
الوقاية من جلطات األوردة الدموية

ماهى جلطات األوردة الدموية؟
هـــى جـــلطة دمـــويـــة  تـــتكون بـــاألوردة غـــالـــباً أوردة الـــساقـــني أو 
الــحوض ويــمكن أن تســبب ألــم شــديــد وتــورم. يــمكن أن يــنتقل 
جـــــزء مـــــن هـــــذه الجـــــلطات إلـــــى الـــــرئـــــة ويـــــمكن أن تســـــبب ألـــــم 

وضيق فى التنفس. 

جـــــــــلطات األوردة الـــــــــعميقة يـــــــــمكن أن تـــــــــكون حـــــــــالـــــــــة خـــــــــطيرة 
وتــــــــحتاج عــــــــالج فــــــــورى. لــــــــذلــــــــك إذا حــــــــدث لــــــــك أى مــــــــن هــــــــذه 
األعــــــــــــراض املــــــــــــذكــــــــــــورة بهــــــــــــذا املــــــــــــنشور الــــــــــــتثقيفى (ســــــــــــواء 

باملستشفى أو باملنزل) قم بطلب األستشارة الطبية فوراً.

كــيف يــمكن تــقليل إحــتمالــية حــدوث جــلطة بــاألوردة 
الدموية داخل املستشفى؟ 

١- سيقوم الطبيب بتقييم خطورة حدوث جلطة.
٢- عـند وجـود إحـتمالـية لحـدوث جـلطة سـيقوم الـطبيب بـوصـف 

بعض اإلجراءات للتقليل من هذه الخطورة منها:
أدويــة: يـــمكن أن يـــوصـــف لـــك الـــطبيب بـــصفة يـــومـــية حـــقن •

مــضادة للتجــلط و هــى نــوع مــن الــهيباريــن الــذى يــقلل مــن 
فــــرصــــة تــــكويــــن الجــــلطات. إذا كــــنت بــــالــــفعل تــــأخــــذ أدويــــة 
مـضادة للتجـلط قـبل دخـولـك املسـتشفى تـذكـر أن تـقول ذلـك 

للطبيب أو أحد أعضاء فريق التمريض.
جــوارب مــضادة للجــلطات: إذا كـــان ذلـــك مـــناســـب لـــك •

ســـيقوم الـــطبيب بـــوصـــف جـــوارب خـــاصـــة (شـــراب ضـــاغـــط) 
التى تقلل من خطورة حدوث جلطات األوردة العميقة.

أجهــزة ضــاغــطة: بـــعد بـــعض الجـــراحـــات يـــمكن أن يـــتم •
وضــــعك عــــلى أجهــــزة مــــيكانــــيكية، الــــتى تــــنتفخ بــــإنــــتظام و 
تـــعطى ضـــغط بـــسيط عـــلى الـــساقـــني لـــتحسن مـــسار الـــدم 

وتقلل من خطورة حدوث جلطة باألوردة العميقة.

ما هى أعراض جلطة األوردة الدموية؟
إذا حــدث لــك أى مــن األعــراض املــذكــورة أســفل ســواء داخــل 
املسـتشفى أو بـاملـنزل أطـلب إسـتشارة الـطبيب فـوراً أو أقـرب 

وحدة طوارىء للحصول على عالج فعال و سريع.

ألم بدون مبرر أو تورم بالساقني أو الفخذ.•
ألم بالصدر غير مبرر (يزداد سوء عند األستنشاق).•
ضيق  فى التنفس.•
كحة مدممة.•

هل أنت معرض لحدوث جلطات باألوردة العميقة ؟
جــلطات األوردة الــعميقة يــمكن أن تحــدث ألى شــخص و فــى 
أى وقــــــت، ولــــــكن دخــــــولــــــك املســــــتشفى يــــــجعلك أكــــــثر عــــــرضــــــة 

لجلطات األوردة الدموية بسبب املرض أو الجراحة. 

الـعوامـل الـتى يـمكن أن تـزيـد مـن إحـتمالـية إصـابـتك 
بجلطة باألوردة الدموية.

السن ٦٠ أو أكثر •
تاريخ شخصى أو عائلى لحدوث جلطة سابقة.•
السمنة•
بعض أنواع الفشل الكلوى •
السرطان أو عالج السرطان•
أمراض القلب، أمراض الرئة أو األمراض املعدية•
الحمل•
قلة الحركة •
بعض أنواع الجراحة•
دوالى األوردة خاصة فى وجود إلتهاب بها•
أمراض تجلط الدم•
أقراص منع الحمل أو بدائل الهرمونات•
بـــعض اإللـــتهابـــات مـــثل إلـــتهاب املـــفاصـــل الـــرومـــاتـــيزمـــية أو •

إلتهاب القولون التقرحى

مـاذا يـمكن أن تـفعل لـتقليل خـطورة اإلصـابـة بجـلطة 
فى األوردة العميقة؟

عند دخولك املستشفى
إخـطر الـطبيب بـالـعوامـل أو األدويـة املـذكـوره أعـاله و الـتى •

تزيد من إحتمالية إصابتك بجلطة األوردة الدموية.

عندما تكون باملستشفى
إسأل الطبيب ماذا يجب عمله لتقليل الخطورة.•
تحرك قدر املستطاع. •
تجنب الجفاف بشرب املاء و السوائل قدر املستطاع.•

عند الذهاب إلى املنزل
إذا تـم إعـطائـك شـراب ضـاغـط إسـتمر بـإرتـدائـه حـتى تـعود •

ملستوى نشاطك الطبيعى.
إذا وصــــف لــــك دواء مــــضاد للجــــلطة يــــجب اإللــــتزام بــــتناول •

األقراص أو أخذ الحقن كما وصفت لك.
حافظ على مستوى النشاط قدر املستطاع.•
تجنب الجفاف بشرب املاء و السوائل قدر املستطاع.•
تجنب السفر الطويل (الجلوس) بدون حركة. •

أطلب اإلستشارة الفورية إذا شعرت بأى 
من أعراض جلطة األوردة الدموية العميقة  

التى تم ذكرها.
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سالمتك أوالً


