
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بیمار عشیش 

ٍ  يریذَای ػمقی  شرایطی است کٍ تريمبًز در  لخته
تريمبًز .  شًدػمقی پا تشکیل میي يریذَای بسرگ 

َهای رسهًی یاهتهٍ ي یدهبیذٌ بهٍ      پالکهت ، يریذی 
 آنػًامهل ططهر زای ایدهاد     . دیًارٌ يریهذ َدهتىذ  

،  يریهذ بهٍ  جراحهی ، دهذمٍ مًضهؼی     ، ضربٍ شامل
، حرکتهی، یها ی  راحت در بدتر یا بهی است)رکًد طًن 
، مصهر    ، بهارداری  ، سهراان  سها   56سه باالی 

 .می باشذ .... ي  َای طًراکی ضذ بارداری رص

 

A  :جریان طًن ابیؼی 

B : جریان طًن در تريمبًز يریذَای ػمقی 

 عالئم بالیىی

ی ػالئم امااست گاَی بذين ػالمت َر یىذ بیماری 
، گرمهی ي   ،  رمهسی  ، تهًر   ، تب درد شذیذ از  بیل

می تًاوهذ دیهذٌ شهًد     حداسیت اوذا  مبتال در لمس
،  تها کهردن پها بهٍ ػقهب      بؼذ ازهرد  گاَی  َمچىیه

 .کىذاحداس درد در ػضالت ساق پا می

 

 درمان

 داري درماوی 

 درمان جراحی 

 وکات آمًسشی

 فعالیت ●

در مرحلٍ حهاد بیمهاری بهرای جلهًگیری از کىهذٌ       -
ريز  6-7در بیمارستان بدتری شهذٌ ي  شذن تريمبًز 

ي از کمپهرس گهر  ي    وماییذودبی در بدتر استراحت 
 .ذیمراًی در اوذا  مبتال استفادٌ کى

-شًد کٍ پس از شريع حرکت از جًرایتًدیٍ می -

از سهفت بدهته   . َای االستیک هشاری استفادٌ شًد
َا طهار   جًرای اجتىای شًد ي در َىگا  شب جًرای

گردد ي  بل از بلىذ شذن از بدتر پًشیذٌ شًد، َىگا  
 .کامالً بررسی شًد طار  کردن جًرای پًست پا

شًد کٍ در َىگها  اسهتراحت در بدهتر،    تًدیٍ می -
ای بهاالتر  پاَا ي  دمت تحتاوی آن را بٍ دًرت ديرٌ

   .ذیاز سطح  لب  رار دَ

شًد کٍ از ایدتادن یا وشدته بهٍ مهذت   تًدیٍ می -
ي در ادٌ ريی سبک اودها  د پیادٌ. اًالوی پرَیس شًد

بدتر تمریىاتی مثل بٍ ػقهب طهک کهردن که  پها را      
  .اودا  دَیذ

 پس از هريکش کردن التُای بٍ تذریج حرکات   -

 

هؼا  ي غیر هؼا  پا را بٍ دًرت طک ي راست کردن 
 .ي یرطاوذن یىذیه بار در ريز اودا  دَیذ 

سهاػت در یهک    2از وشدته بهٍ مهذت بهیش از     -
،  طار یا  زمان ي از ا امت اًالوی مذت در اتًمبیل

در دههًرتی کههٍ مدههاهرت . ًَاپیمهها اجتىههای شههًد
یکبهار  سهاػت   2، َر  ذیدَاًالوی مذت اودا  می

 .ذیذ ي تغییر يضؼیت دَی ذ  بسو

 تغذیه 

شًد کٍ از مصر  غهااَای پریهری ي   تًدیٍ می -
 .حايی ومک هرايان اجتىای شًد

 .شًد کٍ مایؼات هرايان مصر  شًدتًدیٍ می -

ذ، از رشیک غاایی یدر دًرتی کٍ اهسایش يزن دار -
مصهر   )کک کالری، کک کربًَیذرات ي کهک یهری   

ج، وههان، سههیب زمیىههی ي کههک غههااَای یههری، بههرو
 .استفادٌ شًد( شیریىی

 .در زمیىٍ سایر غااَا محذيدیتی يجًد وذارد -

 داري درماوی  ●

 ریهايارف ي یا هپاریه در صًرت مصزف  ◄

يارد آمذن شًد کٍ از َرگًوٍ تًدیٍ می پزاساوتیه ،

جُهت شدتشهًی    . شهًد جلًگیری  پًستبٍ ٍ دذم
بٍ جای اسهتفادٌ  . کىیذدوذاوُا از مدًاک ور  استفادٌ 

 در ي  وماییذ، از ریش تراش بر ی استفادٌ  از تیغ

 



 

  

، مهذهًع   ادرار طهًوی )دًرت بريز ػالئهک طهًوریسی   
طًوی، طلط طًوی، طًوریسی زیهر پًسهتی، طهًوریسی    

 بٍ پسشهک   ي کبًدی در َر وقطٍ از بذن(  اػذگی زیاد
از  طغ کردن طًدسراوٍ ایه داريَا ي کک . دَیذااالع 

 .ي زیاد کردن آوُا اجتىای شًد

تًان  بهل از  می در صًرت تجًیش يارفاریه  ◄

آن را طرد کهردٌ ي َمهراٌ بها مایؼهات      ، طًردن  رص
َمچىیه در دًرت مصر   .مًرد ػال ٍ مصر  ومًد

غااَای پر یری ي سرشار بایذ میسان مصر  ایه داري 
از يیتامیه کا ماوىذ کلک ، پیاز ، کاًَ ، اسفىا  ، شلغک ، 

يارهاریه  میسان اثر  یًن در شًدماَی ي جگر محذيد 
 .اطتال  ایداد می ومایذ 

الز  است َمراٌ با  در صًرت تجًیش آسپزیه◄

میهل  ( جُت جلهًگیری از تحریهک مؼهذٌ   )شیر یا غاا 
 .شًد

اگر بٍ َر ػلتی بٍ پسشک یا دوذاوپسشک مراجؼهٍ   ◄
کردیذ ، اي را از مصهر  يارههاریه مطلهغ کىیهذ یهًن      

  .تذاطل دارد  مصر  بدیاری از داريَا با يارهاریه

 سایز وکات آمًسشی ●

در مؼرض پاَا شًد کٍ از  رار دادن پًست تًدیٍ می
از وظر  پاَاپًست . گرما ي سرمای شذیذ اجتىای شًد

، بٍ  در دًرت بريز زطک. طشکی ي زطک بررسی شًد
 مًرد از طاراوذن ي ماساش بی. پسشک ااالع دادٌ شًد

 

  .پًست اجتىای شًد

ذار  َای کشه َای تىگ ي جًرایلباساز پًشیذن  - 
 .اجتىای شًد

َر ريز پاَا با آی گر  ي دابًن مالیهک شدتشهً    - 
 .دادٌ شًد ي بؼذ از شدتشً طشک شًد

 ویاز بٍ ایدتادن اًالوی مذت دارد شما  اگر شغل  -
شًد کٍ در هًادل کهار بهٍ اهًر مکهرر     ، تًدیٍ می
 .ذیرا جابدا کردٌ ي تکان دَ یتانبىشیىذ ي پاَا

 .از مصر  سیگار، الکل ي دطاویات اجتىای شًد -

 .کىیذاز استرس ي اضطرای پرَیس  -

شًد کٍ در دًرت بهريز ػالئهک تىگهی    تًدیٍ می -
وفس، درد شذیذ در  فدٍ سیىٍ، سهرهٍ ي دههغ طلهط    

، تغییههرات پًسهت بههٍ  ير  ،  طهًوی ي ػالئههک درد پها  
 یا ُههًٌ لکههٍ َههایدههًرت پًسههتٍ پًسههتٍ شههذن، 
 .بالهادلٍ بٍ پسشک مراجؼٍ شًد

 

 

 

 با آرزيی سالمتی ي بهبًدی   

 

 

داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بهداشتی 

 درماوی قسيیه 

 مرکس آمًزشی درماوی يالیت

 ترومبوز وریدهای عمقی

 
 دفتر پرستاری

 ياحد آمًزش

 راهىمای آمًزش بیماران

 


