
 عات عمومي الاط

  و شفاهي به بيمار و مراقبت دهنـده بدهيـد و    آموزش هاي كتبي

براي آنها نام و شماره تلفن پزشك و يا پرستار را فراهم كنيـد تـا در   

  .صورت بروز هر گونه سؤال تماس بگيرند

  عالئم هشدار دهنده 

  . ست ادر صورت  عالئم  آمبولي ريوي ، اقدامات اورژانسي الزامي : هشدار 

مـرور   ، كندبايد به پزشك و پرستار گزارش كه بيمار  شكاياتي راعالئم و 

  .كنيد

 زخم وريدي ، گسيختگي پوستي ، قرمزي 

 درد ، حساسيت در لمس ، قرمزي و گرماي اندام 

  تنگـي نفـس ،    )هموپتزي(سينه ، خلط خوني درد : آمبولي ريوي ،

 تاكي پنه

 افزايش اندازه اندام مبتال 

 نبض ضعيف يا فقدان نبض 

  :آموزش هاي ويژه 

   گيري و ثبت روزانه اندازه اندام مبتال را بـه بيمـار آمـوزش    اندازه

 .دهيد

 مراقبت صحيح از پوست  را به بيمار آموزش دهيد. 

  كنيد و پس از شستشو  بـه خـوبي   از صابون هاي ماليم استفاده

 .آبكشي نماييد

 پوست را به آرامي و كامال خشك نماييد. 

  از ماساژ دادن و مالش شديد اندام مبتال خودداري كنيد. 

    در صورتي كه براي بيمار تجويز شده ، روش اسـتفاده از جـوراب

هاي ضد آمبولي براي راه رفتن و دوره هاي طـوالني نشسـتن را بـه    

دهيد و بيمار را كمك كنيد تـا جـوراب هـاي در انـدازه      بيمار نشان

مناسب تهيه كند به منظور بررسي ساق پا و پوست به بيمار آمـوزش  

 .ساعت جوراب را بيرون بياورد ۸دهيد تا هر 

 استفاده از كمان تخت رابه بيمار آموزش دهيد. 

  روش استعمال پك هاي گرم بر روي اندام  مبتال را به بيمار نشان

  دهيد

 به بيمار آموزش دهيد كه از سيگار كشيدن اجتناب كند. 

  داروها 

  هدف ، مقدار ، زمان وروش مصرف هر يك از داروهاي تجويز شده

و عوارض جانبي را كه بايد به پزشك يا پرستار گزارش شود ، توضيح 

 . دهيد 

  



 مراقبت از افراد مسن 

      مطمئن شويد كه خانواده و مـراقبين بيمـار آن دسـته از عوامـل

بي ( زمينه اي كه باعث تشكيل لخته در پاهاي افراد مسن خانه نشين 

مي شوند را مي شناسد مثل عدم فعاليت ، نشستن به مـدت  ) حركت

 طوالني ، دهيدراتاسيون ، اختاالت ريوي و سيگار كشيدن

   زيـاد انجـام مـي شـوند و     پروسيجرهاي ارتوپدي در افرادمسـن

بنابراين بايد مراقبت الزم جهت جلوگيري از تشكيل لخته در وريدها 

 .انجام شود

 مراقبت پيگيري

  مطمئن شـويد   براهميت ويزيت هاي منظم و پيگير تاكيد كنيد و

 .كه بيمار نام و شماره تلفن هاي ضروري را دارد 

  شناسايي بـا  بيمار تشويق كنيد تا دستبند هشدار پزشكي و كارت

 .ليستي از داروها ، از جمله ضد انعقادها را تهيه كنيد

  

  

  

  

                                                                                                           ۰۷FOTR :شماره سند

  A:ويرايششماره 

  

  

  

  
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل
  

  

 ترومبوز وريدي
 
 

  واحد آموزش

  بيمارستان سيدالشهداء
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