
 

 

دارید مراقب  در مدت زمانیکه فقط دستور استراحت در تخت را

( باشید که برآمدگی استخوانی یکی از پاهایتان )مثل زانو،پاشنه

روي قسمت نرم پاي دیگر فشار نیاورد چون میتواند زخم ایجاد 

 کند. 

 زمانیکه به یک پهلو دراز کشیده اید، بالش نرمی را بین پاهاي

 خود قرار دهید

 د.یرت چاقی ،وزن خود را کم کندر صو .

 د.از مصرف سیگار خودداري کنی

دستور  زمانیکه پزشک دستور راه رفتن به شما داد مطابق

پزشک از جورابهاي االستیک فشاري )جوراب کشی( استفاده 

  .کنید

در پاهایتان  جوراب هاي کشی را صبح زود قبل از شروع ورم

  .ارج کنیدبپوشید و شب هنگام استراحت از پاها خ

نظر  وپاها را از دو بار در روز جورابهاي کشی را از پا خارج کرده

تغییرات پوستی و حساسیت به لمس و تورم و قرمزي کنترل 

  .کنید

ایستادن  پاهاي خود را روي هم قرار ندهید و از نشستن یا

 د.طوالنی مدت خودداري کنی

خودداري  دای هز آویزان کردن پاها زمانیکه کنار تخت نشستا

دقیقه هر یک تا دو ساعت راه  10کنید. بهتر است حداقل بمدت 

  .بروید

  .له نشودمراقب باشید که قسمت باالیی جوراب کشی،لو

   .کنید ز راه رفتن با قدمهاي بسیار محکم خودداريا

کردن و گرما  در صورتیکه بعد از ترخیص عالئمی چون درد،ورم

قرص ضد  .پزشک مراجعه کنیددر پاهایتان بروز کرد فورا به 

پزشک را در ساعت  انعقاد )ضد لخته(تجویز شده توسط

  .مشخص مصرف کنید
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 لخنه شدن خون در مراد اا  یمقی

 

 

 

 : یاطمه یباتپور   :ت یه  ننده 

  ارشناس آموزش به بیمار
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زمانی رخ می دهد که خون در سیاهرگهاي لخته شدن خون 

عمقی لخته می شود. این لخته ها خطرناک هستند، به این دلیل 

خون شده و سرخ  که ممکن است شکسته شوند و وارد جریان

رگ هاي بزرگ و مهم ریه را مسدود کنند و منجر به صدمه 

 دائمی یا مرگ شوند.

 یوام  تاثیر گذار در برمز اان اخنالل شام : 

 ساعت( 4بیش از  زمان)نشستن طوالنی مدت  (1

 صدمات مثل شکستگی ران و لگن  (2

 جراحی هاي بزرگ مثل جراحی هاي استخوان و مفاصل  (3

ناتوانی در راه رفتن به دلیل  محدودیت حرکتی یا (4

 بیماري و یا هر گونه مشکل در سالمتی

 بیماریها از جمله برخی سرطان ها و بیماري هاي قلبی  (5

 چاقی  (6

 حاملگی  (7

 داروهاي پیشگیري از بارداري (8

 یالئم م نشانه اا:

منطقه ایی که خون لخته شده ورم کرده ،قرمز و دردناک 

 .میشود

     
 

معموال در یک پا بوده و ممکن است فقط  درد یا حساسیت در پا

 در زمان راه رفتن یا ایستادن احساس شود.

افزایش گرما در ناحیه ایی از پا که متورم و دردناک شده 

 است.پوست ممکن است قرمز یا رنگ پریده باشد.

اگر لخته شکسته و در خون رها شود و به سمت ریه ها حرکت 

 کند فرد دچار عوارض زیر خواهد شد:

 تنگی نفس 

 درد قفسه سینه

در صورت بروز چنین عالئمی فورا به پزشک خود اطالع دهیدو یا 

 سریعا به مرکز اورژانس مراجعه کنید.

                   
 ر   رد؟چگونه مینوان از لخنه شدن خون جلوگی

فیزیکی خود را حفظ کنید و اگر مجبور به نشستن  فعالیت

طوالنی مدت بر روي صندلی هستید، گاهی از روي صندلی بلند 

شوید و قدم بزنید. همچنین مچ پاهاي خود را حرکت دهید تا 

خون در پاهاي شما جریان یابد. اگر شما داروهاي خاصی مصرف 

ارد دیگر مجبور به کنید و یا بر اثر شکستگی و یا مومی

حرکتی دراز مدت هستید، حتماً با پزشک خود مشورت بی

  .استفاده کنید مطابق دستور پزشک و در صورت نیاز از مسکن

ا پهلو شوید ت زمانیکه در بستر استراحت می کنید مرتبا پهلو به

 دچار زخم بستر نشوید.

  . سرفه هاي موثر انجام داده و نفسهاي عمیق بکشید

خودداري کنید  ساژدادن یا مالیدن قسمت عضالنی ساق پااز ما

چون احتمال کنده شدن لخته و حرکت آن در مسیر جریان خون 

  .و خطرمرگ وجود دارد

ورزشی مانند به  هنگام استراحت در بستر ،میتوانید تمرینات

  .عقب خم کردن کف پا را انجام دهید

احساس کردید و هرگاه شما تنگی نفس و یا درد قفسه سینه را 

در رابطه با ورزش و یا اضطراب نبود، حتماً با پزشک  علت این دو

  خود تماس بگیرید. در همین ارتباط، اگر در پاها یا دستان خود

 درد و ورم و یا قرمزي احساس کردید باز هم با پزشک خود     

 .تماس بگیرید    

 درمان اا م پیامداا :

رین ، کلگزان و  وارفارین داروهاي ضد انعقاد مانند هپا

استفاده می شود که باید تحت نظر پزشک معالج مصرف 

 شود.

مصرف این داروها باعث حل کردن لخته  پیامداا  درمان :

و پیشگیري از بروز و ایجاد لخته جدید می شود. پس از 

زمانی که پزشک میگوید شروع درمان باید بیمار تا 

یز و مصرف این استراحت داشته باشد چون هنگام تجو

ده داروها، لخته ها تکه تکه می شوند و اگر به اندام حرکت دا

شود لخته ها به نقاط مختلف بدن حرکت می کنند پس باید 

ز ادر طول درمان استراحت داشته باشید و اندام ها را باالتر 

 سطح قلب نگه دارید.

د بیمار یواو مبنال به اان بیمار  ج ت مراقبت از خود به موار

  :زار توجه  نید

 ک ازو در اولین فرصت بعد از اجازه پزش باال بردن اندام مبتال  

 تخت خارج شوید. 

 مرطوب در  و ستور جهت کاهش درد از کمپرس گرممطابق د 

  . اندام مبتال استفاده کنید 

 مصرف کنید تا  مایعات کافی بنوشیدومیوه جات و سبزیجات 

  .به پاهاي خود فشار بیاوریدمجبور نباشید براي دفع مدفوع  

 

 


