
 

  

 لخته در رگهای عمقی بذن 

ایي هطکالت ٌّگبهی ایجبد هی ضًَذ کِ 

تغییراتی در اًتقبل خَى از ثستر هَیرگی ثِ سوت 

 قلت ایجبد هی ضَد . 

دریچِ ّبی رگْب هوکي است ثذ عول کٌٌذ ٍ 

 ثبعث ثرگطت جریبى خَى ضًَذ . 

در خبًن ّب ثیطتر اتفبق هی افتذ. توبم ًژادّب را 

  هجتال هی کٌذ ٍ ثب افسایص سي ثیطتر هی ضَد .

ثطَر کلی لختِ از تجوع پالکت ، فیجریي ، 

سلَلْبی سفیذ ٍ سلَلْبی قرهس در رگْب تطکیل 

 هی ضًَذ. 

عبرضِ ضبیع ایي ثیوبری ، ایجبد لختِ در هسیر 

عرٍق ریَی هی ضَد کِ ثبعث تٌگی ًفس هی 

 ضَد . 

 عالئم بالینی: 

ثب هسذٍد ضذى رگْبی عوقی ، ادم ٍ تَرم اًذام 

ا جریبى رٍ ثِ جلَی خَى ٍ ایجبد هی ضَد ، زیر

 دیذی هْبر هی ضَد . 

 

هقذار تَرم را هی تَاى ثَسیلِ اًذازُ گیری دٍر اًذام 

هجتال در سطَح هختلف ٍ هقبیسِ کرى آى ثب اًذام 

 طرف هقبثل ارزیبثی کرد . 

اًذام هجتال هوکي است ًسجت ثِ اًذام سبلن 

ست گرهتر ثبضذ ٍ ٍریذّبی سطحی هوکي ا

ثرجستِ تر طبّر ضًَذ . سفتی کِ غبلجب ثعذ ّب 

ایجبد هی ضَد ثِ علت التْبة دیَارُ ایجبد ضذُ 

ٍ هی تَاى ثب لوس کردى اًذام هجتال ، آى را 

 تطخیع داد . 

گبّب درد در پطت سبق پب ، هَقعی کِ پب ثطَر 

سریع ٍ در ٍضعیت خن ضذى ثِ عقت قرار هی 

 ری است . گیرد ًیس از عالئن ثبرز ایي ثیوب

 عوارض :

 اًسذاد رگ -

حرکت لختِ ثِ هسیر عرٍق ریَی ٍ ایجبد -

 تٌگی ًفس 

 تخریت دریچِ -

 تشخیص :

 ًٍَگرافی ، اسکي رادیَ ًَکلئَییذ 

 پیطگیری : 

 

 ثکبر ثردى جَراثْبی االستیک  -1

 ٍضعیت دادى ٍ توریي دادى هخػَظ ثذى  -2

 در ثیوبراى تحت جراحی تجَیس زیر جلذی ّپبریي  -3

 درمان طبی :

در غَرت سطحی ثَدى ایي ثیوبری عوَهب ثب استراحت 

در ثستر ، ثبال ًگِ داضتي پبّب ٍ ثکبر ثردى حرارت 

هرطَة درهبى هی ضَد ، ثستری ضذى در ثیوبرستبى الزم 

 ًیست . 

ٍلی در غَرتی کِ ثیوبری عوقی ثبضذ الزم است حتوب 

ثیوبر در ثیوبرستبى ثستری ضَد ٍ درهبًْبی دارٍیی ٍ غیر 

ی هرثَط را دریبفت کٌذ تب از ایجبد عَارؼ جذی دارٍی

 ٍ خطرًبک 

 جلَگیری ًوبیذ. 

 

 آموزش های الزم به بیماران:

ٍزى تٌبست ثب قذ را حفظ کٌیذ ، تب از فطبر اضبفی ثر -1

 رٍی پبّب ٍ کبر اضبفی قلت جلَگیری ًوبییذ .

رٍش زًذگی را تعذیل کٌیذ تب از ایستبدى یب -2

کِ ثبزگطت خَى را هختل ًطستي ثِ هذت طَالًی 

 هی کٌذ ، جلَگیری ثعول آٍردُ ثبضیذ . 
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 آموزش به بیمار
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 نکات مورد استفاده در جورابهای کشی :

 اًذازُ هٌبست استفبدُ کٌیذ . -1

قجل از ثرخبستي از ثستر از جَراة استفبدُ -2

 کٌیذ .

ثرای سَْلت استفبدُ ، قسوت درًٍی توبم -3 

 جَراة ثِ جس ثخص هرثَط ثِ پب را ثیرٍى آٍریذ . 

پب را درٍى جَراة قرار دادُ ٍ جَراة را رٍی 

 ثکطیذ .سبق 

جَراة را ثِ ٌّگبم خَاة در آٍریذ .اگر  -4

ضجْب پب درد داریذ ، پَضیذى جَراة هوکي است 

 هفیذ ثبضذ .

جَراة دٍهی را ٍقتی کِ دیگری ًیبز ثِ ضستطَ 

 دارد در دسترس داضتِ ثبضیذ .

 

 
          

ٍقتی کِ هی ًطیٌیذ پبّب را ثلٌذ کٌیذ ٍ کف ّر دٍ پب -3

را ٍقتی کِ ًطستِ ایذ یب دراز کطیذُ ایذ ، ثب فَاغل هٌظن 

ثِ عقت خن کٌیذ تب از تجوع خَى ٍریذی جلَگیری 

کردُ ثبضیذ . اگر ادم ایجبد ضذ ، پب را در هَقعیتی ثبالتر 

 از سطح قلت قرار دّیذ . 

ضٌب ، ًرهص، پیبدُ رٍی  در یک فعبلیت تٌفسی ًظیر-4

کٌذ یب دٍچرخِ سَاری ثطَر هٌظن ضرکت کٌیذ تب 

 گردش خَى را تحریک کٌیذ . 

از رٍی ّن قرار دادى پبّب ثر رٍی زاًَ اجتٌبة کٌیذ ، -5

 چَى گردش خَى را هختل هی کٌذ . 

از پَضیذى لجبسْبی تٌگ ًظیر کفص ّب ٍ جَراثْبی -6

 سفت خَدداری کٌیذ 

ثخػَظ ٍقتی کِ ثرای هذتْبی  در پبی هجتال -7

طَالًی هی ًطیٌیذ یب هی ایستیذ ، جَراثْبی االستیک 

 ثپَضیذ .

ًرهص ّبی هخػَظ پب را اًجبم دادُ ٍ جَراثْبی -8

االستیک را در طی زهبى ّبی ثی حرکتی طَالًی ، ًظیر 

جراحی یب طی هسبفرت َّایی  هَاقع ثعذ از عول

 . اتَهجیل ثپَضیذ طَالًی یب هسبفرت ثب 
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