
ایداد ٓخت٠ یا آت٢اب در  : تروهبوز سیاهرگهاي عوقی پا

  . سیا١ز٢ُاي ػ٘وی پا را ُٞیٜذ

  : عالین

ُیــزي،  ٝرٕ پــا تــ٠ غــٞرتی ًــ٠ تــا ِٛــاٟ ٝ اٛــذاسٟ  

ٛاٗتوارٙ تـٞدٙ ١ـز دٝ پـا ٗطـخع ضـٞد ، اخـتالّ در 

حزًت اٛذإ ٗثتال، ُزٗی پاي ٗثتال، حساسیت در ٓ٘ـس ٝ 

  تة خلیق، هزٗشي ٝ ًثٞدي سام پا درد،

  : عواهلی هوثر در ایجاد لخته 

س٠ ػاْٗ ٢ٖٗ ٝخٞد دارد ٠ً ت٠ ٛظز ٗیزسذ تزاي ایداد ٓخت٠ 

ػاٗـْ تایـذ ٝخٞد  2در سـیا١ز٢ُاي ػ٘وـی پـا حـذاهْ 

 . داضت٠ تاضذ

در سٗاٙ ًا١ص خزیاٙ خـٞٙ دیـذٟ : رًٞد ٝریذي -1

 ١اتیحزًتی طٞالٛی ٗذت اٛذإ: ٗیطٞد ٗثْ

غذ٠ٗ تاػـث ایدـاد ٗحٔـی : ي رٍ غذ٠ٗ ت٠ دیٞارٟ -2

ضزت٠ ٗستویٖ ت٠ رُذر : ٗثْ. تزاي تطٌیْ ٓخت٠ ٗیطٞد

 ضٌستِی٢اي استخٞاٛی

تاػـث تطـٌیْ ٓختـ٠ : اكشایص اٛؼوـاد پـذیزي خـٞٙ  -3

 ٛا٢ُاٛی ٗیِزدد ٝ ایٚ ٗٞرد در اكزادي ًـ٠ تـ٠ طـٞر 

ـزف دار١ٝاي ضذ اٛؼواد خٞد را هطغ ٗیٌٜٜذ ٝ در ٗع

  .دار١ٝاي ضذتارداري دیذٟ ٗیطٞد

  : روش درهاى

 رٝس اّٝ پس اس تستزي، پشضي اتتـذا اس یي 3آی  1در طی 

است، تزاي  يهـی ًـ٠ داراي اثـز ًٞتـاٟ ٗـذتضذاٛؼوـاد تشري

در غٞرت ٝسؼت ٝ ضذت تی٘اري . ض٘ا استلادٟ خٞا١ذ ًزد

ي پاي ضـ٘ا  ٌٗ٘ٚ است اس خزاحی، تزاي تخٔیـ٠ ي ٓخت٠

ي ٗطٔٞب،  پـس اس رسـیذٙ تـ٠ ٛتید٠. سـتلادٟ ُـزد دا

ٛإ ٝاركاریٚ تزاي ض٘ا  ت٠دارٝي ضذاٛؼواد خٞراًی  یي

ایـٚ دا ٝر در دراس ٗذت تزاي ض٘ا . خایِشیٚ ٗـی ُـزدد 

 PT ٛإاستلادٟ خٞا١ذ ضذ ٝ ػٌ٘ٔـزد آٙ تا آسٗایطی ت٠ 

 ت٠ طـٞر ٗؼ٘ـّٞ ض٘ا تا ٝاركاریٚ ٗزخع. تؼییٚ ٗیِزدد

ایـٚ دارٝ تٞاٛـایی تذٙ را تزاي سـاختٚ ٓختـ٠ . د ٝضـيٕ

السٕ است تذاٛیذ ًـ٠  . ١ـاي خـٞٛی خذیـذ ًـٖ ٗیٌٜذ

 رػایـت ٗـٞارد كـٞم در ت٢ثٞدي ض٘ا آشاٗی است

 5  رٝس تست٠ ت٠ ٛظز پشضي در تستز خٞد استزاحت  7آی

  ٗطٔن داضت٠ تاضیذ

  در تخت درد ٝ تٞرٕ ٗٞثز است ُزٕ ًزدٙ پا در ًا١ص 

خٞد ٝضؼیت خٞاتیذٟ ت٠ پطت داضت٠ تاضیذ ٝ پاي ٗثتال 

 تایذ ً٘ی تاال رت اس سطح تذٙ هزار ُیزد

   ٟخ٢ت ًٜتزّ درد اس ٗسـٌٚ خـٞراًی تدـٞیش ضـذ

 تٞسط پشضي، تزاي ض٘ا استلادٟ ٗیطٞد

   ٟاس تاٛذًطی یا خٞراب ٝاریس تزاي پاي ض٘ا استلاد

  .خٞا١ذ ضذ

 :   هاي الزم بعذ از ترخیص توصیه

 ْادرار، اسـتلزاؽ خـٞٛی، خـٞٙ در : ١ز ٠ُٛٞ خٞٛزیشي ٗث

ٛی یـا سـیاٟ رٛـَ، خـٞٛزیشي اس ٓثـ٠، ٗذكٞع خـٞ

را ... ًثـٞدي تـذٝٙ ػٔـت تـذٙ، خـٞٛزیشي اس تیٜـی ٝ 

 ُشارش د١یذ

 دارٝ را ١ز رٝس سز ساػت ٗؼیٚ ٗػزف ٛ٘اییذ "حت٘ا 

 دارٝ را خٞدسزا٠ٛ هطغ ٌٜٛیذ تذٝٙ اخاس١ی پشضي 

 شآسٗاي PT ٟٝسط ت را ت٠ ٗٞهغ ٝ در سٗا٢ٛاي تؼییٚ ضذ

 پشضي، اٛدإ د١یذ ٝ ٛتید٠ را ت٠ اطالع ٝي تزساٛیذ

  در غٞرت ٝخـٞد ػالئ٘ـی ٗاٜٛـذ سـزدرد، احسـاس

  . سثٌی سز ٝ حاِٗٔی ت٠ پشضي خٞد ٗزاخؼ٠ ًٜیذ

  در غٞرت ٛیاس ت٠ اهذإ دٛذاٛپشضٌی یا ػْ٘ خزاحی ت٠

ٟ هـزظ ٝاركـاریٚ پشضي خـٞد یـادآٝري ًٜیـذ ًـ

  . ٗػزف ٗیٌٜیذ

  ت٠ دٓیْ اثز تزخی دار١ٝا در اٛؼوـاد خـٞٙ اس ٗػـزف

دار١ٝایی ٛظیز ٝیتاٗی٢ٜا، آسپزیٚ، استاٗیٜٞكٚ، تـزٝكٚ، 

دیٌٔٞكٜاى ٝ ٛاپزًٝسٚ ١٘شٗاٙ تا ٝاركاریٚ خـٞدداري 

 ًٜیذ

  اس ٗػزف آٌْ ت٠ دٓیْ ایداد تـییز در پاسـخ تـذٙ تـ٠

 پز١یش ًٜیذ دار١ٝاي ضذ اٛؼواد

  اس ایداد غذٗاتی ٠ً تاػث خـٞٛزیشي ُـزدد ، پز١یـش

 ًٜیذ

 ت٠ خاي تیؾ اس ٗاضیٚ ریص تزاش استلادٟ ًٜیذ.  

 خِز، چاي :اس ٗػزف سیاد ٗٞادؿذایی سیز پز١یش ًٜیذ 

 سثش، ًٖٔ، اسلٜاج، ًا١ٞ، سس ٗـایٞٛش، سـٞیا، رٝؿٚ

سٞیا، تستٜی، ضٔـٖ، ٛخٞدكزِٛی، خؼلـزي، ضـا١ی، 

  . تاهال، پیاس، ٗزًثات، ُٞخ٠ كزِٛی ٝ پست٠ ٓٞتیا،



در ٗـٞارد ٛـادر ٌٗ٘ـٚ اسـت ٓختـ٠ اس خـاي خـٞد در  :نکته 

پا ًٜذٟ ضذٟ ٝ ت٠ س٘ت ریـ٠ حزًـت ًٜـذ ٝ ایداد  سیا١زٍ

السٕ اســت  .ٛ٘ایذت٠ ٛإ آٗثـٞٓی ریـ٠  یي تی٘اري خطزٛاى

رك٠ ٛلس، س ٗاٜٛــذ درد ســی٠ٜ، تِٜی يدر غــٞرت ػالی٘ــ

 ٝ خٔط خٞٛی، سزیغ ت٠ پشضـي خـٞد ٗزاخؼ٠ ٛ٘اییذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٗزًش آٗٞسضی درٗاٛی حضزت  -تاالتز اس ٗیذاٙ ٝٓیؼػز -سٛداٙ: آدرس 

 (ػح)ٝٓیؼػز

  024– 33 770801-9: تٔلٚ 

  www.valiasr.zums.ac.ir:ٝب سایت

 z.valiasrhospital@yahoo.com:آدرس پست آٌتزٝٛیي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( عج)عصر هركس آهوزشی درهانی حضرت ولی

 در هراقبتیخود 

 تروهبوز سیاهرگهاي عوقی پا

 

 

 

 

 

 

واحذ آهوزش به بیوار 
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