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تفادي حدوث جلطات الدم في المستشفيات
قسم منع تخثر الدم
نشرة معلومات للمرضى
مقدمة
هذهnالنشرةnتتعلقnبحالةnتسمىnالجلطاتnالدمويةnالوريديةn.تزودnمعلوماتnعنnطبيعةnالجلطاتn
الدمويةnالوريديةnوسببهاnوكيفnيتمnالتعاملnمعهاnوماnيمكنnالقيامnبهnللمساعدةnفيnتقليلnخطرn
حصولهاn .
ماnهيnالجلطاتnالدمويةnالوريدية؟
هو مصطلح لكل من "تخثر األوردة العميقة" و"االنسداد الرئوي" .
تخثرnاألوردةnالعميقةn
هو جلطة دموية في األوردة العميقة في الساق.
االنسدادnالرئويn
وهوnعندماnينفصلnكلnأوnجزءnمنnالجلطةnالدمويةnالوريديةnوتنتقلnمنnخاللnالجسمnوكتلn
األوعيةnالدمويةnإلىnالرئتينn .
ماnالذيnيسببnالجلطاتnالدمويةnالوريدية؟
هناكnالعديدnمنnالعواملnالتيnيمكنnأنnتزيدnمنnخطرnالجلطاتnالدمويةnالوريديةnولكنكnأكثرn
عرضةnللخطرnإذاnكنتnالnتستطيعnالحركةnكثيراnnأوnإذاnلمnتكنnبصحةnجيدةn،لذلكnوجودكnفيn
المستشفىnيمكنnأنnتزيدnمنnخطرnحدوثnالجلطاتnالدمويةnالوريديةn .

ماnهيnعالماتnوأعراضnالجلطاتnالدمويةnالوريدية؟
 تورم ،عادة في ساق واحدة


رقة عضالت الساق ،وغالبا ما تكون عضالت ربلة الساق



تلون الجلد المحمر أوال مزرق



الساق دافئة عند لمسها



ضيق مفاجئ في التنفس



ألم حاد في الصدر أو وخزة قد تزداد سوءا عند التنفس



سرعة في معدل ضربات القلب



سعال ال يمكن تفسيره ،أحيانا مع مخاط دموي

تقييمnمخاطرnالجلطاتnالدمويةnالوريدية
منnالذيnيتمnتقييمه؟
جميع المرضى البالغين الذين تم ادخالهم إلى المستشفى ،بما في ذلك المرضى الذين لديهم
إجراءات حالة في يوم معين (اإلجراءات حيث تمضي يوم واحد في المستشفى) سوف يتم عمل
تقييم لمخاطر الجلطات الدموية الوريدية.
متىnسيتمnتقييمnالمخاطر؟
سوف يقوم أحد أعضاء الفريق السريري بإجراء تقييم المخاطر عند دخولك إلى المستشفى .سوف
يتم مراجعة ذلك في غضون  24ساعة من دخولك المستشفى وكلما تغيرت حالتك السريرية.
إذا كنت تجري عملية مخطط لها ،يتم إجراء تقييم المخاطر أحيانا أثناء زيارتك السابقة للتقييم .في
هذه الحالة ،سوف يتم التحقق من أي تغييرات في يوم دخولك المستشفى.
كيفnيتمnnعملnالتقييمn؟
سوف يقوم الطبيب بإكمال التقييم بناءا على حالتك الصحية .يتم تضمين عوامل أخرى في هذا
التقييم مثل العمر والوزن والتاريخ المرضي الشخصي أو العائلي السابق للجلطات الدموية
الوريدية.
إذا كنت تعتبر في خطر تعرض للجلطات الدموية الوريدية  ،سوف يتم تزويدك بالعالج لمحاولة
منع ذلك.

إذاnكنتnبحاجةnإلىnالعالجnالوقائيn،ماnهو؟ n
مضادات التخثر (مخففات الدم) :سوف يتم وصف جرعة صغيرة من مضادات التخثر لمعظم
المرضى المعرضين للخطر .المضاد األكثر شيوعا هو الهيبارين الذي هو حقنة صغيرة في الجلد
على البطن .لن يعطى جميع المرضى مضاد الهيبارين.
جوارب مضادة لالنسداد :إذا كانت مناسبة ،سيتم قياسها وتزويدك بها .من المهم جدا أن ترتديها
وفقا للتعليمات والتأكد من أن تنزع مرة واحدة على األقل في اليوم بحيث يمكن غسل الجلد
ومعاينته .معظم الناس الذين يحتاجون جوارب سوف يكون لعملية جراحية.
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قبل وصف أي من هذه العالجات ،سوف يقوم الطبيب بالتحقق ما إذا كان هناك أي أسباب تمنعك
من الحصول عليها.

ماnالذيnيمکننيnفعلهnللمساعدةnفيnالحدnمنnخطرnاإلصابةnبالجلطاتn
الدمويةnالوريديةn؟ n
هناك الكثير الذي يمكنك القيام به بنفسك للحد من خطر التعرض للجلطات الدموية الوريدية:




عندما تكون قادرا على الشرب ،تأكد من شرب كمية كبيرة للحفاظ على رطوبة جسمك.
حافظ على التحرك والسير في أقرب وقت كما ينصحلك الطبيب.
اسأل طبيبك أو ممرضتك "ما الذي يتم عمله للحد من خطر الجلطات الدموية؟"

ماذاnيحدثnعندماnأغادرnالمستشفى؟
بالنسبة لبعض الناس ،قد يكون من الضروري أن يستمر العالج بعد مغادرة المستشفى .إذا كان
هذا هو الحال ،سيتم شرح هذا لك.
إذا قمت بتطوير أي عالمات وأعراض للجلطات الدموية الوريدية في المنزل ،يرجى طلب
المشورة الطبية على الفور ،إما من الجناح الذي خرجت منه أو طبيبك العام أو أقرب قسم طوارئ
في المستشفى.

إذا کانت لديك أية أسئلة ،أو إذا کان هناك أي شيء ال تفهمه بشأن هذه النشرة ،يرجی
االتصال بالجناح أو القسم الذي تم عالجك فيه..
رقم لوحة مفاتيح مستشفى 01384 456111 :Russells Hall
يمكن تنزيل هذه النشرة أو طباعتها من:
http://dudleygroup.nhs.uk/services-and-wards/haematology/
إذا كان لديك أي مالحظات على نشرة معلومات للمرضى ،يرجى التواصل بالبريد االلكتروني
على patient.information@nhs.net
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