
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبوس وریذ های عمقیوتز                

 

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 نکته

درٗٞارد ٛادرٌٗ٘ٚ است ٓخت٠ از جای خٞد در سیا١رٍ 

ٝت٠ س٘ت ری٠ حرًت ًٜذ ٝایجاد تی٘اری  ًٜذٟ ضذٟ

خطرٛاى ت٠ ٛإ آٗثٞٓی ری٠ ٛ٘ایذ الزٕ است درغٞرت  

ترٝزػالی٘ی ٗاٜٛذ درد سی٠ٜ تِٜی ٛلس ، سرك٠ ، ٝخٔط 

 خٞٛی ، سریغ ت٠ پسضي ٗراجؼ٠ ٛ٘اییذ.

 

 

 

 مذدجوی گرامی شما می توانیذ تا مراجعه ته آدرس اینترنتی

www.gmu.ac.ir  و انتخاب مرکس آموزشی، پژوهشی درمانی

عالمه تهلول گناتادی از منوی شثکه ها و مراکس درمانی و مراجعه 

ته واحذ آموزش سالمت ته سایر مطالة اموزشی دسترسی پیذا 

 کنیذ.

 تاییذ کننذه محتوای علمی : 

 دکتر رضا محمودی متخصص داخلی
 

                     

در غٞرت ٛیاز ت٠ اهذإ دٛذاٛپسضٌی یا ػْ٘ جراحی ت٠ 

 پسضي یا دآٝری ًٜیذ ٠ً هرظ ٝاركاریٚ ٗػرف ٗی ًٜیذ.

ت٠ دٓیْ اثر ترخی دار١ٝا دراٛؼواد خٞٙ ازٗػرف دار١ٝایی 

،استاٗیٜٞكٚ، ترٝكٚ، دیٌٔٞكٜاى،ٛاپرًٝسٚ  ٛظیر آسپریٚ

 ٝٝیتاٗیٚ ١ا ١٘سٗاٙ تا ٝاركاریٚ خٞدداری ًٜیذ.

از ٗػرف آٌْ ت٠ دٓیْ ایجاد تـییر در پاسخ تذٙ ت٠ 

 دار١ٝای ضذ اٛؼواد تپر١یسیذ.

 از ایجاد غذٗاتی ٠ً تاػث خٞٛریسی ُردد پ٢یس ًٜیذ.

 ت٠ جای تیؾ از ریص تراش استلادٟ ًٜیذ.

 
 

 سیاد مواد غذایی حاوی:اس مصزف 
چای سثس ، اسلٜاج، ًٖٔ ، ًا١ٞ ، سس ٗایٞٛس ، سٞیا،  جِر ٝ

رٝؿٚ سٞیا، تستٜی، ضٔـٖ ، ٛخٞد كرِٛی ، جؼلری ، ضا١ی ، 

، ٗرًثات ، ُٞج٠ كرِٛی ٝپست٠ پر١یس ٓٞتیا ، تاهال، چیاز 

 ًٜیذ.

 
 

               
 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 05157236835تٔلٚ: 

 1188تخص داخٔی یي : 
 

  معصومه میربیدختی تهیه کننده:

 سٞپرٝایسر آٗٞزش سالٗت ویزاست علمی: 

  3/10/97تاریخ تازِٛری :

 



 

 تزمبوس سیاهزگهای عمقی پا:

 ت٠ ایجاد ٓخت٠ یا آت٢اب در سیا١رٍ ١ای ػ٘وی پا ٗی ُٞیٜذ

 عالیم:

ت٠ غٞرتی ٠ً تا ِٛاٟ ٝاٛذازٟ ُیری  ٝرٕ اٛذإ ٗثتال ت٠ 

در حرًت اٛذإ  ّٛاٗتوارٙ تٞدٙ دٝپا ٗطخع ٗی ضٞد اختال

ٗثتال ، ُرٗی پای ٗثتال ، حساسیت درٓ٘س ٝدرد ، تة خلیق 

 ، هرٗسی ًٝثٞدی سام پا

 موثز درایجاد لخته عوامل

درزٗاٙ ًا١ص جریاٙ خٞٛذراٛذإ ١ا دیذٟ ٗی  رکود وریذی:

 ضٞد ٗثْ تی حرًتی طٞالٛی ٗذت اٛذا٢ٗا

غذ٠ٗ تاػث ایجاد ٗحٔی ترای ایجاد  صذمه به دیواره رگ:

 ٓخت٠ ٗی ضٞدٗثْ ضرت٠ ٗستویٖ ت٠ رٍ ١ا تراثر ضٌستِی

درتی٘اراٛی ٠ً ت٠ طٞر ٛا٢ُاٛی  افشایش انعقاد پذیزی خون:

 دار١ٝای ضذ اٛؼواد خٞد را هطغ ٗی ًٜٜذ دیذٟ ٗی ضٞد

١ٝ٘چٜیٚ ٗػرف هرظ ١ای ضذ تارداری درخاٖٛ ١ا ٗی تٞاٛذ 

 .١ا ضٞد تاػث تطٌیْ ٓخت٠ در رٍ

  

 روش درمان:
رٝز پس از تستری ، پسضي از یي ضذ اٛؼواد  3تا 1 در طی

تسریوی ٠ً دارای اثر ًٞتاٟ ٗذت است ترای ض٘ا استلادٟ ٗی 

 ًٜذ

در غٞرت ٝسؼت ٝضذت تی٘اری ٌٗ٘ٚ است از جراحی 

 .ترای تخٔی٠ ٓخت٠ پا استلادٟ ضٞد

یي دارٝی ضذ اٛؼواد پس از رسیذٙ ت٠ ٛتیج٠ ٗطٔٞب 

 جایِسیٚ ٗی ضٞد  خٞراًی ت٠ ٛإ ٝاركاریٚ ترای ض٘ا

ایٚ دارٝ در دراز ٗذت ترای ض٘ا استلادٟ خٞا١ذ ضذ 

 تؼییٚ ٗی ُردد.PTٝػٌ٘ٔرد آٙ تا آزٗایطی ت٠ ٛإ

ت٠ طٞر ٗؼّ٘ٞ ض٘ا تا دستٞر ٗػرف ٝاركاریٚ  ٗرخع ٗی 

 ضٞیذ 

ایٚ دارٝ تٞاٛایی تذٙ را ترای ایجاد ٓخت٠ خٞٙ جذیذ ًٖ ٗی 

 ًٜذ.

ٛظر پسضي درتخت تست٠ ت٠ رٝز  7تا5الزٕ است ٠ً تذاٛیذ 

 استراحت ٗطٔن داضت٠ تاضیذ.

 ُرٕ ًردٙ پادر ًا١ص درد ٝتٞرٕ ٗٞثر است .

 در تخت پای ٗثتال را تایذ ً٘ی تاالتر از سطح تذٙ هرارد١یذ

سط تٞ ازٗسٌٚ خٞراًی تجٞیس ضذٟ  ج٢ت ًٜترّ درد

 پسضي استلادٟ ٛ٘اییذ.

از تاٛذ ًطی یا جٞراب ٝاریس ترای پای ض٘ا استلادٟ ٗی 

 ..ضٞد

 

  

 

 

 

 توصیه های پس اس تزخیص:

١ر٠ُٛٞ خٞٛریسی ٗثْ : استلراؽ خٞٛی ، خٞٙ درادرار ، 

یا سیا١رَٛ،خٞٛریسی از ٓث٠، ًثٞدی تذٝٙ  ٞع خٞٛیكٗذ

 .ػٔت تذٙ، خٞٛریسی از تیٜی ٝ... راُسارش د١یذ

 .حت٘ا دارٝ را ١ر رٝز سرٝهت ٗؼیٚ ٗػرف ًٜیذ

 .پششک دارو را خود سزانه قطع نکنیذبذون اجاسه 

را ت٠ ٗٞهغ اٛجإ د١یذ ٝٛتیج٠ را ت٠ دًتر   PTآزٗایص 

 اطالع د١یذ

در غٞرت ترٝز ػالیٖ سردرد ف احساس سثٌی سر 

 ٝحاِٗٔی ت٠ پسضي اطالع د١یذ.

 

 


