تزٔيجٕس طیبْزگی عًمی ثّ يعُبی
تؼکیم نختّ خَٕی در دیٕارِ داخهی
یک طیبْزگ عًمی اطت .ایٍ اختالل
کّ ثّ  DVTيعزٔؾ اطت ،ثیؼتز
طیبْزگْبی اَذاو تحتبَی را درگیز
يیکُذ .ایجبد نختّْبی خَٕی در
يظیز عزٔق خَٕی اَذاوْب ،ثبعث
اختالل جزیبٌ خٌٕ ػذِ ٔ درَتیجّ
يُجزثّ اَظذاد َظجی یب کبيم عزٔق
خَٕی يیگزدد .اگزچّ تزٔيجٕس
طیبْزگی (ٔریذی) عًمی ثیؼتز در
طیبْزگْبی اَذاو تحتبَی اتفبق
يیاـتذٔ ،نی ثّ عهت اطتفبدِ اس
کبتتزْبی طبة کالٔیٍٔ ،لٕع آٌ در
اَذاو ـٕلبَی َیش در حبل اـشایغ اطت.
یکی اس يًٓتزیٍ عٕارض احتًبنی
تزٔيجٕس طیبْزگی عًمی ،آيجٕنی
ریٕی اطت کّ ثّ عهت اَتمبل نختّ
خَٕی ثّ دطتگبِ گزدع خٌٕ ریٕی
ایجبد يیگزدد .پیؼگیزی اس آيجٕنی
ریّ يًٓتزیٍ دنیم جٓت دريبٌ ثیًبراٌ
يجتال ثّ تزٔيجٕس طیبْزگی عًمی
اطت ،چٌٕ تزٔيجٕس در يزاحم أنیّ
يًکٍ اطت طظت ٔ ػکُُذِ ثٕدِ ٔ
ثّ خٕثی ثّ دیٕارِ عزٔق يتصم
َجبػذ .آيجٕنی ریٕی يًکٍ اطت
يُجزثّ يزگ ثیًبر گزدد.

علل
 رکٕد جزیبٌ خٌٕ
 اـشایغ اَعمبدپذیزی
 ضبیعّ دیٕارِ رگ
عوامل افسایش خطر













پض اس اعًبل جزاحی
ثی حزکتی ٔػکظتگی ْب
تٕيٕرْب یب ثیًبریْبی ثذخیى
حبيهگی
اطتفبدِ اس ضذ ثبرداریْبی
خٕراکی
طٕالَی ػذٌ اطتزاحت يطهك
آيجٕنی ریٕی لجهی
َؼظتٍْبی طٕالَی يذت ٔ یب
يظبـزت طٕالَی
اـشایغ طٍ
چبلی
داػٍ ثیًبریْبی َبتٕاٌ کُُذِ
تزٔيجٕطیتٕس
عالیم و نشانه ها

 تؽییز ديب ثّ صٕرت گزيی ٔ
تؽییز رَگ پٕطت ثّ صٕرت
لزيشی در َبحیّ
 احتًبل ادو يحیطی






درد اَذاو درگیز کّ يًکٍ اطت
يجٓى یب ػذیذ ثبػذ
حظبطیت در يظیز طیبْزگ
درگیز ثّ ُْگبو نًض عًیك
خظتگی ٔ احظبص َبخٕػی
تت خفیؿ

توصيه ه ا









يحیطي ثذٌٔ اطتزص ٔ آراو
جٓت اطتزاحت ثیًبر ـزاْى
ػٕد .
اَذاو ثیًبر ثبال تز اس ططح لهت
لزار گیزد .
اطتفبدِ اس كًپزص گزو ٔ
يزطٕة رٔي اَذاو يجتال يفیذ
يي ثبػذ .
اطتفبدِ اس ثبَذْب ٔ جٕراة ْبي
االطتیك جٓت جهٕگیزي اس تٕلؿ
خٌٕ در اَذاو  ,جٓت پیؼگیزي
در اـزاد يظتعذ تٕصیّ يیگزدد .
خٕردگي ٔ
جٕراة ْب ثذٌٔ تب
چزٔكیذگي پٕػیذِ ػٕد .

ُْ گبو خٕاة جٕراة يب ثبَذ را در
ثیبٔريذ ٔ لجم ا س ثزخبطتٍ اس
ثظتز آٌ را ثپٕػیذ .

 اَجبو تًزيُبت ٔرسػي طجك در
صٕرت اطتزاحت در تخت اس لجیم
خى كزدٌ كؿ پب ثّ عمت ٔ....






تٕصیّ يي گزدد اس ايظتبدٌ يب
َؼظتٍ طٕالَي پزْیش ػٕد
ٔ
در صٕرت ٔجٕد درد ٔ تٕرو
لزيشي ٔ گزيي ٔ حظبطیت
اَذاو يجتال در نًض ْز چّ
طزيعتز ثّ پشػك يعبنج يزاجعّ
كُیذ.
طفتي ٔ طزدي اَذاو يي تٕاَذ
َؼبَّ پیؼزـت ثیًبري ثبػذ.
کجٕدي رٔي پٕطت ،تت ٔ نزس
خظتگي ،سخى گهٕ ،تٕٓع ٔ
اطتفزاغ ثّ پشػك يزاجعّ
ًَبيیذ.

 جٓت جهٕ گیز ی اس سخى ٔ
عفَٕت در پبْب تٕصیّ يی ػٕد
کّ ثیًبر رٔساَّ پبْب را ثب آة گزو
ٔ صبثٌٕ يالیى ػظتّ ٔ ثّ
آرايی خؼک ًَبئیذ.
 اس يبنغ ٔ ـؼبر ػذیذ پب
خٕدداری کُیذ.
 اس پٕػیذٌ نجبطٓبی تُگ ،
کًزثُذ ٔ کغ جٕراة کّ يًکٍ

اطت جزیبٌ خٌٕ را کبْغ
دُْذ
 در صٕرت َیبس ثّ ريغ تزاع  ,اس
ريغ تزاع ثزلي ثجبي تیػ
اطتفبدِ ػٕد.
 اس اَجبو تشريمبت عضالَي ٔسيز
جهذي تب حذ ايكبٌ اجتُبة ػٕد.
 ثّ يُظٕر ثٓجٕدی ٔ یکپبرچگی
پٕطت ٔ حفظ تٌٕ عضالت ٔ
عزٔق  ،ثز دریبـت يٕاد ؼذایی
تزجیحبً
طزػبر اس پزٔتئیٍ
پزٔتئیُٓبی گیبْی ( عذص ،
طٕیب َ ،بٌ گُذو  ،ؼالت ،
حجٕثبت  ،يؽشْب یب گزدٔ ٔ ثبداو ٔ
 ) ...يصزؾ ًَبيیذ.
ٔ یتبيیٍ ٔ Cيزکجبت تبکیذ يی
ػٕد.
 رٔؼٍ يبْی  ،داَّ آـتبثگزداٌ ،
کُجذ  ،چبی طجش َیش در رلیك
کزدٌ خٌٕ يٕثز ْظتُذ .
 اس يصزؾ سیبد يٕاد ؼذایی حبٔی
ًَک ،گٕػت ٔ نجُیبت پز چزثی،
کزِ ،طزػیز ٔ َبرگیم خٕدداری
ػٕد .

ترومبوز ورید عمقی
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