
  

منع جلطات األوردة العميقة:

• الخـــروج مـــن الرسيـــر والتحـــرك يف أرسع وقـــت ممكـــن بعـــد الراحـــة الطويلـــة يف الفـــراش بســـبب 
الجراحـــة أو املـــرض.

ـــة  ـــوارب ضيق ـــتخدم ج ـــن، فاس ـــن الزم ـــة م ـــرات طويل ـــوس لف ـــوف أو الجل ـــة إىل الوق ـــت بحاج • إذا كن
ـــدوايل( ـــادة لل ـــوارب املض ـــتخدم الج ـــاقني. )اس ـــدم يف الس ـــع ال ـــع تجم ـــل ومتن ـــني الرج ـــى رشاي ـــط ع تضغ

• استرش طبيبك قبل استخدام العالجات الهرمونية )تناول أدوية االسروجني او حبوب منع الحمل(.
ـــدم  ـــات ال ـــون جلط ـــع تك ـــر( ملن ـــادات التخ ـــب )مض ـــل الطبي ـــن قب ـــا م ـــوىص به ـــة امل ـــتخدام األدوي • اس

ـــة. ـــات الجراحي ـــض العملي ـــد بع بع

• رفع األطراف ملنع وتخفيف التورم
• قـــم بإجـــراء مترينـــات األطـــراف الســـفلية إذا كان عليـــك الجلـــوس لفـــرات طويلـــة.  )فتـــح وضـــم أصابـــع 

القـــدم، تحريـــك عضلـــة الســـاق(

ـــة أو خـــالل أي مـــرض  ـــة جراحي ـــدأ بتحريـــك األطـــراف الســـفلية يف أرسع وقـــت ممكـــن بعـــد أي عملي • اب
ـــك. ـــل مـــن حركت يقل

• يف الرحالت الربية والجوية الطويلة، حرك ساقيك عى األقل كل ساعة إىل ساعتني.
• ارشب الكثري من املاء خالل اليوم وتجنب املرشوبات الكحولية والسجائر.

النصيحة األخرية ...

 يف حالة املرض، اتّبع العالج بجدية ثم بعدها اتّبع مبادئ الوقاية.

• تناول فيتامني ب )الخمرية والحليب واللحوم والحبوب(.
• يوىص كثريا بتناول فيتامني C )الحمضيات، الفراولة، التوت، األناناس، القرنبيط، الطامطم .. إلخ(.

• زيت السمك وبذور دوار الشمس والسمسم والشاي األخرض هي أيضا فعالة يف ترقق الدم.
ـــح واللحـــوم ومنتجـــات  ـــن املل ـــة م ـــوي عـــى نســـبة عالي ـــي تحت ـــة الت ـــاول األطعم ـــراط يف تن ـــب اإلف • تجن

ـــد. ـــر( وجـــوز الهن ـــب املخـــرة )القيم ـــة بالدســـم وقشـــطة الحلي ـــان الغني األلب

نصائح حول مضادات التخر

إذا كنت تستخدم الوارفارين والهيبارين:

• عند حالقة الذقن، يجب استخدام ماكينة حالقة كهربائية بدالً من الشفرة.
• استخدام فرشاة أسنان ناعمة.

• تجنب الحقن تحت الجلد والعضالت قدر اإلمكان.
• إذا وجب الحقن، قم بالضغط عى مكان الحقن ملدة 10 دقائق.

 K إذا تـــم وصـــف الوارفاريـــن، قلـــل مـــن اســـتهالك األطعمـــة الغنيـــة بالدهـــون والغنيـــة بفيتامـــني •
)الخـــس والبصـــل والســـبانخ واللفـــت والســـمك والكبـــدة( ألنهـــا تتداخـــل مـــع امتصـــاص الوارفاريـــن.

• احمل دامئًا بطاقة هوية طبية مذكور فيها انك تستخدم أدوية مضادة للتخر.
راجع طبيبك إذا كان لديك األعراض التالية:

• نزيـــف مـــن األنـــف واللثـــة، البلغـــم املخلـــوط بالـــدم، دم يف البـــول، بـــراز أحمـــر أو اســـود، نزيـــف 
ـــب،  ـــة والتع ـــرارة والرجف ـــد، الح ـــى الجل ـــات ع ـــض، كدم ـــف الحي ـــاد نزي ـــروح، ازدي ـــن الج ـــد م ـــل األم طوي

ـــيء ـــان والق ـــق، الغثي ـــرح يف الحل ج
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العالج غري الجراحي:

• االسرخاء ورفع الطرف املصاب )ال تهز الطرف املصاب اكر من الالزم ومتنع عن امليش(
ـــع  ـــدة او توس ـــات جدي ـــون جلط ـــع تک ـــن( ملن ـــن ، الوارفاري ـــر )الهيباري ـــادات التخ ـــة مض ـــف ادوي • وص

ـــابقة ـــات الس الجلط

• حقن األدوية املذيبة للجلطات )سربتوكيناز ، يوروكيناز(
• استخدام الجوارب املضادة للدوايل

العالج الجراحي:

• وضع مصفاة يف أحد األوردة الكبرية ملنع الجلطة من الدخول إىل الرئة.
• سحب الجلطة املتشكلة

 أخرب طبيبك إذا حدث أي من األعراض التالية أثناء العالج.

• أمل يف الصدر
• سعال دموي )نفث الدم(
• مشاكل يف الجهاز التنفيس

• اإلغامء وفقدان الوعي
• أعراض حادة أخرى

النظام الغذايئ:

ـــز  ـــا، خب ـــدس، الصوي ـــة )الع ـــات النباتي ـــاول الربوتين ـــل تن ـــني، ويفض ـــة بالربوت ـــة الغني ـــاول األطعم • تن
ـــوز(. ـــوز، الل ـــوب، الج ـــح، الحب القم

• اضطرابات املناعة الذاتية مثل مرض الذئبة الحمراء
• الدوايل: الدوايل هي أيضا من عوامل خطر تشكيل الجلطة.

ـــن  ـــر م ـــك.  )أك ـــروق رجل ـــات يف ع ـــور الجلط ـــامل ظه ـــزداد احت ـــر، ي ـــت يف العم ـــام تقدم ـــر: كل • العم
ـــنة( 60 س

ـــر  ـــن خط ـــة م ـــرية والطويل ـــة الكب ـــات الجراحي ـــد العملي ـــرية: تزي ـــرية والكب ـــة األخ ـــات الجراحي • العملي
ـــفلية. ـــراف الس ـــوض واألط ـــمل الح ـــة تش ـــات الجراحي ـــذه العملي ـــت ه ـــة إذا كان ـــة، خاص ـــون الجلط تك

ـــن  ـــبب م ـــة ألي س ـــدة طويل ـــراش مل ـــون يف الف ـــن يبق ـــرىض الذي ـــفى: امل ـــة يف املستش ـــة الطويل • اإلقام
ـــخاص  ـــبة لألش ـــا بالنس ـــال أيًض ـــو الح ـــذا ه ـــة. ه ـــات الدموي ـــة بالجلط ـــة لإلصاب ـــر عرض ـــم أك ـــباب ه األس

ـــن. ـــلل اواملقعدي ـــن الش ـــون م ـــن يعان الذي

• الرسطـــان: يزيـــد الرسطـــان بشـــكل عـــام مـــن خطـــر اإلصابـــة بجلطـــات األوردة العميقـــة، خاصـــًة 
الرسطانـــات املعويـــة ورسطـــان البنكريـــاس.

• الرحـــالت الطويلـــة: تزيـــد الرحـــالت الطويلـــة ســـواء الجويـــة أو الربيـــة مـــن احتـــامل تشـــكل الجلطـــات. 
يزيـــد هـــذا االحتـــامل يف الرحـــالت الجويـــة والتـــي تطـــول ألكـــر مـــن ثـــالث ســـاعات.

• الحـــوادث والرضبـــات: أي نـــوع مـــن الحـــوادث او الرضبـــات )كـــرس، التـــواء، ومـــا إىل ذلـــك( يزيـــد مـــن 
خطـــر االصابـــة بجلطـــات االوردة العميقـــة.

األعراض:

• تورم يف الساق
• أمل أو مضض )الشعور باألمل عند اللمس( يف الساق )خاصة عند امليش أو الوقوف(

• ارتفاع حرارة املنطقة املنتفخة أو املؤملة يف الساق.
• احمرار او شحوب الجلد

) DVT ( تکون خره فی الورید العمقی  
ما هو ؟

 يحدث هذا املرض بسبب تشكل جلطة دموية يف احد األوردة العميقة )عادًة خلف الساق أو الفخذ(.

ـــاة يف العـــامل بعـــد  ـــث ســـبب شـــائع للوف ـــوي، وهـــو ثال  أهـــم عواقـــب هـــذا االضطـــراب هـــو االنســـداد الرئ

ـــي تشـــكلت، تتجمـــع  ـــع أن الجلطـــة الت ـــوي يف الواق ـــة. املقصـــود  باالنســـداد الرئ ـــة والدماغي الســـكتة القلبي

ـــاة. ـــة وتســـبب الوف ـــدم إىل الرئ ـــق ال ـــة تدف ـــؤدي إىل إعاق ـــة وت ـــة الرئوي يف الشـــعريات الدموي

العوامل التي تزيد من خطر اإلصابة:

• االسراحة يف الفراش
ـــاهمة يف  ـــية املس ـــل الرئيس ـــي العوام ـــوزن ه ـــع ال ـــول م ـــق الط ـــدم تناس ـــوزن وع ـــادة ال ـــمنة: زي • الس

ـــة. ـــكيل الجلط تش

• الحمـــل والـــوالدة خـــالل الــــ 6 أشـــهر الســـابقة: أثنـــاء الحمـــل، تـــزداد فرصـــة اإلصابـــة بجلطـــات األوردة 
ـــك  ـــة، وكذل ـــدران األوعي ـــالت وج ـــرخاء عض ـــة واس ـــات األنثوي ـــادة الهرمون ـــك إىل زي ـــود ذل ـــة. ويع العميق

ـــدم يف اوردة  ـــف ال ـــبب يف توق ـــة ويتس ـــى األوردة الحوضي ـــط ع ـــذي يضغ ـــوض، وال ـــني يف الح ـــود الجن وج

ـــاق. الس

• كسور الحوض واألرجل
• وجود هذا املرض لدى فرد آخر من أفراد العائلة

ــر او  ــدم الحمـ ــات الـ ــرة كريـ ــة كـ ــكتة الدماغيـ ــب والسـ ــور القلـ ــرى كقصـ ــالالت أخـ ــود اختـ • وجـ
ــدم( ــز الـ ــادة تركيـ ــايتيام )زيـ البوليسـ

• يعـــد اســـتخدام اإلســـروجني املوجـــود يف حبـــوب منـــع الحمـــل أو اســـتخدامه الســـتبداله مـــا بعـــد ســـن 
اليـــأس خطـــريًا خصوصـــا إذا كانـــت املســـتخدمة مدخنـــة أيضـــا.

123


