
ترومبوزسیاهرگ های عمقی پا یا 
D.V.T  

 ً٘يت٠ ي آٗٞصش سالٗت: تاييذ ًٜٜذٟ

سا ت٠ ٗٞهغ ٝ دس صٗاٙ ١اي تؼييٚ ضذٟ           P.Tآصٗايص  *  
تٞسط پضضي، اٛدإ د١يذ ٝ ٛتيد٠ سا ت٠ اطالع ايطاٙ             

 .تشساٛيذ
 

 

 
 
 
 
دس صٞست ٝخٞد ػالئ٘ی ٗاٜٛذ سشدسد، احساس سثٌی  * 

 .سش ٝ ٝ حاِٗٔی ت٠ پضضي ٗؼآح خٞد ٗشاخؼ٠ ًٜيذ
دس صٞست ٛياص ت٠ اهذإ دٛذاٛپضضٌی يا ػْ٘ خشاحی ت٠ * 

 .پضضي خٞد ياد آٝسي ًٜيذ٠ً ٝاسكاسيٚ ٗصشف ٗی ًٜيذ
تذٓيْ اثش تشخی داس١ٝا دس اٛؼواد خٞٙ اص ٗصشف               *

داس١ٝايی ٗثْ آسپشيٚ، استاٗيٜٞكٚ، تشٝكٚ، دئٌٞكٜاى       
 .ٝ ٛاپشًٝسٚ ١٘ضٗاٙ تا ٝاسكاسيٚ خٞدداسي ًٜيذ

اص ٗصشف آٌْ ت٠ دٓيْ ايداد تـييش دس پاسخ تذٙ ت٠            *  
 .داس١ٝاي ضذاٛؼواد پش١يض ًٜيذ

 .ت٠ خاي تيؾ اص ٗاضيٚ سيص تشاش استلادٟ ًٜيذ*

 .اص ٗصشف ٗٞاد ؿزايی صيش پش١يض ًٜيذ
 

خِش، چاي سثض، ًٖٔ، اسلٜاج، سس ٗايٞٛض، سٞيا، سٝؿنٚ  
سٞيا، تستٜی، ضٔـٖ، ٛخٞد كشِٛی، خؼلشي، ضا١ی، ٓٞتيا، 

 . پياص، ٗشًثات، ُٞخ٠ كشِٛی ٝ پست٠
 :تٞخ٠ داضت٠ تاضيذ 

دس ٗٞاسد ٛادس ٌٗ٘ٚ است ٓخت٠ اص خاي خٞد دس سيا١شٍ 
پا ًٜذٟ ضذٟ ٝ ت٠ س٘ت سي٠ حشًت ًٜذ ٝ ايدناد يني     

الصٕ ت٠ رًش ٗی .  تي٘اسي خطشٛاى تٜإ آٗثٞٓی سي٠ ٛ٘ايذ
تاضذ دس صٞست داضتٚ ػالئ٘ی ٗاٜٛذ دسد هلس٠ سينٜن٠،   
تِٜی ٛلس، سشك٠، ٝ خٔط خٞٛی سشيغ ت٠ پضضي ٗؼآنح  

 .خٞد ٗشاخؼ٠ ٛ٘ائيذ



ايداد ٓخت٠ يا آت٢اب دس سيا١شٍ ١اي ػ٘ونی  

 .پا سا ُٞيٜذ

 :عالئم 
ٝسٕ پا١ا تصٞستي٠ٌ تا ِٛاٟ ًشدٙ ٝ اٛذاصٟ ُيشي                
ٛاٗتواسٙ تٞدٙ ١شدٝ پا ٗطخص ضٞد، اختالّ دس              
حشًت اٛذإ ٗثتال ُشٗی پاي ٗثتال، حساسيت دس             

 .ٓ٘٘س ٝدسد، تة خليق، هشٗضي ٝ ًثٞدي سام پا
 :ػٞاْٗ ٗٞثش دس ايداد ٓخت٠

س٠ ػاْٗ ٢ٖٗ ٝخٞد داسد٠ً ت٠ ٛظش ٗی سسذ تشاي              
ػاْٗ   2ايداد ٓخت٠ دس سيا١شٍ ١اي ػ٘وی پا حذاهْ         

 :تايذ ٝخٞد داضت٠ تاضذ
دس صٗاٙ ًا١ص خشياٙ خٞٙ ديذٟ        :  سًٞد ٝسيذي   -1

 .ٗی ضٞد ٗثْ تی حشًتی طٞالٛی ٗذت اٛذا٢ٗا

صذ٠ٗ تاػث ايداد ٗنلنٔنی      : صذ٠ٗ ت٠ ديٞاسٟ سٍ -2
تشاي تطٌيْ ٓخت٠ ٗی ضٞد ٗثْ ضشت٠ ٗستويٖ ت٠ سٍ 

 .دس ضٌستِی ١اي استخٞاٛی
تاػث تطٌيْ ٓخت٠ ٗنی  : اكضايص اٛؼواد پزيشي خٞٙ   -3

ُشدد ٝ ايٚ ٗٞسد دس اكشادي ٠ً تطٞس ٛا٢ُاٛی داس١ٝناي    
ضذ اٛؼوادي خٞد سا هطغ ٗی ًٜٜذ ٝ دس ٗصشف داس١ٝاي 

 .ضذ تاسداسي ديذٟ ٗی ضٞد
 

 :روش درمان
سٝص اّٝ پس اص تستشي، پضضي اتتنذا اص    3آی  1دس طی 

يي ضذ اٛؼواد تضسيوی ٠ً داساي اثش ًٞتاٟ ٗذتی اسنت    
دس صٞست ٝسؼت ٝ ضذت .  تشاي ض٘ا استلادٟ خٞا١ذ ًشد

تي٘اسي ٌٗ٘ٚ است اص خشاحی، تشاي تخٔي٠ ٓخت٠ ايندناد   
پس اص سسيذٙ ت٠ ٛتيد٠ ٗطٔٞب يني  .  ضذٟ استلادٟ ضٞد

داسٝي ضذ اٛؼوادي خٞساًی تٜإ ٝاسكاسيٚ تنشاي ضن٘نا      
ايٚ داسٝ دس دساص ٗذت تشاي ضن٘نا     .  خايِضيٚ ٗی ُشدد

 ٕ  P.Tاستلادٟ خٞا١ذ ضذ ٝ ػٌ٘ٔشد آٙ تا آصٗايطی تٜنا
تطٞس ٗؼّ٘ٞ ض٘ا تا ٝاسكاسيٚ ٗنشخنص   .  تؼييٚ ٗی ُشدد

ايٚ داسٝ تٞاٛايی تذٙ ض٘ا سا تشاي سناخنتنٚ      . ٗی ُشديذ
  .ٓخت٠ ١اي خٞٛی خذيذ ًٖ ٗی ًٜذ

الصٕ است تذاٛيذ ٠ً سػايت ٗٞاسد كٞم دس ت٢ثٞدي ض٘نا  
 .آضاٗی ٗی تاضذ

 5 سٝص تست٠ ت٠ ٛظش پضضي دس تستنشخنٞد   7آی
 .استشاحت ٗطٔن داضت٠ تاضيذ

   ُشٕ ًشدٙ پا دس ًا١ص دسد ٝ تٞسٕ ٗٞثش ٗنی
 .تاضذ

   دس تخت خٞد ٝضؼيت خٞاتيذٟ ت٠ پطت داضتن٠
تاضيذ ٝ پاي ٗثتال تايذ ً٘ی تاالتش اص سنطن      

 .هٔة هشاس ُيشد

     خ٢ت ًٜتشّ دسد اص ٗسٌٚ خٞساًی تندنٞينض
 .ضذٟ تٞسط پضضي تشاي ض٘ا استلادٟ ٗی ضٞد

   اص تاٛذ ًطی يا خٞساب ٝاسيس تشاي پاي ض٘نا
 .استلادٟ خٞا١ذ ضذ

 :تٞصي٠ ١اي الصٕ تؼذ اص تشخيص

١ش٠ُٛٞ خٞٛشيضي ٗثْ استلشاؽ خٞٛی، خٞٙ دس ادساس ٝ *  
ٗذكٞع خٞٛی يا سياٟ سَٛ، خٞٛشيضي اص ٓثن٠، ًنثنٞدي      

 .سا ُضاسش د١يذ... تذٝٙ ػٔت تذٙ، خٞٛشيضي اص تيٜی ٝ 
 .حت٘ا داسٝ سا ١ش سٝص سش ساػت ٗؼيٚ ٗصشف ٛ٘ائيذ* 
 .تذٝٙ دستٞس پضضي داسٝ سا هطغ ٌٜٛيذ* 


