تشخیص

ترومبوز وریدی
(لخته در رگ خونی )

آزمون های تشخیصی می توانند شامل رادیوگرافی
ورید ها و سونوگرافی باشد.

در این شرایط به پزشک مراجعه کنید:
دارو درمانی
(استفاده از دارو) ممکن است نیاز به بستری شدن
باشد .
فعالیت
 استراحت در بسترباید تا رفع تمام عالیم التهاب
ادامه یابد .در هنگام استراحت حرکت دادن
عضالت پا  ،خم کردن مچ پا و تکان دادن
انگشتان پا را تبدیل بـه عادت خود کنید .
 از جورابهای کشی طبی مناسب یا بانداژ های
کشی استفاده کنید ولی از بند جوراب یا جوراب
کشباف بلند استفاده نکنید.
. در هنگام نشستن به مدت طوالنی پاها را بلند
تر از باسن قرار دهید .

 خونریزی غیر منتظره از هر مکان
 درد قفسه سینه
 سرفه خونی
 تداوم یا افزایش تورم و درد علیرغم
درمان
 اگر دچار عالئم جدید و غیر قابل توجیه

تهیه وتنظیم :

شده اید .
 داروهای مورد استفاده در درمان ممکن
است عوارض جانبی تولید کنند.

واحد آموزش به بیمار
بیمارستان شهید عارفیان ارومیه
سال1400

منبع  :برونر  -سودارث

ترومبوز

حساســـیت بـــه لمـــ

(لخته شدن خون در ورید)
بیمــاری اســت کــه طــی آن یــ
در یـــ

و قرمـــبی نـــواحی آســـیب

دیــــــده  ،نــــــاراحتی و درد در راه رفتن،کــــــه
لختــه خــون

وریـــد تشـــکیل مـــی شـــود و ممکـــن

اســت باعــس انســداد نســبی یــا کامــل جریــان
خــون شــود .عمومــا ســای یـــا پــایین شـــکم را

نــاراحتی بــا اســتراحت بهبــود نمــی یابــد .درد
هنگــام بلنــد کــردن انــدام تختــانی و خــم کــردن
پـــا تـــب و افـــبایل (ـــربان قلب(گـــاهی اوقـــات)
دیده می شود .

بیماری عبارتند از:
 افراد باالی  60سال
 چاقی
 استفاده قرص های هورمونی استروژنی (د
بارداری خوراکی یا برای جایگبینی پ
 جراحی
( ربه و شکستگی

بـــدن را مبـــتال مـــی کنـــد.در افـــراد بـــاالی 60

علل

سال شایع تر است.

تجمع خون در ورید که تجمع ممکن است پ

 بارداری
از

استراحت طوالنی در بستر به دنبال جراحی یا در اثر

 سرطان
 اختالالتی چون نارسایی قلبی ،سکته مغبی و
بیماری غلظت خون

بیماری هایی مانند حملۀ قلبی ،سکته مغبی ،یا
گـــاهی بـــدون عالمـــت ،تـــورم و درد در ناحیـــه
ای کـــه توســـ وریـــد تخلیـــه مـــی شـــود ( .

شکستگی استخوان رخ دهد.

عواقب مورد انتظار :معموالً با درمان
ضدانعقاد قابل عالج است .

معمــوال مــچ پــا ،ســای یــا ران) تــورم در انــدام
تختــانی کــه ناحیــه زیــر لختــه را شــامل مــی
شود و به انگشتان پا گسترش می یابد .

از

یائسگی

درگیــر مــی کنــد ولــی گـــاهی ســایر وریــدهای

عالیم شایع

عوامل افزایش دهنده احتمال خطر ابتالء به

عوارض احتمالی آمبولی ریه (حرکت لخته
خون به ریه و آسیب آن است) .

