
 

 

در زمان مصرف وارفارين از مصرف سبزيجات تيره مثل كاهو  •

 .پرهيز كنند  Kو اسفناج بعلت داشتن ويتامين 

ادرار قرمز و خونريزي لثه و مدفوع سياه و  –بروز عاليم درد  •

 .خون دماغ را به پزشك اطالع دهند

از انجام جراحي و دندانپزشكي پزشك خـود را از مصـرف          •

 .وارفارين مطلع كنند
 

 راههاي پيشگيري 

 .از ايستادن و نيز نشستن طوالني پرهيز كنيد •

 .روزانه پياده روي داشته باشيد •

 .هر از گاهي در پشت ميز پاها را ورزش دهيد •

هنگام خواب و يا در زمان استراحت پاها را مدتي باالتر از    •

 .سطح بدن قرار دهيد

��زش ����ران 

 ICU OHپرستار بخش  -ابراهيم جليلي : تهيه كننده

 برونر سودارث-قلب و عروق: منبع

 روابط عمومي و  انتشارات بيمارستان آتيه: طراحي و  چاپ

DVTDVTDVTDVT  
Deep vein ThrombosisDeep vein ThrombosisDeep vein ThrombosisDeep vein Thrombosis    



 

 

 DVTعلل ايجاد 

قرار گرفتن به مدت طوالني در حالت نشسته يا بي حركتي  •

 در پاها 

 در صدمات شكستگي هاي لگن و را ن •

در برخي بيماران قلبي و عروق واريس دار و در سرطانها و  •

 .افرادي كه از قرصهاي ضد بار داري استفاده مي كنند

 سيگاري و در افراد حامله -در افراد چاق  •

 عاليم بيماري 

غالبا تا زماني كه وريدهاي بزرگ و اصلي كامال مسدود نشـود  

 :هيچ عالمتي ندارند

 . در افراد مبتال  اين عاليم ديده مي شود

 افزايش دماي  پا  •

 درد و تب  •

 تورم يك طرفه عضله پشت پا و قوزك و ساق و حتي ران  •

 التهاب و قرمزي و پرخوني و كبودي طرف مبتال •

تـنـگـي      در صورت حركت لخته به ريه نيز عالئمي ماننـد  •

 .نفس، درد قفسه سينه و خلط خوني ديده مي شود

 تشخيص 

 شرح حال  •
 معاينه و مقايسه پاها  •

 انجام آزمايشات  •

اسكن براي بررسي وضعيت ريـه      CTسونوداپلر و گاه از  •

 .استفاده  مي شود

 DVTتعريف 
در اندام تحتاني پاها زماني كه خون در وريدهاي عمقي لخـتـه   

 .شود ايجاد مي شود

 درمان 
هدف از درمان جلوگيري از پيشرفت لخته و حركت آن به سمت 

 .شريانهاي ريوي و ايجاد آمبولي است

 .باشدمي تجويز ضد انعقادها مانند هپارين، وارفارين و كلگزان

تجويز داروهاي فوق بايد با احتياط و تحت نظارت كادر درمـان    

 .انجام شود

بـطـور     Pt – INR – PLtبررسي آزمايشگاهي مانند كنترل 

 .منظم انجام مي شود

در ادامه كار درمان استفاده از بانداژ يا جورات واريس و راه رفتـن  

 .بيمار توصيه مي شود

 .جورابها روزانه پوشيده و شبها خارج گردد

در زمان استراحت پاها باالتر  قرار گرفته و طول درمان بـمـدت     

 .روز بطول مي انجامد 7حدود 

 

 نكات قابل توجه 

 .داروها را در ساعت مشخص ميل كنند •

 .فقط با نظر پزشك داروي خود را تعويض نمايد •


