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شددرطی  مط دد مرددبمترومبددوزمارموریددای عمبددزرممقم دد مادد ممومددو  مارم دد  مادد مومم(DVT)ترومبوزوریددای عمقم دد م

یدد عمر ددوفمی وتدبمومه ددبیاومبددبمایددوطروموریدامی ددتنامرددبمبددبمترومبددوزموریدداعکما رد .مشددوان حیدبماواییتددبمتشددیی ممد 

.موجدواماطرامید عمررمدزمودونی عم دییامودونمومتوداطامزید اعم دیو یمرطومآنمیکمزطئاوماممم ننامح وعمویبرینکم یو 

 دبم.مشدواکمبدزرممددرااید ی مطزمخوتدبمتشدیی ممد توطنامرشامرنامومی مارمم یرمجری نموونمیم نم ورمربم یباممم 

کمصدامبمبدبمایدوطرومرمم(وونموریداع)ررواموونم:موجواماطرا«متری اویرهو»ق م مارمطیج امترومبوزمتح مقنوطنم

 دیممم-جرطحد م-ضدربب)صامبمببمطنداوتیی  م:موریامقم  مش م قوطم مو رمزطعمطیج امترومبوز.مومطنو  اماذیرعموون

کمررددواموددونم(ا ددته ومضددرب نم دد زکمر تتروریدداممررددزعکمر تترا تر دد موریدداعمارمایدد خیزکمصددامبمموضددو موریددا

 د  کمطنو د امم56حررت کمه ر کمت ریوهبموطریسموریاعکمصامبم ن فمنو ق کم دنمبد  عمط ترطح مارمب ترمی مب )

یدد عموددورطر مضددامبدد راطرعکمایدد م ددیتم کم ددات م ددم کمرمبددوامآنتدد م راطرعکممصددرقمرددر اددذیرعکم ددر  نکمبدد

م.کمطبت ءمببمآنم ماط  مشی IIIترومبینم

 عالئم بالینی

دد ی مبدداونمق مدد مومیدد مبدد مق ئددممارامشددایاکمتددفکمخددرزکمتددورمکمررمددزعکمدرمدد مومح   ددی مطندداطمممبددت مارمخمددسموم

م.(رنابمق فکمبیم رمطح  سمارامارمقض  م   ما مم بوامطزت مررانما مب)نش نبمیوم نممثب م

م.شوامومطوتص ص منی  نش نبمیوم نممثب مارمویی مطزمموطرعمببمصور ممثب مر ذفمایاومم : نکته

 عوارض احتمالی

م.مآمبوخ مریبکم یتبممغزعکم یتبمریب کمن ر  ی ممزمنموریاعمومطیج امزوممومد نهرنموریاع

 های تشخیصیبررسی

 ر یشمجری نموونمبدبمیدکمن حیدبمود  مطزمطنداطممومیردوندبمطن داطامجرید نموریداعم:مطوخترط ونودرطو ماطایر

 .ایارطمنش نمم 

  ایار یشموونمر  ن مببمنوطح ماورترمطزمطناطمممبت مرطمنش نمم :مایتی مودرطو. 

 جرید نمودونممویدوسمرندامومن د ی مارشداد موریداعمومببمتأییامتشوی مرمکممد (:مونودرطو )ویبودرطو م

 .ایارطمنش نمم 

 (162یام)ط ینمب مویبرینوژنمنش نماطرمشاوم 

 درمان

 ارم نم ب  -2

 .تجویزماطروی عمضامطنو  اممث میا رینکموطرو رین -

مثد مط دتراتورین زمومطوروریند زموموود  مرننداوما  دمینوژنم(مترومبوخیتیدک)تجویزماطروی عمح مرننداومخوتدبم -

 .روزمطو م3ب وت مارم
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م.کمررطرماطانمص و ماطو موریاطجوق(براطشتنمترومبوز)ش م مترومبورتوم م:مرطح ارم نمج -1

 خانواده/ آموزش به بیمار

م:شواببمبیم رمومو نوطاوموعمارمزمینبمموطرامزیرمآموزشماطاومم 

 فعالیت 

 دوفمروزمبوامطزمتشوی کمبیم رمب یامارمب ترمط دترطح مرندامومطزمرمادرسمددرمموممرم6-7شوامربمارمتوصیبمم م-

م.ارمطناطمممبت مط تی اومرنا

طزم دی مب دتنمجدورطفم.مید عمط  دتیکموشد رعمط دتی اومشدواشدوامردبمادسمطزمشدروکمحررد مطزمجدورطفتوصیبمم م-

ی مود ر مددراامومربد مطزمبیندامشدانمطزمب دترماوشدیاومشدواکمینهد ممود ر مردرانمطجتن فمشوامومارمینه ممشفمجورطف

م.جورطفماو  ما مر م  مبرر  مشوا

روعم دبکمطنجد ممبیمد رمتشدوی مشدوامتد ماید او.مشوامربمطزمطی ت انمی منش تنمببمما م و ن مارییزمشدواتوصیبمم م-

م.ایامومینه م مربمارمب ترمط  کمتمرین ت ممث مببمق فموممررانمرقما مرطمطنج ممایا

طعمبد  ترمطزمور ماوروشوامربمارمینه ممط دترطح مبیمد رمارمب دترکما ید مومر دم متحتد ن مآنمرطمبدبمصدتوصیبمم م-

تمرین  موو  مومغیروو  ما مببموصو مقض  ماردیرم د  ماد مرطمبدبممن دورمطودزطیشمجرید نم.م  حمریفمررطرمایا

م.وونموریاعمطنج ممایا

  ق مارمیکمزم نمومطزمطر م م دو ن ممدا مارمطتومبید کمر د رمید میوطایمد مطجتند فمم1طزمنش تنمببمما مبیشمطزمم-

 د ق مییبد رمرداممبزندامومتغییدرموضدوی مم1ایداکمیدرمبیمد رمم د ور م دو ن ممدا مطنجد مممد ارمصدورت مردبم.مشوا

م.ایا

م.تشوی مبیم رمببمطنج ممتمرین  متنی  مقمی مجه مطیج اموش رممنی مومرمکمببمورو مترشح  م-

 تغذیه 

م.شوامربمطزممصرقمغذطی عمارهرفمومح وعمنمکمورطوطنمطجتن فمشواتوصیبمم م-

م.ربمم یو  مورطوطنممصرقمشواشوامتوصیبمم م-

مصدرقمرددمم)ارمصدورت مردبمبیمد رمطوددزطیشموزنماطراکمطزمرژیدممغدذطی مرددممرد خرعکمردممرربوییدارط مومرددممهدرفمم-

م.ط تی اومشوا(مغذطی عمهرفکمبرنجکمن نکم یفمزمین مومشیرین 

 .ارمزمینبم  یرمغذطی ممحاوایت موجوامناطرام-

 دارو درمانی 

م:می عمخوتبح مرنناوارم نمب مضاطنو  ای مومم-

طیدنماطروید مبدرطعمحد مردرانمخوتدبمتشدیی مشداومردبم:می ممث مط دتراتورین زکمطوروریند زمومغیدروارم نمب مترومبوخیتیکم-

شدوامردبمبیمد رمارمتود مط دترطح مرندامومطزمارمینه ممتزری متوصدیبممد .مروناب قثمطنی ررتوسمشاومط  کمببمر رمم 

طارطرموون کمماووکمودون کمودونریزعمبیند کم)حرر مررانکمطجتن فمنم یامومارمصور مبروزمق ئم ممث موونریزعم
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کمتددفکم ددراراکمارامقضدد  کمتنهدد منیددسکمطح دد سم ددنهین مارمن حیددبمری ددبم ددینبکم...(یدد عمزیراو ددت موموددونریزع

م. نمریفکمتورممهشممومصور مدزطرشمشواو رشکمتغییرمتواطامومریتممضرب

طینماطروی مطزمتشیی مخوتبمجیودیرعم:مارم نمب ماطروی عمضامتجمعما ر ممث میا رینکموطروترینکمارطزطنتینمومغیروم-

برطعمایشهیرعمطزمقدوطر مطیدنماطروید کمتوصدیبم.مبن برطینماسمطزمتروی مبیم رمب یامارممنز ممصرقمشونا.مرننام 

بدبمجد عم.مدونبمصام  ماو ت مجیودیرعمشوامومجه مش تشوعماناطنه مطزمم دوط مندرممط دتی اومشدواشوامربمطزمیرم 

طارطرمودون کممداووکمودون کم)ط تی اومطزمتیغکمطزمریشمترطشمبررد مط دتی اومشدوامومارصدور مبدروزمق ئدممودونریزعم

طزمر دعم.مط د کماطاومشدوامومربدواعمارمیدرمن  دبمطزمبدان(موی موون کموونریزعمزیرماو ت کموونریزعمر قاد مزی ا

ارمصدور متجدویزمآ دارینکم زممط د م.مررانمووا رطنبمطینماطروی مومرممومزید امردرانمووا درطنبمآنهد مطجتند فمشدوا

کمب یدام(ایاریداطمو )ارمصدور متجدویزمادرزطنتینم.ممید مشدوا(مجهد مجیدودیرعمطزمتحریدکمموداو)یمرطومب مشدیرمید مغدذطم

توطنمرب مطزموورانمرر مآنمرطمورامرراومومارمصور متجویزموطرو رینمم .محاطر میکم  ق مرب مطزمغذطممی مشوا

م.یمرطومب مم یو  ممورامق ربممصرقمنموا

 سایر نکات آموزشی

او د ما ید عم.مشوامردبمطزمردرطرماطانماو د ماد عمبیمد رمارممودر مدرمد موم درم عمشدایامطجتند فمشدواتوصیبمم م-

طزمو رطنددانموم.م مبددروزمزوددمکمبددبمازشددکمط دد کماطاومشددواارمصددور.مبیمدد رمطزمن ددرموشددی مومزوددممبرر دد مشددوا

م.موراماو  مطجتن فمشوام   ژمب 

م.ی عمرشاطرمطجتن فمشوای عمتنگمومجورطفطزماوشیانمخب سم-

م.یرمروزما ی عمبیم رمب مآفمدرممومص بونمم یممش تشوماطاومشوامومبوامطزمش تشوکما ی موشکمشوام-

شدوامردبمارمووطصد مرد رمبدبم دورممیدررمبنشدیناموم دو ن ممدا ماطراکمتوصدیبممد مطدرمشغ مبیم رمنی زمببمطی ت انم-

م.ا ی یشمرطمج بج مرراومومتی نمایا

م.طزممصرقم یه رکمطخی موماو نی  مطجتن فمشوام-

ارمصور منی زمببمطراطم  متشویص مومجرطح مارممرطجوبمببماناطنازشدکمومازشدی نمایهدرکمازشدکمطزممصدرقمم-

م.یعمشوااطروی عمضاطنو  امم 

م.طزمط ترسمومطض رطفمارییزمشوام-

تنه منیسکمارامشایامارمری دبم دینبکم دروبموماودعموید م)شوامربمارمصور مبروزمق ئممآمبوخ مریوعمتوصیبمم م-

اراماد کمطامکمتغییدرط ماو د مبدبمصدور ماو دتبماو دتبمشدانکمایهم نت  دیونم)ومق ئممن ر  ئ ممزمنموریاعم(موون 

م.ازشکممرطجوبمشواب و صیبمببم(مطعرهوو

شدوامردبماطروید عمضداطنو  امتجدویزمشداومرطمارمصدورت مردبمبیمد رکمصد و ماطود موریداعمطجدوقماطراکمتوصدیبممد م-

بدبمازشدکم(مارای عمموضدو مومتدورم)مصرقمرنامومارمصور مبروزمق ئمموونریزعکمبروزمق ئممطن اطامص و م

 .ط  کماطاومشوا

 
 
 
 


