
1  

                    GT-PA-117کد پمفلت :

 واحد آموزش سالمت

 89بهار 

 05256453-56تلفن تماس : 

از منزل، نصب وسایل ایمنی در حمام و دستشویی را   

 رعایت کنید.

  از انجام ورزشهای پر برخورد، تزریقات عضالنی

و زیر جلدی اجتناب شود. در صورت نیاز به      

دقیق  فشهار   01تزریق، محل تزریقات را بمدت 

 دهید.

    ، در صورت ایجاد عالئم: خونریزی از بینی، لثه

خلط خونی، وجود خون در ادرار، مدفوع قرمهز  

یا قیری رنگ، خونریزی طوالنی از محل ههای    

بریدگی، خونریزی قاعدگی زیاد، کبودی روی   

پوست، تب و لرز، خستگی، زخم گلو، تهوع و   

 استفراغ و... ب  پزشک اطالع دهید.

         توج : در صورت تجویز وارفهاریه ، مصهر

 Kغذاهای پر چرب و سرشار از ویتامی  

 

)کلم، پیاز، کاهو، اسفناج، شلغم، ماهی، جهگهرر را         

محدود نمایید زیرا در جذب وارفاری  تداخل ایهجهاد   

 می کند.

 توجهات :

 
  در صورت وجود درد و تورم و قرمزی و گرمی و

حساسیت اندام مبتال در لمس هر چ  سریعتهر  

 ب  پزشک اطالع دهید.

   توصی  می شود ک  عالیم و نشان  های آمبولهی

ریوی )تنگی نفس حاد، درد شدید قهفهسه        

 سین ،

سرف  و دفع خلط خونیر و عالیم نارسایی مزم             

وریدی )درد پا، ادم، تغییرات پوستی ب  صورت            

پوست  پوست  شده، پیگمانتاسیون قهوه ای و            

گشادی وریدهای سطحیر را بالفاصل  گزارش           

 نمایید.

         سفتی و سردی اندام می تواند نشان  پیشرفت

 بیماری باشد.

         در صورتی ک  جورابهای االستیک خاصیت

ارتجاعی خود را از دست داده و شل شوند           

 باید تعویض گردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع:

 ماری ام کانابیو -آموزش ب  بیمار 

پرستاری داخلی و جراحی برونر سودارث 

 قلب و عروق
 

 آموزش مراقبت از خود در

 بیماران ترومبوز وریدهای عمقی
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        برای کاهش درد مسک  و کمپهر  گهرم و

 مرطوب الزم است.

          پس از فروکش کردن التهاب به  تهدریه

حرکات فعال و غیرفعال را ب  صورت خهم و    

راست کردن و چرخاندن یا چندی  بار در روز 

 انجام دهید.

          هنگام شروع حرکت از جهوراب یها بهانهد

 االستیک استفاده کنید.

  جوراب االستیک را بطور

صحیح مثل باند از پاییه   

ب  باال بدون چروکیدگهی  

سهاعهت      8ببندید. هر  

جوراب را خارج کهرده و    

پاها را از نظر حساسیت و 

قرمزی کنترل کنید. شب  

در هنگام خواب جوراب ها را خارج کهرده و    

 صبح قبل از بلند شدن بپوشید.

  سهاعهت      2از نشست  طوالنی مدت بیش از

دقیق  را  01ساعت  2تا  0خودداری کنید و هر 

 بروید.

   سعی کنید تنفس عمیق داشت  باشید چهون

ای  کار منجر ب  کشیدن شهدن خهون از         

 وریدهای انتهایی ب  قلب می شود.

   ،از روی هم انداخت  پاها، استفاده از کمربنهد

 کش، جوراب تنگ اجتناب کنید.

 رژیم غذایی :
 
 

ب  منظور بهبودی و یکپارچگی پوست و حفظ تهون    

 عضالت می توانید از مواد غذایی زیر استفاده کنید:

   ،پروتئی  های گیاهی )عد ، سویا، نان گندم

غالت، حبوبات، مغز گردو یا بادام و...ر ویتامی      

 ب )شیر، گوشت، حبوباتر

      روغ  ماهی، دان  آفتابگردان، کنجهد، چهای

 سبز نیز در رقیق کردن خون موثر هستند.

    از مصر  زیاد غذاهای حاوی نمک، گوشت و

 لبنیات پر چرب، کره، سرشیر خودداری شود.
 

 دارو درمانی :
 
 

   چون داروهای ضد انعقاد )هپاری  و وارفاری ر

دریافت می کنید باید آزمایش خون را بهطهور   

 مکرر انجام دهید.

  جهت کاهش خطر صدم  مواردی مثل استفاده

از ریش تراش برقی ب  جای تیغ، استفهاده از    

مسواک نرم، پوشش دستکش هنهگهام کهار      

 بیرون  
 

 DVTترومبوز ورید عمقی 
ترومبوز ورید عمقی: ب  معنای تشکیل لخت  خهونهی    

در دیواره های داخلی یک سیاهرگ عمقی است که   

شایعتری  محل در 

پشت سهاق یها       

جلوی ران یا لگه   

ب  وجود می آیهد.  

ک  با پیهشهرفهت    

بیماری مهمهکه     

اسههت بههاعهه     

مسههدود شههدن   

نسبی یا کهامهل     

عروق خونی شود. جدی تری  عوارض احتمالهی آن     

آمبولی ری  است ک  ب  دنبال جدا شدن لهخهته  و      

حرکت آن در مسیر جریان خون انتهقهال آن به         

 دستگاه گردش خون ریوی ایجاد می گردد.

مددجوی گرامی: رعایت موارد زیر می تهوانهد در        

 بهبودی بیماری شما موثر باشد:

 

 فعالیت :
 

  در مرحل  حاد بیماری برای جلوگیری از کنده

روز استراحت مطلق در    5  -7شدن ترومبوز 

 بستر الزم است.

 .اندام مبتال باید باالتر از سطح قلب قرار گیرد 
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