
 

 

بیماری است که در اثر تشکیل لخته خون ترومبوز ورید عمقی 

به ) معموال پشت ساق پا یا جلوی ران (در یک ورید عمقی 

با تشکیل لخته و افزایش حجم آن ورید ممکن . آید میوجود 

شده و به مویرگ های ریه  است مسدود شود اگر لخته خون جدا

   .را ایجاد کند...  ریوی و لیبرسد می تواند بیماری کشنده آمبو

  

  .پس از شروع درمان با داروهای ضدانعقاد به موارد زیر توجه فرمایید

 

در مرحله حاد بیماری برای جلوگیری از کنده شدن لخته  

 .در بستر الزم استمطلق روز استراحت  5-7خون 

  .پاها را مکرراً باال قرار دهید تا تخلیه وریدی انجام شود 

برای کاهش درد مسکن و کمپرس گرم و مرطوب الزم  

 .است

 پس از فروکش کردن التهاب بتدریج حرکات فعال و غیر  

فعال را بصورت خم و راست کردن و چرخاندن پا چندین بار در 

  . روز را انجام دهید

باند االستیک استفاده  هنگام شروع حرکت از جوراب یا 

 .کنید

های مناسب مثل  بتدریج فعالیتهای روزانه و ورزش 

 .روی را شروع کنید پیاده

ساعت خودداری کنید و  2مدت بیش از  از نشستن طوالنی 

 .دقیقه راه بروید 10ساعت  2تا  1هر 

از روی هم انداختن پاها، استفاده از کمربند، کش و جوراب  

 .تنگ اجتناب کنید

جوراب االستیک را بطور صحیح مثل باند از پایین به باال  

بار جوراب را خارج کنید و  2روزی . بدون چروکیدگی ببندید

شب در هنگام . پاها را از نظر حساسیت و قرمزی کنترل کنید

 .ها را خارج کرده و صبح قبل از بلند شدن بپوشید خواب جوراب

  

پوست و حفظ تون عضالت و  چگیبه منظور بهبودی و یکپار

  :زیر را مصرف کنیدغذایی  ، موادعروق

عدس، سویا، نان (های گیاهی پروتئین پروتئین ترجیحاً 

 ... ) ، مغزها یا گردو و بادام و گندم، غالت، حبوبات

 .استفاده کنید) ، حبوبات شیر، گوشت(ب  ویتامین 

مرکبات، توت فرنگی، تمشک، آناناس، گل ( ث ویتامین 

 .شود تاکید می... ) گوجه فرنگی و کلم، 

، چای سبز نیز در رقیق روغن ماهی، دانه آفتابگردان، کنجد 

 .کردن خون موثر هستند

از مصرف زیاد مواد غذایی حاوی نمک، گوشت و لبنیات پر   

  .چربی، کره، سرشیر و نارگیل خودداری شود

  

دریافت ) وارفارینهپارین، (چون داروهای ضدانعقاد  

 .نمایید باید آزمایشات خون را بطور مکرر انجام دهید می

خطر صدمه مواردی مثل استفاده از جهت کاهش  

پوشیدن تراش برقی بجای تیغ، استفاده از مسواک نرم،  ریش

دستکش هنگام کار در بیرون منزل، نصب وسایل ایمنی در 

 .حمام و دسشتویی را رعایت کنید

 فعالیت

 رژیم غذایی

 دارودرمانی



ب این 

ری در 
مان و 

  

  ید عمقی

  

  :می

لی نسبت به انتخاب
  .شکر را داریم

وی اطالعات ضرور
و چگونگی روند درم

  .باشد می
   به بیمار
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ترومبوز وری
 

  

بیمارگرام

و حسن نظر جنابعال
کمال تش  مجتمع 

 در دست دارید حا
یماری فعلی شما و
م مراقبت آن

کمیته آموزش

زمستان

   
  

از اعتماد و

پمفلتی که
خصوص بی

 ارتجاعی خود را

جورابها را در . ند

 ای آنها را صاف

بریدگی ، رم، تاول

     ای آمبولی ریه

سرفه و دفع خلط

د پا، ورم، پوسته

 و گشاد شدن

 )لب و عروق
  ".  کنیم

  فزون

  نشگاه علوم پزشکی

Ema  

  

ابهای االستیک حالت

شوند باید تعویض گرد

ید و چین و چروکها

 را از نظر  قرمزی، تور

ها م و نشانهکه عالئ

 شدید قفسه سینه، س

در( یی مزمن وریدی

ای هوههای ق  رنگدانه

    .نید گزارش ک

قل(  رونر سودارث
فقیت را با کلید آموزش باز

ی بهبودی و سالمتی روزاف

جنب دان - قطب راوندی

beheshtihospital@kaumail: 

  ٠٣١- ۵۵۵۴٠٠٢۶-٢٩  : س

  ۵۵٧٨داخلی 

  555455000:دورنما   

درصورتی که جور 

ز دست داده و شل ش

طی روز کنترل نمایی

کنید و همچنین پاها

 .و ترک کنترل کنید

شود ک توصیه می 

نفس حاد، درد تنگی(

و عالئم نارسای) خونی

پوسته شدن پوست

وریدهای سطحی پا را

کتاب بر: منابع   
قفل موف  "

با آرزوی

بلوار -کاشان: آدرس

ms.ac.i

تلفن تماس

                                                 

ی اجتناب

 10بمدت

وع قرمز یا

عدگی زیاد،

 استفراغ

چرب و

 شلغم،

رفارین

ود که

 آرامی

  .ید

 

ا

ط

ک

و

)

خ

پ

و

 

  

 

تزریقات عضالنی و  د

 ، محل تزریقات را ب

: پزشک اطالع دهید

 وجود خون در ادرار، مدفو

های بریدگی، خونریزی قاع

خم گلو، تهوع و ازستگی،

 مصرف غذاهای پرچ

، پیاز، کاهو، اسفناج،

نید زیرا در جذب وار

شو نت پاها توصیه می

ن مالیم شسته و به

خودداری کنیشدید پا

. ناسب استفاده کنید

 رد

ردبرخوم ورزشهای پر

ورت نیاز به تزریق

 .ر دهید

ت ایجاد عالئم زیر به

ز بینی و لثه، خلط خونی،

ه  خونریزی طوالنی از محل

روی پوست، تب و لرز و خس

ورت تجویز وارفارین

کلم،( ویتامین کا ر از 

را محدود کن)  جگر

 .نماید ل ایجاد می

گیری از زخم و عفونت

 را با آب گرم و صابو

ید و از مالش و فشار ش

اب نخی و کفشهای من

سایر موا

 

 

از انجام 

درصو. شود

دقیقه فشار

درصورت 

خونریزی ا

رنگ، قیری

کبودی ر

در صو 

سرشار

ماهی،

تداخل

 

  

جهت جلوگ

روزانه پاها

خشک نمایی

از جورا 


