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الجلطة الوريدية

Venous thromboembolism

الجلطة الوريدية هي تكتل خاليا الدم التي تغريت من حالتها السائلة إىل 

قوام أكرث صالبة.

• أي شخص معرض لإلصابة بالجلطة الوريدية. 	

• باإلمكان منع حدوث الجلطة الوريدية.	

• تتطلب الجلطة الوريدية العناية الطبية الفورية.	

• قد تتسبب الجلطة الوريدية بالوفاة يف حالة إهاملها وعدم معالجتها.	

• تجلط الدم يف الحالة الطبيعية رضوري إليقاف النزيف عند اإلصابة بجرح ما ولكن تكمن 	

خطورة الجلطات عند تكونها داخل األوعية الدموية.

• نع تدفق الدم كلياً أو جزئياً يف 	 عندما تكون الجلطة يف األوردة الكبرية للذراع أو القدم يمُ

األوردة.

 في حالة عدم الحصول على العناية الطبية الفورية قد
تنتقل الجلطة إلى الرئة مما قد يسبب الوفاة

قد تتسبب الجلطة الدموية 

بالوفاة يف حال عدم 

معالجتها  إذا انتقلت للرئة
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تعرف على عوامل الخطر:

Risk factors:

عوامل رئيسية:

Main factors:

 التنويم باملستشفى ومرض الرسطان.

الخضوع لعمليات جراحية.
الحمل.

عوامل أخرى:
Other factors:

• بعض أنواع األدوية التي تحتوي عىل هرمون اإلسرتوجني كموانع الحمل.	

• إصابة األوعية الدموية »حادث أو عملية جراحية«.	

• انعدام أو قلة الحركة لفرتة طويلة.	

• السمنة.	

• الوراثة.	

الجلطة الوريدية يمكن عالجها بأمان
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تعرف على أعراض الجلطة الوريدية:  

Symptoms of venous Thrombosis:

 أعراض الجلطة الوريدية بالذراع أو الساق:

Symptoms of DVT:

• تورم بالساق أو الذراع  املصابة مع أو بدون أمل.	

أعراض جلطة الرئة:

Symptoms of PE:

• أمل يف الصدر.	

• صعوبة يف التنفس.	

• سعال دموي.	

• عدم انتظام ورسعة رضبات القلب.	
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احتياطات:
Precautions:

أخرب الطبيب فوراً عند اإلحساس بأعراض الجلطة الوريدية.

يجب استعامل أدوية سيولة الدم بانتظام حسب تعليامت الطبيب املعالج.

أخرب طبيبك إذا ظهرت لديك أية أعراض جديدة من املمكن أن تنبأ بتكّون جلطة 

جديدة أو يف حالة حدوث نزيف.

 عالج الجلطة الوريدية:

Treatment of venous thrombosis:

• مضادات التخرث )مسيالت الدم( وقد تكون أقراص أو حقن.	

• تتوقف مدة استخدام األدوية عىل مدى توقع اإلصابة بجلطة دموية 	

أخرى ومدى خطر النزيف ولكن عادًة ما ال يقل عن 3 أشهر.

• قد تخضع لعالج طويل األجل يف بعض األحيان.	
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األثار الجانبية لمسيالت الدم هي النزيف:

Side effects of anti-coagulant:

وقد يكون النزيف :

• خفيف:	

  ظهور كدمات نزيف اللثة نزيف األنف  

يف الجسم

• غزير:	

سعال دموي
وجود دم يف 

البول أو الرباز
براز أسود 

اللون
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الحد من اإلصابة بالجلطة الوريدية:

How to avoid venous thrombosis:

• استشارة الطبيب املعالج عن خطورة تكون الجلطة والحاجة 	
الستعامل مسيالت الدم قبل الخضوع ألي جراحة.

• استشارة الطبيب املعالج يف حال تناول حبوب تحتوي عىل هرمون 	
اإلسرتوجني وأثناء الحمل وبعد الوالدة.

• املحافظة عىل الوزن الطبيعي.	

• مامرسة الرياضة.	

• تجنب الجلوس لفرتات طويلة يف حال السفر خاصة إذا كانت الرحلة 	
أكرث من 4 ساعات متواصلة ومامرسة متارين الكعب وأصابع القدم 

وتحريك القدمني لرسم دوائر يف حال عدم التمكن من النهوض.

• اإلكثار من رشب املاء وقت السفر.	
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