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ثی٘بری اعت ٠ً طی آٙ یي ٓخت٠ خٞٙ در یي ٝریذ تؾٌیْ ٗی 
ؽٞد ٝ ٌٗ٘ٚ اعت ثبػج اٛغذاد ٛغجی یب ًبْٗ جزیبٙ خٞٙ ؽٞد 

 یب ر١ب ؽذٟ ٝ ث٠ ری٠ ثزعذ.
ٗؼ٘ٞالً عبم یب پبئیٚ ؽٌٖ را در ُیز ٗی ًٜذ ٝٓی ُب١ی عبیز 

 ٝریذ١بی ثذٙ را ٛیش درُیز ٗی ًٜذ. 

 مل افشایش دَىدٌ خطز :عًا
 اعتزاحت در ثغتز 

  چبهی 

  ) ٞٛجزاحی ١بی اخیز ) ثخقٞؿ جزاحی ٗلقْ راٙ ٝ سا 

  ٗبٟ ُذؽت٠  6سای٘بٙ در 

 ٙعزطب 

 ؽٌغتِی در ِٓٚ ٝ پب 

  عبثو٠ خبٛٞادُی اثتال ث٠DVT 

  ( اختالالتی چٞٙ ٛبرعبیی هٔجی ، عٌت٠ ٗـشی  ٝ پٔی عیت٘ی
 ( اكشایؼ ؿٔظت خٞٙ

 ٝصٙ ٗٞجٞد در هزؿ ١بی ضذ ثبرداری اعتلبدٟ اس اعتز
 خٞراًی یب ثزای جبیِشیٜی پظ اس یبئغِی ) ایٚ اٗز ث٠ 

 

 

ٝیضٟ در فٞرت اعتلبدٟ اس اعتزٝپشٙ ١٘زاٟ ثب عیِبر ًؾیذٙ 
 خطزٛبى اعت.

 اختالالت خٞد ایٜ٘ی ٗبٜٛذ ٓٞپٞط 

 ٝریذ١بی ٝاریغی 

 عالئم شایع:
 ٛبحی٠ ٗتٞرٕ در پب 

 ٝجٞد دارد. ٗؼ٘ٞالً ت٠ رد ٝ حغبعیت در ٛبحی٠ ای ٠ً ٓخد
  ٗچ پب، عبم یب راٙ.

 .ٝرٕ ٗی تٞاٛذ ث٠ اِٛؾتبٙ پب ٛیش ُغتزػ یبثذ 

 .ٟهزٗشی ٛبحی٠ آعیت دیذ 

  ٛبراحتی یب دردی ٠ً ثب راٟ ركتٚ ایجبد ٗی ؽٞد ٝ ثب اعتزاحت
 ث٢جٞد ٛ٘ی یبثذ.

 .درد ١ِٜبٕ ثٜٔذ ًزدٙ ٝ خٖ ًزدٙ پب 

 .ُب١ی اٝهبت تت 

 پب ٠ً ٗتٞرٕ یب دردٛبى اعت اكشایؼ ُزٗب در ٛبحی٠ ای اس 

 پیشگیزی:
 .عیِبر ٌٛؾیذ 

 .در طّٞ ثی٘بری اس اعتزاحت ١بی طٞالٛی خٞدداری ًٜیذ 

  در ٗغبكزت ١بی طٞالٛی چ٠ ثب ١ٞاپی٘ب یب اتٞٗجیْ حذاهْ ١ز
 عبػت پب١بی خٞد را حزًت د١یذ. 1-2

 .اس ایغتبدٙ یب ٛؾغتٚ ١بی طٞالٛی پز١یش ًٜیذ 

 ی ٗذت طٞالٛی ثبیغتیذ یب در فٞرتی ٠ً ضزٝرت دارد ثزا
كؾبر ثٜؾیٜیذ اس جٞراة ١بی ًؾی ٗحٌٖ ٠ً ث٠ ػزٝم پب 

ٝارد ًزدٟ ٝ ٗبٛغ اس تج٘غ خٞٙ در پب١ب ٗی ؽٞد اعتلبدٟ 
 ًٜیذ . ) اعتلبدٟ اس جٞراة ١بی ضذ ٝاریظ (

  ٙپیؼ اس اٛجبٕ ١ٞرٗٞٙ درٗبٛی ) اعتلبدٟ اس دار١ٝبی اعتزٝص
 یذ.ٝ ضذثبرداری ( ثب پشؽي خٞد ٗؾٞرت ًٜ

  ٚپظ اس ١ز٠ُٛٞ اهذإ جزاحی یب در طی ١ز٠ُٛٞ ثی٘بری سٗی
ُیز ًٜٜذٟ ١ز چ٠ سٝدتز حزًت دادٙ اٛذإ ١بی تحتبٛی را 

 ؽزٝع ًٜیذ.

 درمان غیز جزاحی :
  اعتزاحت ٝ ثبال آٝردٙ اٛذإ ٗجتال ) ػضٞ ٗجتال را ثیؼ اس 

 حذ تٌبٙ ٛذ١یذ ، راٟ ٛزٝیذ (

  ( ج٢ت پبریٚ ١تجٞیش دارٝ ١بی ضذ اٛؼوبد ) ٚٝاركبری ،
 جُٔٞیزی اس ایجبد ٓخت٠ جذیذ ٝ ثشرٍ ؽذٙ ٓخت٠ هجٔی 

 ) تشرین دار١ٝبی حْ ًٜٜذٟ ٓخت٠ ) اعتزپتًٞیٜبس ، ارًٝیٜبس 

 درمان جزاحی
  هزار دادٙ یي كیٔتز در یٌی اس عیب١زٍ ١بی ثشرٍ ، ثزای

 پیؾِیزی اس ای٠ٌٜ ٓخت٠ ٝارد ری٠ ٛؾٞد.

  ثیزٝٙ ًؾیذٙ ٓخت٠ 

حیه درمان در صًرت بزيس َز یک اس عالئم سیز  در

 بٍ پششک خًد اطالع دَید :
 درد هلغ٠ عی٠ٜ 

 عزك٠ خٞٛی 

 ٗؾٌالت تٜلغی 

 ؿؼ ٝ اس دعت دادٙ ١ٞؽیبری 

 رصیم غذایی :
  ( ٗٞاد ؿذایی عزؽبر اس پزٝتئیٚ تزجیحبً پزٝتئیٚ ١بی ُیب١ی

ػذط ، عٞیب ، ٛبٙ ُٜذٕ ، ؿالت ، حجٞثبت ، ٗـش ١ب یب ُزدٝ 
 ثبدإ ( ٗقزف ٛ٘بییذ.ٝ 

  ٚٝیتبٗیB ٘ز ، ؽیز ، ُٞؽت ، حجٞثبت ( اعتلبدٟ ًٜیذ.) ٗخ 

  ٚٗقزف ٝیتبٗیC  ، ٗزًجبت ، تٞت كزِٛی ، ت٘ؾي (
 آٛبٛبط ، ُْ ًٖٔ ، ُٞج٠ كزِٛی ٝ ... ( تبًیذ ٗی ؽٞد.

  رٝؿٚ ٗب١ی ، دا٠ٛ آكتبة ُزداٙ ، ًٜجذ ، چبی عجش ٛیش در
 رهین ًزدٙ خٞٙ ٗٞحز ١غتٜذ.



 

  

 زف سیبد ٗٞاد ؿذایی حبٝی ٛ٘ي ، ُٞؽت ٝ ٓجٜیبت اس ٗق
 ، ًزٟ ، عزؽیز ٝ ٛبرُیْ خٞدداری ؽٞد.پزچزثی 

در صًرتی کٍ اس يارفاریه ي َپاریه اسىفادٌ می 

 کىید :

 
 .دارٝ ١ب را در سٗبٙ ٗؾخـ اعتلبدٟ ًٜیذ 

  ١لت٠ اعتزاحت ًٜیذ. 2ثب ؽزٝع دارٝ ١ب تب 

  اٛجبٕ د١یذ.آسٗبیؾبت خٞٙ را ٗزتت ٝ طجن دعتٞر پشؽي 

 .تب ركغ ت٘بٕ ػالئٖ در ثغتز اعتزاحت ًٜیذ 

 .اس جٞراة ١بی ٝاریظ ، جٞراة ١بی ًؾی اعتلبدٟ ًٜیذ 

 
  در فٞرت تِٜی ٛلظ یب درد هلغ٠ عی٠ٜ حت٘بً ث٠ پشؽي

ٗزاجؼ٠ ًٜیذ. ٌٗ٘ٚ اعت ٓخت٠ ر١ب ؽذٟ ٝ ث٠ ری٠ رعیذٟ 

 ثبؽذ ٝ جزیبٙ خٞٙ ری٠ را ٗغذٝد ًزدٟ ثبؽذ.

 

 

 شؽٌی ٗجٜی ثز ٗقزف دار١ٝبی ضدذ اٛؼودبد   ًبرت ١ٞیت پ
 ١٘یؾ٠ ١٘زاٟ داؽت٠ ثبؽیذ.

   در فٞرت ٛیبس ث٠ ریؼ تزاػ ، اس ریؼ تزاػ ثزهی ثجدبی
 تیؾ اعتلبدٟ ؽٞد.

 .اس ٗغٞاى ٛزٕ اعتلبدٟ ًٜیذ 

  اس اٛجبٕ تشریوبت ػضالٛی ٝ سیز جٔذی تب حذ اٌٗبٙ اجتٜبة
 ؽٞد.

   دٟ دهیود٠  در فٞرت ٛیبس ث٠ تشریوبت ، ٗحْ آٙ را ث٠ ٗدذت
 كؾبر د١یذ.

     ٝ در فٞرت تجٞیش ٝاركبریٚ  ، ٗقزف ؿدذا١بی پدز چدزة
) ًب١ٞ ، پیبس ، اعلٜبد ، ؽٔـٖ ، ٗدب١ی   Kعزؽبر اس ٝیتبٗیٚ 

، جِز ( را ٗحذٝد ٛ٘بییدذ سیدزا در جدذة ٝاركدبریٚ تدذاخْ      
 ایجبد ٗی ًٜذ.

در صًررت مشاَدٌ عالئم سیز بٍ پششکک مزاجهکٍ   

 ومایید :
  ٝ ٓخ٠ ٝ خٔط خٞٛی خٞٛزیشی اس ثیٜی 

  ٝجٞد خٞٙ در ادرار 

 َٛٗذكٞع هزٗش یب هیزی ر 

  خٞٛزیشی طٞالٛی اس ٗحْ ١بی ثزیذُی 

  خٞٛزیشی هبػذُی سیبد 

  ًجٞدی رٝی پٞعت 

  تت ٝ ٓزس خغتِی 

 ُٞٔ ٖسخ 

 ت٢ٞع ٝ اعتلزاؽ 

 ضؼق  ، عزدرد ، عزُیج٠ 

 تًصیٍ :
در ١ِٜبٕ ثی٘بری ، درٗبٙ را ثبجذیت پیِیزی ًٜیدذ ٝ پدظ اس آٙ   

 فّٞ پیؾِیزی را رػبیت كزٗبییذ.ا

 

 

 

 

 

 
 

 موسسه خذمات درمانی البرز
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