
اگش اػبفِ ٍصى داسیذ ثب ًظش هتخظض تغزیِ ٍصى خَد سا  -8

 .کن کٌیذ

اص ًشستي ثِ هذت طَالًی ٍ سٍی ّن اًذاختي پبّب پشّیض  -9

 .کٌیذ

هی ثبشذ اص خَسدى  Kاص آًدب کِ ایي داسٍ ػذ ٍیتبهیي  -10

هثل َّیح، )  Kثیش اص حذ هَاد غزایی حبٍی ٍیتبهیي 

 .پشّیض کٌیذ( کبَّ ٍ  اسفٌبج

 .خَسدى قشص پیشگیشی اص ثبسداسی پشّیض ًوبیٌذخبًوْب اص  -11

 2دس طَست ًخَسدى داسٍ دس یک سٍص، سٍص ثؼذ هقذاس آى سا  -12

 .ثشاثش ًکٌیذ

طِ پشًٍذُ ٍ ّویشِ هَقغ هشاخؼِ ثِ پضشک هؼبلح، خال -13

 .طشفی سا ثِ ّوشاُ داشتِ ثبشیذآصهبیشبت ٍ داسٍّبی م

دسطَست ثشٍص ّش هسئلِ غیش طجیؼی ٍ یب داشتي سَال  -14

 .تَاًیذ ثِ اٍسصاًس ثیوبسستبى هشاخؼِ ًوبییذهی
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کِ ( DVT) پبّب  ػوقی ٍخَد لختِ دس سگْبی :تعریف بیواری 

دس طَست خذا شذى ٍ حشکت لختِ هی تَاًذ ثِ سوت سگْبی 

ایدبد کٌذ کِ دس ثؼؼی هَاسد هی ( PTE)  ، آهجَلی سیِسیِ سفتِ

 .تَاًذ سشیؼبً ثبػث هشگ آى فشد شَد

هَاسد هتؼذدی ٍخَد داسد کِ ثب ایدبد آسیت ثِ  :علت بیواری 

دیَاسُ داخل سگْب ٍ افضایش حبلت اًؼقبد ٍ کٌذی حشکت خَى دس 

سگْب ثبػث ایي ثیوبسی شَد کِ ثؼؼی اص ایي هَاسد ثظَست ریل 

 .هی ثبشذ

 تی طَالًیثی حشک .1

 چبقی ثیش اص حذ .2

 هظشف سیگبس .3

 ػول ّبی خشاحی ثضسگ .4

 هظشف قشص ّبی خلَگیشی دس خبًن ّب .5

 ثبسداسی .6

 سبل 60سي ثبالی  .7

 ػلل اسثی هثل کوجَد فبکتَسّبی ػذ اًؼقبد .8

 غلیظ ثَدى خَى .9

 کن آة شذى ثذى .10

  :عالئن ایي بیواری

 پب ثِ سٌگیٌی هیتَاًذ ثظَست دسد ٍ تَسم ٍ احسبس :لختِ دسپبّب

 .ثبشذ  ّوشاُ گشهی ٍ قشهضی پَست

 .سفتي تشذیذ هی شَد ایي دسد ثب ساُ

ثظَست تٌگی ًفس ًبگْبًی ٍ افضایش تؼذاد  :لختِ دس سگْبی سیِ

 .تٌفس ٍ افضایش ػشثبى قلت ٍ دسد قسوتی اص قفسِ سیٌِ ثبشذ

 :درهاى

ثِ ػلت ػَاسع خطشًبک دس طَست ایدبد ایي ثیوبسیْب فشد ثبیذ 

یوبسستبى ثستشی شذُ ٍ اقذاهبت الصم تحت ّشچِ سشیؼتش دس ة

 .ًظش پضشک هؼبلح طَست گیشد

 غیر دارویی هایدرمان: 

 ثی حشکتی دس سٍص اٍل ثیوبسی -1

 دسخِ 30ثِ هیضاى  ثبال قشاس دادى پبّب -2

استفبدُ اص خَساة ٍاسیس دس ّوِ سبػبت ثدض هَاقغ دساص  -3

 دس شت کشیذى

 داسٍّبی ػذ اًؼقبد ثظَست تضسیقی ٍ  :درمان دارویی

 (قشص ٍاسفبسیي)  خَساکی

تب صهبى حل شذى  :مدت زمان بستری شدن در بیمارستان

سٍص  10تب  7کبهل لختِ ٍ سفغ ػَاسع خطشًبک ثیوبس ثبیذ حذٍد 

 .دس ثیوبسستبى ثستشی ثبشذ

 :توصیه های الزم در زهاى ترخیص

ختِ طَل پضشک شوب ثب تَخِ ثِ هحل، اًذاصُ ٍ ػلت ل -15

هبُ تب یک  هی ًوبیذ کِ هیتَاًذ ثیي  هشخضدسهبى سا 

سبل ثبشذ ٍ دس هَاسد خبص هوکي است الصم ثبشذ ایي 

داسٍ تب هذت صیبدی اداهِ یبثذ ٍ هشتجبً ثب اًدبم 

 .هیضاى تبثیش داسٍ هشخض گشدد PT/NRآصهبیش

داسٍّبی تدَیض شذُ الصم است ثِ هقذاس هشخض شذُ ٍ  -16

تَسط پضشک هؼبلح ثب تَخِ ثِ  سش سبػت هظشف شَد ٍ

 .آصهبیش دسخَاستی، هقذاس داسٍ تٌظین شَد

اص آًدبییکِ داسٍی خلَگیشی اص لختِ هدذد، قشص ٍاسفبسیي هی  -17

ثبشذ الصم است ثیوبس ٍ خبًَادُ ثب ػَاسع احتوبلی ایي داسٍ 

آشٌب ثبشٌذ ٍ ثِ هحغ ظَْس ػالئن صیش ّشچِ سشیؼتش ثِ پضشک 

ی هشاخؼِ کشدُ ٍ قشص ٍاسفبسیي سا قطغ هؼبلح ٍ یب هشاکض دسهبى

 .:ًوبیذ

 خَى دهبؽ شذیذ  ( الف

    یادساس خَى( ة  

 (     قیشی)سًگ ُهذفَع سیب( ج  

 کجَدی پیششًٍذُ ٍ خَدثخَدی پَست( د  

 

دس طَست هشاخؼِ ثِ ّش پضشک دیگشی، حتوبً داسٍّبی هظشفی  -18

ٍ خْت خلَگیشی اص تذاخل  ػذ اًؼقبد سا ثِ ّوشاُ داشتِ ثبشیذ

س ثِ پضشک ثب داسٍّبی دیگ( شذى تبثیش داسٍ کن ٍ صیبد )داسٍیی

 .هؼبلح ًشبى ثذّیذ

 .اص هظشف سیگبس پشّیض کٌیذ -19

 


