بیمارستان

 به منظور بهبودي و یکپارچگی پوست
و حفظ تون عضالت و عروق ، بر 

پروتئین دریافت مواد غذایی سرشار از 
عدس ، ( ترجیحاً پروتئینهاي گیاهی 

سویا ، نان گندم ، غالت ، حبوبات ، 
مصرف ... ) مغزها یا گردو و بادام و 

نمایید
 استفاده از کمپرس گرم و مرطوب

.روي اندام مبتال مفید می باشد

 استفاده از باندها و جوراب هاي
االستیک جهت جلوگیري از توقف 

پیشگیري در جهت , خون در اندام 
.افراد مستعد توصیه میگردد

 جوراب ها بدون تا خوردگی و
.چروکیدگی پوشیده شود

 هنگام خواب جوراب یا باند را در
بیاورید و قبل ا ز برخاستن از بستر آن 

را بپوشید
 از مصرف زیاد مواد غذایی حاوي

نمک، گوشت و لبنیات پر چربی، کره، 
.سرشیر و نارگیل خودداري شود

سیاوش  بهمنیار: نکات برتر پرستاري مولف-NVPکتاب : منابع
احمد علی اسدي نو قابی:کتاب درسنامه جامع پرستاري تالیف
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:توصیه هایی به بیماران عزیز

 سفتی و سردي اندام می تواند نشانه
.پیشرفت بیماري باشد

 در صورت وجود درد و تورم و قرمزي و
مبتال در لمس هر گرمی و حساسیت اندام 

.چه سریعتر به پزشک معالج مراجعه کنید
 جهت جلو گیر ي از زخم و عفونت در پاها

توصیه می شود که بیمار روزانه پاها را با 
آب گرم و صابون مالیم شسته و به آرامی 

.خشک نمائید
از مالش و فشار شدید پا خودداري کنید.
 از جوراب نخی و کفشهاي مناسب استفاده

.شود
ز پوشیدن لباسهاي تنگ ، کمربند و کش ا

جوراب که ممکن است جریان خون را 
.کاهش دهند ، خودداري شود

از ایستادن یا نشستن طوالنی پرهیز شود.

 داروهاي ضد انعقاد تجویز شده از طرف
پزشک در فاصله زمانی توصیه شده حتما 

.مصرف شود
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