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 مركز آموزشي،تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجائي

 

 (DVT)ترومبوز ورید های عمقي آموزش

 

 

لتهاب در سياهرگهاي عمقي پا را گويند و زماني ايجادمي شود كه تغييراتي در انتقاا   اايجاد لخته يا 

 د.وق به سمت قلب ايجاد مي شروخون از ع

 عاليم     

ر دو پا مشاخ  ماي شاود. اخاتال  در     ن بودن هدر نگاه و اندازه گيري ، نامتقار ورم پا ، بطوري كه 

 حركت اندام مبتال ، گرمي پاي مبتال ، حساسيت درلمس ، تب خفيف ، قرمزي و كبودي ساق پا .

 وامل مؤثر درايجاد لخته ع

 م ها اكاهش جريان خون مثل بي حركتي طوالني مدت اند 

 صدمه به ديواره رگ ، مثل ضربه به رگ در شكستگي هاي استخواني  

نعقاد پذيري خون ، در افرادي كه بطورناگهاني داروهاي ضد انعقاي خود را قطع مي كنناد  افزايش ا 

 و درمصرف داروهاي ضد بارداري ديده مي شود.

 درمان 

اثار كوتااه    رايي كاه دا روز او  بستري پزشك ابتدا ازيك داروي ضد انعقاادي تزريقا   9الي  4در طي 

ت بيمار ي ممكن است از جراحي براي تخليه لخته دمدت است استفاده مي كند . درصورت وسعت و ش

استفاده شود سپس از يك داروي ضد انعقادي خوراكي بنام وارفارين استفاده مي شود و عملكارد نن باا   

تعيين مي شود . شما با اين دارو مارخ  ماي شاويد. ايان دارو تواناايي بادن را باراي         PTبنام  ينزمايش

از جاي خود درسياهرگ  پاا كناده    رموارد نادر ممكن است لختهساختن لخته هاي خون كم مي كند . د

ده و به سمت ريه حركت كند  و ايجاد بيماري خطر ناكي بنام نمبولي ريه نمايد . الزم است درصورت ش

 عاليمي مانند درد سينه ، تنگي نفس ، سرفه و خلط خوني سريعاً به پزشك مراجعه نماييد.

 پيشگيري از تشكيل لخته: 

 وزن مناسب داشته باشيد 

 به قلب را مختل مي كند خودداري كنيد. بازگشت خون هنشستن و ايستادن به مدت طوالني كاز 

 ازروي هم انداختن پاها خودداري كنيد. 

 و كفش هاي تنگ خودداري كنيد از پوشيدن لباس ها 

ي حركتاي  طاي زمانهااي با   نرمش هاي مخصوص پا را انجاام داده و جاوراب هااي االساتيكي را در      
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 پس از جراحي يا طي مسافرت هاي طوالني بپوشيد. ,طوالني 

 فعاليت ورزشي منظم داشته باشيد تا برگشت خون به سمت قلب بهتر انجام شود. 

 ازكيف گرم و مرطوب براي انتهاي درگير جهت كاهش ناراحتي و درد استفاده نماييد  

 چه نكاتي بايد رعايت شود

 تراحت مطلق داشته باشيد.روزبسته به نظر پزشك اس 7-5 

 درتخت وضعيت خوابيده به پشت داشته باشيد و پاي مبتال كمي باالتر از سطح بدن باشد. 

 جهت كنتر  درد از مسكن خوراكي طبق دستور پزشك استفاده كنيد. 

 ازباندكشي يا جوراب واريس استفاده شود. 

 نكات مورد استفاده در جوراب هاي كشي 

 يد اندازه مناسب داشته باشد.جوراب مورد استفاده با 

 قبل از برخاستن از بستر از جوراب استفاده نماييد 

زماني كه شروع به حركت مي نماييد از نن استفاده نماييد و بدقت و مرتباً كنتر  نماييد. كه جوراب  

 پيچ نخورد و يا ننقدر سفت نباشد كه باعث محدوديت گردش خون شود.

 و بكار گيري نن كمك شود.به بيماران سالمند در پوشيدن  

بار  در روز براي مدت كوتاه ونيز درشب خارج نمود و پوست را از نظار التهااب    2مي توان حداقل  

 .بررسي نمود

 


