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DVT 
  تشخیص

 شرح حال  •
 معاینه و مقایسه پاها  •
 انجام آزمایشات  •
 آنژیوگرافی براي بررسی وضعیت ریه استفاده  می شود.CTداپلر عروق پا و گاه ازسونوگرافی  •

  درمان
هدف از درمان جلوگیري از پیشرفت لخته و حرکت آن به سمت شریانهاي ریوي و ایـجـاد       

 آمبولی است و در نهایت جلوگیري از عوارض بیماري است.
تجویز ضد انعقادها مانند هپارین، وارفارین، ریواروکسابان و کلگزان باید با احتیاط و تـحـت      

 نظارت کادر درمان (پزشک معالج) تجویز شود.
 د.به طور منظم انجام می شوPT – INR – PTTبررسی آزمایشگاهی مانند کنترل 

در ادامه درمان استفاده از بانداژ یا جورات واریس و راه رفتن(با تجویز پزشک معالج) به بـیـمـار         
 د.توصیه می شو

 جورابها در طول روز پوشیده و شبها خارج گردد.
بـیـمـاري وعـوارض       

 احتمالی آن دارد .

 نکات قابل توجه : 
 داروها را در ساعت مشخص میل کنید. •
 فقط با نظر پزشک داروي خود را تعویض نماید. •
وارفـاریـن،    وارفارین با بعضی مواد غذایی تداخل اثر دارد، بنابراین غذایی ثابت که با مصرف           •

 تحت نظر متخصص تغذیه رژیم مطابقت دارد استفاده نمایید.
از   در صورت بروز عالیمی مانند درد، ادرار خونی، خونریزي لثه، مدفوع سیاه و خونریـزي               •

 بینی به پزشک معالج یا اولین مرکز درمانی مراجعه کنید. 
 در انجام جراحی و اقدامات دندانپزشکی، پزشک خود را از مصرف وارفارین مطلع کنید. •

 راههاي پیشگیري  
 از ایستادن و نیز نشستن طوالنی مدت پرهیز کنید. •
 روزانه پیاده روي داشته باشید. •
 هر از گاهی در پشت میز پاها را ورزش دهید. •
 هنگام خواب و یا در زمان استراحت پاها را مدتی باالتر از سطح بدن قرار دهید. •

 DVTتعریف 
در اندام تحتانی زمانی که خون در وریدهاي عمقی لخته شود ایجاد می شود و در اندام هاي                 

 فوقانی نیز به نسبت کمتر امکان عارض شدن وجود دارد.

 DVTعلل ایجاد  
 قرار گرفتن به مدت طوالنی در حالت نشسته یا بی حرکتی در پاها   •
 در شکستگی هاي لگن و ران •
در برخی بیماران قلبی و عروق واریس دار و در سرطانها و افرادي که از قرصهاي ضد بـار      •

 داري استفاده می کنند.
 شانس عارض شدن بیماري بیشتر است سیگاري و در افراد حامله -در افراد چاق  •

 عالیم بیماري 
 غالبا تا زمانی که وریدهاي بزرگ و اصلی کامال مسدود نشود هیچ عالمتی ندارند:

 در افراد مبتال این عالیم دیده می شود:
 افزایش دماي پا  •
 درد و تب  •
 تورم یک طرفه پا (قوزك و ساق و حتی ران)   •
 التهاب، قرمزي، پرخونی و کبودي اندام مبتال •
و خلط خونی   در صورت حرکت لخته به ریه نیز عالئمی مانند تنگی نفس، درد قفسه سینه         •

 دیده می شود.
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