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  Emergency Services    خدمات الطوارئ

 

  (DVT) الوريدي العميق  التجلّط
Deep Vein Thrombosis (DVT) 

 

 )DVT( الوريدي العميقالتجلّط مع  تعاملنكيفية 

ً تجلّط لديكن أ زم يقيناً ن نجْ أعلى الرغم من أننا . نستطيع   ا
ً يديروَ  ً عميق ا الموجات فوق الصوتية،  إجراء فحصيتم  نأإلى  ا

 ط الدماء منع تجلّ دوجرعة من  بواسطة فوراً بع;جك فإننا نقوم 
يتم إعطاء و  .)ثر الدمخَ ع الدم أو مانع تَ يّ مَ مُ و يسمى أيضا (

ل من ھذا الدواء يقلّ  .نقَ حُ على شكل  ط الدممنع تجلّ دواء 
 .ئتيكجلطة إلى رِ ال انتقالامكانية ، أو الدمط تجلّ  اتساع إمكانية

ى يسمّ  ائه لكعطالذي نقوم با الدمط تجلّ منع دواء 
 ".دالتيبارين" وأ "إنيكسوبارين"

 

لى عنحصل  إلى أنن قَ حُ الدواء @خذ  عود كل يومتيجب أن 
 .الموجات فوق الصوتيةفحص نتائج 

 

 طبالتجلّ نك مصاب أالموجات فوق الصوتية  د فحصأكّ إذا 
ن قَ إعطائك دواء حُ فإننا سنواصل ، )DVT( الوريدي العميق

إلى أن أيام، أو  7لمدة تصل إلى ذلك و ط الدم كل يوم منع تجلّ 
ً دمك رقيقيصبح   علىحالتك إنتمكن من بحيث بما فيه الكفاية  ا
وبمجرد . 'الوارفارين'يسمى  الذي دمحبوب منع تجلط الدواء 
العمل، فإنك لن تحتاج إلى أي الدم ب طتجلّ حبوب منع تبدأ أن 

 .نقَ مزيد من الحُ 

الدم  فحص جري لكنُ س، سم الطوارئقِ ل يناإل فيه عودتكل يوم 
ويسمى ھذا  .رتخثّ ي لكي كدملقياس الوقت الذي يستغرقه 

 :و يسمى باKنجليزية الـ (فحص نسبة التطبيع العالمية  الفحص
لضبط جرعة  الفحصوتستخدم نتائج  .) INR -ن آرإآي 

 .ط الدمتجلّ لمانع الدواء ال
 

  

  

  

ى يسمّ  و(الُخثاٌر الوريدي العميق  أو الوريدي العميق التجلّط
وي يحصل ر دمَ ثّ عبارة عن تخَ ،  ")ثرومبوسيس"باKنجليزية 

يسمى كذلك أحيانا و . في الجسم وردة  العميقةحد ا@أ داخل
ط الدم يحدث عادة في ھذا النوع من تجلّ  .  DVT"دي في تي"

ق الدم تدفّ   دّ سُ يأن  هالدم يمكنط تجلّ . أو الحوض والفخذأاق السّ 
  ا@لم في تسببية، مما تصبح المنطقة ملتھبذ إ .كلياً أو  جزئياً 

ً دافئ سھامَ لْ ويصبح مَ م، تورّ الو   .ا

إذا و .تانفكّ مشكلة خطيرة اذا في سبب تتيمكن أن الجلطة 
 دھدّ يأن  هيمكنإن ذلك فئتين، الرّ  يدورِ في  جلطةال تعلق
و يسمى باKنجليزية ( ئويرّ النسداد اKبوھذا ما يسمى  .تكحيا

  ").امبوليزم"

 
ريدي الوَ  لتجّلطابأنك مصاب كيف يمكنك أن تعرف 

 ؟ DVT العميق

طريقة الو. الوريدي العميق طبالتجلّ مصاب أنك  نعتقدنحن 
 فحصلك  نجريأن  ينعرف على وجه اليقين ھكي ل ةالوحيد

ھذا الفحص يقيس تدفق الدم عبر . **الموجات فوق الصوتية
 ويساعد على تحديد موقع الجلطات التي قد تسدّ  تكدَ رِ أوْ 
 .تدفقال

ھذا الفحص حتى نتمكن من ل تخضع أن عليك يجب**
 .يتم التعامل معك بشكل صحيح أنهالتأكد 

 

 :الموجات فوق الصوتيةبفحص  ك للقيامموعد
Your ultrasound appointment:  

 ____________________________  :(Where) أين

 ______________________________  :(When) متى

 

Arabic 
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 :قرب قسم للطوارئ في حالة ماأاذھب إلى 

 .إذا شعرت بالدّوار أو بالّدوخة �

 .ي اللوننّ أحمر أو بُ ) بولتّ ال( كلوْ بَ إذا أصبح  �

حمر أو أذات لون ) الغائط(ة يّ عوِ مَ ال كحركات إذا أصبحت �
 .سودأ

كدمة  استمرت إذا كدمات دون سبب أو تظھرإذا  �
 .وّ مُ النّ في  موجودة

إلى  10زيف بعد النّ  لم يتوقف و )جرح( قطعبأصبت إذا  �
 .دقيقة من الضغط المباشر 15

 .عل دماً سْ تكنت إذا  �

الوريدي  التجلّطب ازداد ا@لم في المنطقة المحيطةإذا  �
 .DVT العميق

 الوريدي العميق التجلّط حمرار حولا.م أو تورّ الازداد إذا  �
 .اً سوء

 الوريدي العميق التجلّططقة الجلد تحت منأصبح إذا  �
 .أزرقأبيض، أو ، واً بارد

حتى مع تناول ا@دوية  يزول. صداع تعاني من كنت إذا  �
 .لملSنة المسكّ 

 .)المعدة(ألم في البطن من تعاني كنت إذا  �

 :في حالة ما  9- 1-1 اتصل على الفور بـــ 

في  ألمٍ ب بتصِ أُ إذا أو / فجأة بضيق في التنفس و بتصِ أُ إذا  �
 .الصدر

 .عل دماً سْ تكنت إذا  �

 .عليك أغميَ كنت تشعر باKغماء أو إذا  �

  :لمعرفة المزيد، ُيستحسن أن تسأل

 .طبيب أسرتك •

 .صْيدلّيك •

   1-1-8 على رقم  HealthLinkBC  إّتصل بــ •

أواذھب على شبكة  )  7- 1-1للّصم وضعاف الّسمع (
 www.HealthLinkBC.ca  ا.نترنيت

  

  )يتبع( DVT الوريدي العميق التجلّط لجكيف نعا

أشھر  3لمدة  "الوارفارين" تناول دواءمواصلة  عليك يجب
 .موعلى ا@قل لمنع الجلطات الموجودة من النّ 

 :قتخ;ل ھذا الو

 .بانتظام أسرتكعليك رؤية طبيب  يجب −

. كدم طمن تجلّ  قللتحقّ لدم ا تقوم بفحوصاتيجب أن  −
ن أتحتاج عن عدد المرات التي طبيبك يخبرك سوف 

 .دمكالعيادة لفحص لى عتتردد فيھا 

و " الوارفارين"من  أخرى يمكن استخدامھا بد.ً ھناك أدوية ( 
مع طبيبك لمعرفة  ثْ حدّ تَ . رةمتكرّ دم فحوصات ب طلّ . تتَ  ھي

 ).دوية مناسبة لككانت ھذه ا@ما اذا 

 
 كيف تعتني بنفسك في البيت

 .متقليل التورّ  علىمنتفخة على الوسائد للمساعدة ال كساق حْ أرِ 

 سكينتَ لِ ) تايلينول( "سيتامينوفينا@" دواء تتناوليمكنك أن 
 .@لما

أدفيل، ( "اKيبوبروفين"أو  (ASA) "ا@سبرين" تتناول 8
  .حدوث نزيف امكانيةھذه ا@دوية تزيد من ). موترينأو 

، تحتاج إلى اتخاذ خطوات طالتجلّ مضادات  تتناولعندما 
إذا حدث @نه . إصاباتحدوث السقوط أو  للوقاية مناضافية 

زيف من الصعب وقف النّ  و سيكونسوف تنزف بسھولة،  ذلك
 .بجروح في حالة إصابتك

 :من المھم جدا
 .ةإلى جميع مواعيدك المقرر تذھب أن •

 .وجيھاتلتّ لفقا ط الدم وَ دواء تجلّ  تتناول أن •

 .الدم العادية فحوصاتجراء K تذھب أن •

  

 


