
 

التهاب سیاهرگ به همراه تشکیل لختختخه بخه           

خصوص در پاها   با درد ، گرمخا   رخرمخ  ،                

خونری   اندام ها همراه است. این لتختخه هخا             

خطرناک هستند زیرا ممکن است جدا شده           

 ارد جریان خون شده   عر ق بخ رگ بخویخ ه            

سرخرگ ریه را مسد د کنند   منجر به مخرگ          

شوند   یا در موارد نادر در صورت  جود سوراخ 

در دیواره بین د  دهلی  یا د  بطن  ارد رخلخ             

چپ شونو   باعث بسته شدن سرخخرگ هخا         

 مغ     سکته مغ   شوند.

 عالیم و نشانه ها:

 اف ایش دما  پا 

               تورم یک طرفه پشت ساق پخا   ران، از

 روزک به پایین پا

   التهاب   ررم 

 برجسته شدن رگ ها  سطحی پا 

در  صورت حرکت لتته به سمت سرخ رگ ها  ریخه            

  انسداد آن  ، عالئمی مانند تنگی نفس، درد رفخسخه             

 سینه   سرفه خونی بر ز می کند.

 عوامل تاثیرگذار در بروز این اختالل : 

 نشستن به مدت طوالنی   -1

 صدمات مثل شکستگی ها  لگن   ران     -2

جراحی ها  ب رگ مثل جخراحخی هخا                  -3

 استتوان   مفاصل

محد دیت حرکتی یا ناتوانی در راه رفختخن        -4

 به دلیل بیمار    یا هرگونه مشکل سالمتی

بیماریها از جخملخه بخرخخی سخرطخانخهخا،                     -5

 بیماریها  رلبی    اریس

برخی از دار هخا از جخملخه رخرصخهخا                     -6

 پیشگیر  از باردار 

 سیگار کشیدن     -7

 چاری     -8

 حاملگی     -9

در صورت ابتال به این بیییمیاره بیه میوارد 

 زیر توجه کنید:

             استراحت مطلق در بستر   بخاال نخگخه

 داشتن اندام مبتال

         برا  کاهش درد طبق دستور پ شک از

کیف آب گرم   مرطوب در اندام مبختخال          

 استفاده کنید.

              مایعات کافی بنوشید   میخوه جخات

سب یجات مصرف کنید.   سب یجاتی که       

کاهش اثر  ارفارین می دهند    یتامین       

K .دارند حذف شوند 

         مطابق دستور پ شک   در صورت نیاز از

دار   رریق کننده خون    مسخکخن            

 استفاده کنید.

          زمانی که در بستر استراحت می کنخیخد

مرت  پهلو به پهلو شوید تا دچار زخخ           

 بستر نشوید.

 



 

        هنگام استراحت در بستر می توانید تمرینات

 رزشی مانند به عق  خ  کردن پا را انخجخام    

 دهید.

  

   در صورت بر ز عالئمی مانند درد رفسه 

         سینه، تنگی نفس، اضطراب   نگرا نی سریعا

 به پرستار   پ شک اطالع دهید.

          در صورتی که پ شک اجازه راه رفتن به شما

 داد، از جوراب کشی استفاده کنید.

           جوراب  کشی را صبح ز د ربل از شر ع  رم

بپوشید   ش ، هنگام استراحخت از پخاهخا            

 خارج کنید.

  د  بار در ر ز جوراب کشی را از پا خارج کنید   پاها

را از نظر تغییرات پوستی   حساسیت به لمس   

 تورم   ررم   کنترل کنید.

                ،  پاها  خود را ر   ه  ررار ندهید   از نشستخن

ایستادن   آ ی ان کردن  طخوالنخی مخدت پخاهخا                 

 خوددار  کنید .

      .از راه رفتن با ردم ها  بسیار محک  خوددار  کنید

ررص ضد لتته تجوی  شده را هر ر ز در یک ساعت           

مشتص مصرف کنید. در صورت چاری  زن خود را           

 ک  کنید. از مصرف سیگار خوددار  کنید.

 منبع :
( ، پرستار  داخخلخی       2108هینکل ال جی ، چیور اچ کی ، ) 

جراحی بر نر   سودارث رل    عر ق ، ترجمه : مهد    م،               

 286-290همکاران ، تهران ، جامعه نگر ، صص : 

 42235510-3شماره تلفن بیمارستان :

 نکات رابل توجه برا  شما مددجو  محترم :

1-   

2-   

3- 

4- 
 

 بسمه تعالی

 
 دانشگاه علوم پ شکی   خدمات بهداشتی   درمانی گیالن

 الهیجان بیمارستان دکتر پیر ز
 

 

 لخته شدن خون در سیاهرگ های پا
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