
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود؟ ترومبوز وریذی چگونه تشخیص داده می

  ٌِعالئن ٍ ًطاًِ ّا  ،تَسط پسضک  تالیٌیهعای 
  لختِ خَى هطاّذُ  ٍداپلر سًََگرافی اًجام  
 ی یاتذهافسایص  خَى ِ سطح دی دایورآزهایص خَى ک 
 گرفتي عکس رًگی تا تسریق  )عکس از سیاّرگ(ًٍَگرافی :

  .هادُ حاجة
    ِ تصیاٍیر دییییی از    در آى  ام آر آی ٍ سی تیی اسیکي کی

 .سیاّرگْا تِ دست هی آیذ 

 درمان :

ّذف از درهاى ترٍهثَز عویق سیاّرگی جلَگیری از تسرگ 
ِ ایجاد آهثَلی ری)ضذى لختِ خَى ٍ حرکت آى تِ سوت ریِ 

  .هی تاضذتطکیل هجذد لختِ خَى ٍکاّص (

تِ کوک دارٍّای رییق کٌٌذُ خَى  ترٍهثَزعویق سیاّرگی
کِ در تارداری از آهپَل ّای تسرییی طثق درهاى ضَد. 

 هی ضَد.  دستَر پسضک استفادُ

  دارٍّای ضذ اًعیادی طثق دستَرپسضک تسریق 

 استراحت هطلق 

  اًذام هثتال تایذ تاالتر از سطح یلة یرار گیرد. 

 هخصَظ ٍاریس ّای  استفادُ از جَراب 

 پیس از ضیرٍع درهیاى تیا      ٍ راُ رفتي  فعالیت ضرٍع
 تا پسضکتاى  ٍ هطَرت  ّواٌّگی
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 مراقبت در منسل : 

 ّا جْت جلَگیری ٍ کاّص تَرم تاالتر یراردادى اًذام 

 )گذاضتي تالص زیر پا( 

      اسیتفادُ دارٍی خَد را تِ هَیی  ٍ طثیق ً یر پسضیک  ٍ
هَیی  اًجیام ٍ   ِ آزهایطات درخَاست ضذُ تتسریق ًواییذ 

 رساًذُ ضَد.تِ اطالع پسضک 

   تعذی دارٍ ٍعذُ تِ هحض ضرٍع درد زایواى یا خًَریسی
  .را تسریق ًکٌیذ

  تییِ دلیییل تییذاخالت دارٍیییی از هصییرف دارٍّییای دیگییر
طیَرت ٍ تجیَیس   ّوسهاى تا دارٍّای ضذ اًعییاد تیذٍى ه  

 .پسضک استفادُ ًکٌیذ

 اًجام ًذّیذ.  هی ضَد ، آسیة کارّایی کِ تاعث 

  .از هسَاک ًرم استفادُ ًواییذ 

 راحی پسضک را یثل اًجام ّر ًَع درهاى یا اًجام اعوال ج
 در جریاى دارٍی خَد یرار دّیذ . 

 عالئن افسایص خًَریسی  ردر صَرت ترٍز کثَدی ٍ یا سای
 ٍ... تِ پسضک اطالع دّیذ.

  درد  ،کَتاُ ضیذى تیٌفس   : آمبولی ریههشذار عالیم

 ضعف ٍ تعریق ضذیذ ٍ خلط خًَی  ،  یفسِ سیٌِ

    ٍ در صییَرت داضییتي عالئیین زایوییاًی ، خییًَریسی ٍ درد
آتریسش ٍعالئن تطذیذ دی ٍی تی، درد ٍ تَرم ٍ یرهسی ٍ 

   ٍ ... تیِ تیوارسیتاى   گرهی یکطرفِ پیا ٍ هطیکالت تٌفسیی 
 هراجعِ ًواییذ.

 با آرزوی بهبودی شما عسیسان

 

 

  موضوع:

   بارداری در سیاهرگی مبوزعمیقترو

 (DVT) خون( شذن )لخته

رمادران پرخط بخش:  

بیمار گروه هذف:  

     372داخلی  - آموزش سالمت واحذ : و تنظیم  تهیه
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 با سالم خدمت شما بیمار گرامی:

یب لختِ دی ٍی تی DVT -)یب ترومبوزعمیق وریدی

یکی دیَارُ لختِ خَى در  در احر تشکیل  (شذى خَى

می) هعوَال پشت سبق پب یب جلَی ّبی عو سیبّرگاز 

 ثستِ شدذى ایي لختِ ّب ثبعج  کِشَد.  یهیجبدا راى(

 ّدبی  یب ثستِ شذى کبهدل رگ ّدبی   رگ  لسوتی از

در پدبی  اغلدت  در دٍراى ثدبرداری  . خًَی هی شدًَذ  

)ثِ دلیل فشبر رحن ثر رگ ّدبی  آیذ هیچپ ثِ ٍجَد 

. در صَرتی کِ ایي عبرضِ درهدبى  ایي سوت از ثذى(

لختِ خَى از هحدل تشدکیل خدَد     احتوبل داردًشَد

ٍ از طریك سیستن گدرد  خدَى ٍارد ریدِ     شذُجذا 

 PE کِ ثِ هشکل ایجبد شذُ آهجدَلی ریدَی یدب    شَد

 تَاًذ زًذگی ثیوبر را تْذیذ کٌدذ.   هی ٍشَد   گفتِ هی

 لبثل پیشگیری ٍ درهبى است.خَشجختبًِ 

 

در افراد باردار و  ی خطر افسایش دهنذهعوامل 

 :غیر باردار

، ًشستي استراحت هطلك ثَدى دررختخَاة، ثبال سي

، عول جراحی ثِ هذت طَالًیثی حرکت ثَدى ٍ 

ٍاریس شذیذ پبّب، دریبفت ، سساریي، ثسرگ، ثبرداری

، ثبرداری، ارثلرص ّبی ضذ ّب،  َّرهَى، خَى

ثیوبری ، ، هصرف  دخبًیبتچبلی، اضبفِ ٍزى، شًتیک

  .ثیوبری ّبی التْبثی رٍدُ ، عرٍلی ٍ اًعمبدی ٍ للجی

 
 

 : علت
، خًَریسی ى ثِ طَر طجیعی ثب کوک پالکت خَىثذ

ّبی ثَجَد آهذُ را ثب تشکیل لختِ کٌترل هی کٌذ. 

زایوبى  زهبىًسدیک شذى ثِ ًیس ثب  در ثبرداری

 هی یبثذ تَاًبیی ثذى ثرای لختِ شذى خَى افسایش 

در ثراثر خًَریسی شذیذ ًبشی از زایوبى ثذى تب 

ّبیی کِ در  سطح پرٍتئیيّوچٌیي . شَدهحبفظت 

 ٍافسایش در ایي دٍراى لختِ شذى خَى ًمش دارًذ 

خَى  )ضذ لختِ(ّبی ضذ اًعمبد سطح پرٍتئیي

لجیل ثسرگ شذى از  یعَاهلکٌذ.  کبّش پیذا هی

ّبیی کِ خَى را  بّرگسیفشبر ثِ  ایجبد ثبًیس رحن 

کٌٌذ ریسک تشکیل لختِ  از پبّب ثِ للت ّذایت هی

اختالل ایي ب ایي حبل ث دّذ افسایش پیذا هیرا خَى 

 هی شَد ایجبد  دیگر ًیس  ثِ دالیل هتعذد
 

  

ّب در دٍراى ثبرداری تب شش ّفتِ پس از تَلذ خبًن 

 .هستعذ ایي ثیوبری ّستٌذ ًَزادشبى ًیس

 

  خطرات تشکیل لخته در بارداری

 سمط جٌیي یل لختِ خَى در جفتتشک ٍ 

  للجیٍ سکتِ  حولِ ایجبد 

  ِآهجَلی ریَی کِ ثِ علت جذا شذى لخت

ریِ ثِ ٍجَد  خَى ٍ حرکت آى ثِ سوت

 .آیذ هی

  :ها مئم و نشانهعال

 یکطرفِ پب ٍرم  سبیس ٍ افسایش 

  کِ ٌّگبم ثِ صَرت هجْن یب شذیذ احسبس درد

 .شَد راُ رفتي ثذتر هی

  تغییر دهب ثِ صَرت گرهی 

  ٍگبّی تغییر رًگ پَست ثِ صَرت لرهسی

 کجَدی 

  جیعی طّب ثیش از اًذازُ  سیبّرگشذى ثسرگ 

 
ترٍهجَز عویك سیبّرگی ثِ عٌَاى یک اختالل 

شَد ثِ ّویي دلیل  در ًظر گرفتِ هی اورژانسی

 هراجعِ فَری ثِ پسشک اّویت ثسیبر زیبدی دارد.
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https://varicose.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a8%d9%88%d9%81%d9%84%d8%a8%db%8c%d8%aa-dvt-%db%8c%d8%a7-%d9%84%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%ae%d9%88/
https://varicose.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a8%d9%88%d9%81%d9%84%d8%a8%db%8c%d8%aa-dvt-%db%8c%d8%a7-%d9%84%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%ae%d9%88/

