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( DVT)ػٕمي  دیٚر تزٔثٛس

 اٜیس نی یداخُی ٞا ٚارٜید در خٖٛ ِختٝ َیتطهی ٔؼٙا تٝ

 دیآی ْ ٚخٛد تٝ پا ساق پطت در ٔؼٕٛالً وٝ استی ػٕك ير

ی ٘سة ضذٖ ٔسذٚد تاػج است ٕٔىٗی ٔاریب ضزفتیج تا وٝ

 ،آٖی اَاحتٓ ػٛارض ٖیتزی خذ .ٌزدد  خٖٛ ػزٚق وأُ ای

 در آٖ حزوت ٚ ِختٝ ضذٖ خذا د٘ثاَ تٝ وٝ است ٜیری آٔثَٛ

ی ٚیر خٖٛ ٌزدش دستٍاٜ تٝ ا٘تماَ ٚ خٖٛ اٖیخز ریٔس

.  ٌزددی ْ دخایا

: ی ػٕك دیٚر تزٔثٛس خادیا وٙٙذٜ ٔستؼذ ػٛأُ

 ی  حزوتی ب

 نیص٘ت  

 ٗٚرسشی ٞفتً تز٘أٝ ٘ذاضت 

 

 

 

 

 ؟ ستیذ DVTی ٔاریب ػالئٓ

 ري وٝی سٔاٖ تا DVT تٝ ٔثتال ٔاراٖیب اسی ْٖی حذٚد

. ٘ذاردی ػالٔت ذیٜ، ٘طٛ٘ذ ٔسذٚدی اصُ ٚ تشرنی ٞا

 ،ی ٌزْ ،ی لزٔش ، تٛرْ ، درد:  اس ػثارتٙذ ػالئٓ ریسا 

ی ْ پای سطحی ٞا ير ضذٖ تزخستٝ ٚ فیخف تة

حياتي ی ٞا ارٌاٖ سٕت تٝ ِختٝ وٝی صٛرت در.  تاضٙذ

 ،ارٌاٖ حسة تز است ٕٔىٗ د،تاش وزدٜ حزوتتذٖ 

 دست اس،يي ٘ای٘اب ، دیدی تار ، ٘فسی تًٙ:  ٔثُی ػالئٓ

  .ايداد ضٛد ٞا ا٘ذاْ فّح ٚی اریٞٛش دادٖ

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 ؟ ستیذی ػٕكی ٞا دیٚر ٔثٛسٚتز  درٔاٖ

 دٚرٜ رد ٚرسش ا٘داْ ػذْ ٚ ٔطّك استزاحت -1

 ٔتخصص پشضه ٘ظز تا آٖ ٔذت وٝی ٔاریب حاد

.  د ضٛی ْ ٔطخص

 ٖیٚارفار ، ٖیٞپار) ا٘ؼماد ضذی ٞا دارٚ سیتدٛ -2

.  ٔؼاِح پشضه ٘ظز طثك تز( 

 نی یرٚ لّة سطح اس تاالتز دیتا ٔثتال ا٘ذاْ -3

.  ردیي لزار تاِص

 آٖ ا٘ذاسٜ وٝ نیستاالی ٞا خٛراب اس استفادٜ -4

.  تاضذ ضٕای تحتاٖ ا٘ذاْ لطز تا ٔتٙاسة

ی ديیچزٚن ٚی خٛرد تا تذٖٚ دیتا ٞا خٛراب -5

.  ضٛد دٜیپٛش

 اس لثُ ٚ درآٚر٘ذ را تا٘ذ ای خٛراب خٛاب ٍٞٙاْ -6

.  تپٛضٙذ را آٖ تستز اس تزخاستٗ

 

 

 

 

 

:  دٞٙذٜ ٞطذار ػالئٓ

 ٚی ،ٌزْی لزٔش ، تٛرْ ، درد ٚخٛد صٛرت در

 تٝ تز عیسز چٝ ٞز ِٕس در ٔثتال ا٘ذاْ تیحساس

.  دیوٗ ٔزاخؼٝ ٔؼاِح پشضه

 ضزفتیج ٘طا٘ٝ تٛا٘ذی ْ ا٘ذاْی سزد ٚی سفت

.  تاضذی ٔاریب

 

ی ٞا دارٚ اس استفادٜ ٍٞٙاْ در ٟٔٓ ٚ تیاٞٓ حائش٘ىات 

 (: ٖیٚارفار)  ا٘ؼماد ضذ

 را خٖٛ ا٘ؼماد سٔاٖی ریي ا٘ذاسٜی تزا خٖٛ ضاتیآسٔا-1

.  دیدٜ ْا٘دا ٔٙظٓ طٛر تٝ پشضه دستٛر طثك

 ساْٖی در دلت ٚ ٔؼاِح پشضه ٘ظز طثك  دارٚ ٔصزف-2

. ٘ظز ٔٛرد سٔاٖ در ٔصزف

 

 ؽیتی تدای تزق تزاش شیر اس اسٖی صٛرت در -3

   . ضٛد استفادٜ

.  دیوٗ استفادٜ ٘زْ ٔسٛان اس -4

  K ٖیتاْیٚ اس سزضار ٚ پزچزبی ٞا غذا ٔصزف -5

 ٔحذٚد را(  خٍز ،ی ٔاٜ ، ضّغٓ اسفٙاج، ، اسیج ، وّٓ)

.  وٙٙذی ْ خادیا تذاخُ ٖیٚارفار خذب در رایس ،دیوٗ

 تٝ ضٝیٞٓ را ا٘ؼماد ضذی ٞا دارٚ ٔصزف وارت -6

.  دیتاش داضتٝ ٕٞزاٜ

 ٔذفٛع تذٖ، اس لسٕت ٞز اسی سیر خٖٛ صٛرت در -7

ی ديیپز رً٘ ،ی حاَی ب ،ضؼف ،خٝیسزي ، اٜیس ٚی ریق

 تٝ ػاًیسزی لاػذي وُیس دری عیطة ریؽی سیر خٖٛ ٚ

.   دیدٜ اطالع ٔؼاِح پشضً

 

 


