
 

 لخته در وریدهای عمقی

 1بخش  داخلی  

 0011بازنگری —واحد آموزش سالمت 

 توصیه های پس از ترخیص:

  :هرگونه خونریزی مثل 

درادرار ، مدفوع خونی یا سیاهررنر ،  استفراغ خونی ، خون

خونریزی از لثه، کبودی بدون علت بدن، خونریزی از بینی 

 و... راگزارش دهید.

 .حتما دارو را هر روز سروقت معین مصرف کنید 

 .بدون اجازه پزشک دارو را خود سرانه قطع نکنید 

  آزمایشPT   را به موقع انجام دهید و نتیجره را بره

 دکتر اطالع دهید. 

  در صورت بروز عالیم سردرد ، احساس سبکی سرر و

 .حاملگی به پزشک اطالع دهید

  در صورت نیاز به اقدام دندانپزشکی یا عمل جراحی بره

دندانپزشک یادآوری کنید که قرص وارفاریرن مصررف 

 کنید. می

  به دلیل اثر برخی داروها در انعراراد خرون ازمصررف

داروهایی نظیر آسپریرن ،اسرترامریرنروفرن، برروفرن، 

دیکلوفناک، ناپروکسن و ویتامین هرا هرمرزمران برا 

 وارفارین خودداری کنید.

  از مصرف الکل به دلیل ایجاد تغییر در پاسخ بردن بره

 داروهای ضد انعااد بپرهیزید.

 .از ایجاد صدماتی که باعث خونریزی گردد پرهیز کنید 

 .به جای تیغ از ریش تراش استفاده کنید 

 

 :از مصرف زیاد مواد غذایی حاوی 

جگر و چای سبز ، اسفناج، کلم ، کاهو ، سس مایونز ، سرویرا، 

روغن سویا، بستنی، شلغم ، نخود فرنگی ، جعفری ، شراهری ، 

 لوبیا ، باقال، چیاز ، مرکبات ، گوجه فرنگی وپسته پرهیز کنید.

 عالمت هشداربیماری : 

  درموارد نادرممکن است، لخته از جاای واود در

سیاهرگ کنده شده و به سمت ریه حرکت کاناد و 

ایجاد بیماری وطرناکی به نام آمبولی ریه نماید. الزم 

است درصورت  بروزعالیمی مانند درد سینه تنگای 

نفس ، سرفه وولط وونی ، سریع به پزشک مراجعاه 

 نمایید.

 درادرار ، مدفوع خونی یا سیاهرن ،  استفراغ خونی ، خون

خونریزی از لثه، کبودی بدون علت بدن، خونریزی از بینی 

 و... راگزارش دهید.

 

 آدرس وبسایت : 

Www.Bohlool.gmu.ac.ir 
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 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 10003255150تلفن: 

  0011: 0بخش  داولی 



 ترمبوز سیاهرگهای عمقی پا:

 به ایجاد لخته یا التهاب در سیاهرگ های عمای پا می گویند

 عالیم:

ورم اندام مبتال  به صورتی که با نگاه کردن و اندازه گیری 

 نامتاارن بودن دو پا مشخص می شود.

اختالل در حرکت اندام مبتال ، گرمی پای مبتال ، حساسیت  

 درلمس و درد ، تب خفیف ، قرمزی وکبودی ساق پا

 عوامل موثر درایجاد لخته

درزمان کاهش جریان خون دراندام ها دیده رکود وریدی: 

 می شود مثل بی حرکتی طوالنی مدت اندامها

صدمه باعث ایجاد محلی برای ایجاد صدمه به دیواره رگ: 

 لخته می شودمثل ضربه مستایم به رگ ها براثر شکستگی

دربیمارانی که به طور ناگهانی افزایش انعقاد پذیری خون: 

 داروهای ضد انعااد خود را قطع می کنند دیده می شود

درخانم ها می وهمچنین مصرف قرص های ضد بارداری 

 تواند باعث تشکیل لخته در رگ ها شود.

 نیز می تواند باعث ایجاد لخته در پا شود. عملهای جراحی 

تشکیل  لخته نیز احتمال دارد اگر خون شما غلیظ شود

 شود، به خصوص در رگی که قبال آسیب دیده است . 

  

 (DVT)ترومبوز سیاهرگی عمقی  تشخیص

را در  (DVT)پزشک نشانه هایی از ترومبوز سیاهرگی عمای 

 شما بررسی خواهد کرد.

ساباه پزشکی، داروهایی که در حرال  او ممکن است در مورد 

حاضر مصرف میکنید، مشکالت پزشکی بستگران نرزدیرک، و 

چیزهایی که احتمال ابتالی شما به این بیماری را باال میبرنرد، 

  سواالتی بپرسد.

رایج ترین روش تایید داشتن این بیماری است. در  سونوگرافی

جریان خون و آشرکرار ”  دیدن“ این آزمون از امواج صوتی برای 

 شدن لخته استفاده میشود. 

همچنین ممکن اسرت نریراز براشرد آزمرایشرات دیرگرری، 

 انجام دهید. دایمر -دیآزمایش خون به نام  مانند

 درمان : 

 رقیق کننده های خون

داروهایی تحت عنوان ضد انعااد ها رایج ترریرن روش بررای 

 هستند. (DVT)درمان ترومبوز سیاهرگی عمای 

اگر چه آنها به عنوان رقیق کننده های خون شناخته شده اند،  

 کنند.  را رقیق نمی خون شما آنها در واقع

خرون  این داروها بررای جرلروگریرری از تشرکریرل لرخرتره

 کنند.  را کمتر می چسبندگی خون جدید

اید را بشرکرنرنرد، امرا  آنها نمی توانند لخته ای که قبال داشته

فرصتی به بدن شما میدهند که لخته به خودی خود حل شرود. 

وارفراریرنی یرا  و شما این داروها را به صورت قرص )آسپرریرن

 آمپول دریافت میکنید.

 روش درمان:

  روز پس از بستری ، پزشک از یرک ضرد  3تا 1در طی

انعااد تزریای که دارای اثر کوتاه مدت است برای شرمرا 

 استفاده می کند.

  در صورت وسعت و شدت بیماری ممکن است از جراحی

 برای تخلیه لخته پا استفاده شود.

  پس از رسیدن به نتیجه مطلوب  داروهای ضد انرعراراد

 خوراکی مانند  وارفارین برای شما جایگزین می شود. 

  این دارو در دراز مدت برای شما استفاده خرواهرد شرد

پی تی ی ترعریریرن  ( PTوعملکرد آن با آزمایشی به نام 

 می گردد.

  به طور معمول شما با دستور مصرف وارفارین  مررخرص

 شوید.   می

  این دارو توانایی بدن را برای ایجاد لخته خون جدید کرم

 می کند .

  روز بسته به نرظرر پرزشرک  7تا 5الزم است که بدانید

 درتخت استراحت مطلق داشته باشید.

 . گرم کردن پا، در کاهش درد وتورم موثر است 

  در تخت پای مبتال را باید کمی باالتر از سرطرب بردن

قراردهید جهت کنترل درد از مسکن خوراکی ترجرویرز 

 شده توسط پزشک استفاده نمایید.

  از باند کشی یا جوراب واریس برای پای شما استفاده می

 شود.
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