مقدمه :

- 6تزخی اس دارٞٚا اس جّٕ ٝلزصٟای پیطٍیزی

تزٔٚثٛس ٚریذٞای ػٕمی سٔا٘ی رخ ٔی دٞذ و ٝخٖٛ

دارٞٚای ٛٞرٔ٘ٛی ٔا٘ٙذ تأٛوسیفٗ یا تاِیذٔٚیذ

وٙذ ؛ ػال ٜٚتز ایٗ یه سزی آسٔایطات  ٚتزرسی ٞا تزای

درسغح الیٞ ٝای داخّی ٚریذٞای (سیاٞزٌٟا) ػٕمی ِختٝ

- 7سیٍار وطیذٖ

تائیذ تطخیص ا٘جاْ ٔی ضٛد ٔثُ سٌٛ٘ٛزافیٌٛ٘ٚ ،زافی

ٔی ضٛد ؤ ٝؼٕٛال ایٗ حاِت در پاٞا ،راٖ  ٍِٗ ٚاتفاق ٔی

- 8سٗ تاالتز اس  60ساَ ٔ ٚذوز تٛدٖ

(تزرسی ٚریذٞای ٔطىٛن) ،اْ آر آی  ٚسی تی اسىٗ (

افتذ .ایٗ ِختٞ ٝا خغز٘ان ٞستٙذ ت ٝایٗ دِیُ ؤٕ ٝىٗ

- 9داضتٗ ساتم ٝفأیّی اتتال ت ٝایٗ تیٕاری

ٚضؼیت خ٘ٛزسا٘ی ت ٝری ٝرا تزرسی ٔی وٙذ) .

است ضىست ٝض٘ٛذ ٚ ،ارد جزیاٖ خ ٖٛضذ ٚ ٜضزیاٟ٘ای

 - 10ساتم ٝلثّی اتتال ت ٝایٗ تیٕاری در ٌذضتٝ

(سزخزٌٟا) تشري  ٟٓٔ ٚتٚ ٝیض ٜضزیاٟ٘ای ری ٝرا ٔسذٚد

درهان :

 - 11وٓ آتی

وٙٙذ ٙٔ ٚجز ت ٝصذٔ ٝدائٕی یا ٔزي ض٘ٛذ .ایٗ اختالَ در

ٞذف اس درٔاٖ  ،جٌّٛیزی اس تشرٌتز ضذٖ ِخت،ٝ

 - 12چالی

اغّة ٔٛارد در خإٟ٘ا  ٚدر سٙیٗ تاالی 40ساَ رخ ٔی دٞذ.

پیطٍیزی اس ػٛارض ِختٔ ٝثُ حزوت ت ٝسٕت

 - 13حأٍّی

ضزیاٟ٘ای ریٛی  ٚتزٚس ا٘سذاد درآٟ٘ا ،حُ وزدٖ ِختٚ ٝ

عالین و نشانه ها :

جٌّٛیزی اس ایجاد ِخت ٝجذیذ ٔی تاضذ الذأات سیز تٝ

تمزیثا ٘یٕی اس تیٕاراٖ ٔثتال ت ٝتزٔٚثٛس ٚریذٞای ػٕمی تا سٔا٘ی وٝ

ٔٙظٛر دستیاتی ت ٝاٞذاف درٔاٖ ا٘جاْ ٔی ضٛد :

رٌٟای تشري  ٚاصّی ٔسذٚد ٘طٛدٞ ،یچ ػالٔتی ٘ذار٘ذ در ایٗ

 تجٛیش دارٞٚای ضذ ا٘ؼماد (رلیك وٙٙذٞ ٜای خ)ٖٛ

علل و عواهل :
سٔا٘ی و ٝخ ٖٛدرٚ ٖٚریذٞای ػٕمی پاٞا ،آٞست ٝتز اس
سٔاٖ ٔؼٕ َٛحزوت ٔی وٙذ یا سٔا٘ی و ٝفاوتٛرٞایی ٚجٛد
دار٘ذ و ٝتٕایُ خ ٖٛتِ ٝخت ٝضذٖ را افشایص ٔی دٙٞذ  ٚیا
ٔٛاردی و ٝالی ٝداخّی ٚریذٞا دچار آسیة ضذ ٜتاضذ،
تزٔٚثٛس ٚریذٞای ػٕمی رخ ٔی دٞذ .ػٛأُ تاثیزٌذار در
تزٚس ایٗ اختالَ ضأُ ٔٛارد سیز است :
- 1سٔا٘ی و ٝتٔ ٝذت عٛال٘ی در حاِت ٘طست ٝلزار ٔی

اس تارداری ٚ

ٔٛلؼیت ػالیٓ ت ٝضزح سیز ٔی تاضذ :

ٔا٘ٙذ ٞپاریٗ ،وٍّشاٖ و ٝاغّة تزای یه دٚرٜ

 افشایص دٔای پا ،اِتٟاب  ٚلزٔشی

دادٔ ٜی ضٛد  ٚتؼذ اس آٖ ٚارفاریٗ ضزٚع ٔی ضٛد.

 تٛرْ یه عزف ػضّ ٝپطت ساق پا ،لٛسن ،راٖ  ٚاس لٛسن تٝ

تجٛیش ایٗ دارٞٚا تایذ تا احتیاط  ٚتحت ٘ظارت تیٓ

پاییٗ

درٔاٖ صٛرت ٌیزد .در ٔذتی و ٝدارٞٚای ضذ ا٘ؼماد

 درد در پاٞا وٌ ٝاٞی فمظ ٍٙٞاْ را ٜرفتٗ ایجاد ٔی ضٛد

تجٛیش ٔی ضٛد تٙٔ ٝظٛر تزرسی اثز دار ،ٚآسٔایطات

 تزجست ٝضذٖ رٌٟای سغحی پا

خ ٚ INR ،PTT(ٖٛپالوت) ت ٝصٛرت ٔٙظٓ ا٘جاْ ٔی

در صٛرت حزوت ِخت ٝت ٝسٕت سزخزٌٟای ری ٚ ٝا٘سذاد آٟ٘ا ،

ضٛد .در ٔٛاردی و ٝوٍّشاٖ تجٛیش ٔی ضٛد ٘یاسی تٝ

ػالیٕی ٔثُ تٍٙی ٘فس – درد لفس ٝسی ،ٝٙافشایص ضزتاٖ لّة ٚ

تزرسی دٚر ٜای آسٔایطات ٚجٛد ٘ذارد.

سزف ٝخ٘ٛی ٘یش تزٚس ٔی ٕ٘ایذ

 را ٜدیٍز درٔاٖ  ،جزاحی ٌ ٚذاضتٗ فیّتز در ػزٚق

4ساػت) یا در دٚر ٜتٟثٛدی تؼذ اس ػُٕ جزاحی

حرکت لخته از پاها و
ورود آن به عروق ریه

- 2صذٔات ٔثُ ضىستٍی ٞای ٍِٗ  ٚراٖ
- 3جزاحی ٞای تشري ٔثُ جزاحی ٞای استخٛاٖ ٔ ٚفاصُ
 ٚیا ٞزٌٔ ٝ٘ٛطىُ سالٔتی
- 5تیٕاریٟا اس جّٕ ٝتزخی سزعاٟ٘ا ،تیٕاری وّیٔ ٝثُ
سٙذرْ ٘فزتیه ،تیٕاریٟای لّثی ٚ ٚاریس

 7رٚسٜ

تشري است و ٝدر تیٕارا٘ی ٔٛرد استفاد ٜلزار ٔی ٌیزد

ٌیزیذ ٔثُ پزٚاسٞای ٛٞایی عٛال٘ی ٔذت ( تیطتز اس

ٔ- 4حذٚدیت حزوتی یا ٘اتٛا٘ی در را ٜرفتٗ ت ٝدِیُ تیٕاری

ٔؼایٔ ٝٙی وٙذ  ٚدٚر ساق ٞز د ٚپا را تا ٔ ٓٞمایسٔ ٝی

لخته

و ٝأىاٖ استفاد ٜاس دارٞٚای ضذ ا٘ؼماد را ٘ذار٘ذ.
 پس اس ضزٚع درٔاٖ تا دارٞٚای ضذ ا٘ؼماد ،تٛصیٔ ٝی
ضٛد تا تزعزف ضذٖ ػالیٓ ،استزاحت داضت ٝتاضیذ سیزا
خغز تى ٝتى ٝضذٖ ِخت ٚ ٝحزوت آٟ٘ا ت٘ ٝماط ٔختّف

تشخیص:

تذٖ ٚجٛد دارد ٔ ٚی تٛا٘ذ تاػث ا٘سذاد رٌٟای اصّی ٚ

پشضه در ٔٛرد ػالیٓ ٘ ٚطا٘ٞ ٝا ٕٞ ٚچٙیٗ ساتم ٝتیٕاریٟا ٚ

اختالَ در خ٘ٛزسا٘ی ضٛد تٙاتزایٗ ت ٝضٕا تٛصیٔ ٝی

دارٞٚایی ؤ ٝصزف ٔی وٙیذ اس ضٕا سٛاالتی ٔی پزسذ  ،ضٕا را

ضٛد در ایٗ ٔذت استزاحت داضت ٝتاضیذ  ٚپاٞا را تاالتز
اس سغح تذٖ لزار دٞیذ.

 پس اس ٌذرا٘ذٖ دٚر ٜحاد  ٚسٔا٘ی و ٝتیٕار ضزٚع ت ٝراٜ

 اس ٔصزف اِىُ در دٚر ٜدرٔاٖ تا ٚارفاریٗ اجتٙاب وٙیذ.

رفتٗ ٔی وٙذ ،پٛضیذٖ جٛراتٟای ٚاریس تٙٔ ٝظٛر تٟثٛد

 تزٚس ػالیٕی اس لثیُ ضؼف ،سزدرد ،سزٌیج ،ٝدرد ضذیذ ٔؼذ،ٜ

تاسٌطت خٚ ٖٛریذی  ٚواٞص اِتٟاب تٛصیٔ ٝی ضٛد .ایٗ

ادرار لزٔش یا ل ٜٟٛای رً٘  ،خ٘ٛزیشی اس تیٙی ِ ٚثٔ ، ٝذفٛع سیاٜ

جٛراتٟا و ٝغاِثا اس جٙس الستیه ٞستٙذ تایذ ضثٟا تیزٖٚ

رً٘  ،ػذْ تٛلف خ٘ٛزیشی اس تزیذٌی ٞا  ٚسخٓ ٞا را ٌشارش وٙیذ.

آٚرد ٜض٘ٛذ  ٚصثح لثُ اس خارج ضذٖ اس تخت  ٚآٚیشاٖ ضذٖ

 در صٛرتی و ٝاخیزا تحت درٔاٖ تزٔٚثٛس ٚریذٞای ػٕمی لزار

پا ،دٚتار ٜپٛضا٘ذ ٜض٘ٛذ .رػایت ٘ح ٜٛصحیح استفاد ٜاس

ٌزفت ٝایذ ،پاٞای خٛد را ٔاساص ٘ذٞیذ چ ٖٛتاػث سست ضذٖ ِختٝ

جٛراتٟای االستیه تزای رسیذٖ تٞ ٝذف ٔٛرد٘ظز اِشأی

ٔی ضٛد.

است .ایٗ جٛراتٟا در تٕاْ ع َٛرٚس ت ٝجش در ٍٙٞاْ خٛاب

 لثُ اس ا٘جاْ ٞزٌ ٝ٘ٛالذاْ پشضىی یا د٘ذا٘پشضىی ،پشضه ٔزتٛعٝ

ػصز  ٚخٛاب ضة پٛضیذ ٜضٛدٕٞ .چٙیٗ ایٗ جٛراتٟا ٞز -6

را در جزیاٖ ٔصزف دارٞٚای خٛد لزار دٞیذ.

ٔ 3ا ٜػٛض ضٛد  ٚتا آب  ٚصات ٖٛضست ٝضٛد .ایٗ جٛراتٟا

تزای جٌّٛیزی اس خ٘ٛزیشی:

ٌاٞی تا  2ساَ تایذ استفاد ٜض٘ٛذ.

 اس ٔسٛان ٘زْ استفاد ٜوٙیذ

 تٙٔ ٝظٛر تزعزف ضذٖ درد دارٞٚای ٔسىٗ ٕٔىٗ است

 اس ا٘جاْ وارٞا ٚ ٚرسضٟایی و ٝاحتٕاَ افتادٖ  ٚآسیة است

تجٛیش ضٛد.

اجتٙاب وٙیذ.ت ٝجای تیغ اس ریص تزاش تزلی استفاد ٜوٙیذ.

 پس اس اتٕاْ دٚر ٜاستزاحت ،تٛصیٔ ٝی ضٛد و ٝرا ٜرفتٗ را

 آسٔایطات خ ٖٛرا ت ٝصٛرت ٔٙظٓ  ٚعثك ٔٛػذ ٔمزر ا٘جاْ دٞیذ.

آغاس وٙیذ  ٚاس ایستادٖ ٘ ٚطستٗ ٞای عٛال٘ی ٔذت (تیص اس

ٔ غاِة آٔٛسضی راجغ ت ٝدارٚی ٚارفاریٗ ٘یش ٔٛجٛد است ؤ ٝی

2ساػت) پزٞیش وٙیذ .در صٛرت اجثار تزای ٘طستٗ تٔ ٝذت

تٛا٘یذ اس پزس ُٙتخص تٍیزیذ.

عٛال٘ی ٞز  1-2ساػت تٔ ٝذت  10دلیم ٝلذْ تش٘یذ  ٚپاٞا را در

پیشگیری :

حاِت ٘طست ٝحزوت ٚ ٚرسش دٞیذ.

 تزای ٔذت سٔاٖ عٛال٘ی اس ٘طستٗ خٛدداری وٙیذٍٙٞ .أی و ٝدر حاَ

توصیه های الزم :

ٔسافزت ٞستیذ ٌاٍٞاٞی پاٞایتاٖ را حزوت دٞیذ.

 دارٞٚای ضذ ا٘ؼماد را ٞز رٚس در سٔاٖ ٔطخص( ٔثال تیٗ

 8تا

9صثح) ٔصزف وٙیذ.
 در صٛرت فزأٛش وزدٖ دار ٚت ٝپشضه ٔزاجؼ ٝوٙیذ  ٚدار ٚرا دٚ
تزاتز ٔصزف ٘ىٙیذ.
 دست تٙذی تٟی ٝوٙیذ وِ ٝیست دارٞٚای ٔصزفی تزرٚی آٖ
ٔٛجٛد تاضذ.
 لثُ اس ٔصزف ٞز دارٚی جذیذ ضیٕیایی  ٚحتی ٌیاٞی ،پشضه
خٛد را ٔغّغ وٙیذ ت ٝایٗ دِیُ و ٝدارٞٚای سیادی ٚجٛد دار٘ذ و ٝتا
ػُٕ دارٞٚای ضذ ا٘ؼماد تذاخُ ٔی وٙٙذ.
 در صٛرتی وٚ ٝارفاریٗ ٔصزف ٔی وٙیذ اس خٛردٖ غذاٞای حاٚی
ٚیتأیٗ وا(سثشیجات تزي سثش تیزٔ ٜثُ اسفٙاج  ٚوا )ٛٞخٛدداری
وٙیذ.

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

ترومبوز وریدهای عمقی
DVT

 در صٛرت أىاٖ ،رٚسا٘ ٝپیاد ٜرٚی ٞای وٛتأ ٜذت داضت ٝتاضیذ.
 در ٍٙٞاْ خٛاب ،پاٞا را تاالتز اس سغح تذٖ لزار دٞیذ تا تاسٌطت خٖٛ
ٚریذی تسٟیُ ضٛد.
ٚ رسش ٞای پا تزای جٌّٛیزی اس تجٕغ خ ٖٛدر پا وٕه وٙٙذ ٜاست
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