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How Do I Prevent Blood Clots? - Arabic 

 كيف يمكنني الوقاية من تشّكل الجلطات الدموية؟

 (VTE)االنصمام الخثاري الوريدي 
 (DVT)التجلط الوريدي العميق 

 (PE)االنصمام الرئوي 
 باختصايُصنصاا ُالخثاي ُالوييد ُاالاررا الجلطاتُالدمويةُمصطلحُاالالخثراتُ/ُطلقُعلىُي ُ

(VTE)ُ:ُيوجدُصنوعينُيئيسيين.ُ

 ُالتجلطُالوييد ُالرايق(DVT)ُُ،اهوُعبايةُعنُاجودُتخثرُفيُُأحدُاألايدةُُالرايقة

 عادةُفيُالذياعُأاُالساق.

 ُ االصنصاا ُالرئو(PE)ُفتتُالجلطةُالدمويةُامنُثمُتتحركُُلتصلُتتُمااالذ ُيحصلُعند

 إلىُالرئتين.ُقدُيؤد ُهذاُإلىُالوفاة.

 ما المقصود

 بالخثرة / الجلطة 

أو االنصمام  ويةالدم

ُالخثاري الوريدي
(VTE)؟ 

 

شخصُسنويا .ُهذاُالرقمُيفوق011,111ُُ(ُافاةُأكثرُمنVTEُيسببُاالصنصاا ُالخثاي ُالوييد ُ)

ُمجاوعُعددُافياتُالاصابينُبارضُصنقصُالاناعةُ)اإليدز(ُاحوادثُالسيرُاسرطانُالثد .ُ

ُمنُالااكنُأنُيتسببُاالصنصاا ُالخثاي ُالوييد ُباشاكلُقدُتؤثرُعلىُحياةُالشخصُمدىُحياته.

ُقدُيراصنيُالشخصُمن:

 لمشاكلُتنفسيةُطويلةُاألج 

 احتااليةُأكبرُلحصولُخثرةُدمويةُأخرى 

 اجودُتوي ُاعد ُزااله 

 اجودُقرحُأاُجراحُاعد ُالتئامها 

 

عتبر الجلطات هل ت  

 دموية خطيرة؟ ال

ُ

قدُالُيكونُهناكُأ ُأعراضُمصاحبةُُلالصنصاا ُالخثاي ُالوييد ُلدىُبرضُاألشخاص.ُمنُالاحتالُاجودُ

ُبالجلطةُالدمويةُالرايقةُسواءُفيُالذياعُأاُالساق:األعراضُالتاليةُلدىُالناسُالاصابينُ

  التوي 

 األلمُأاُالتشنج 

 احاراي،ُألمُلدىُاللاس،ُسخوصنة 

ُقدُيشررُالاصابينُباالصنصاا ُالرئو ُباآلتي:

 ضيقُالتنفسُأاُعد ُالقديةُعلىُالتقاطُأصنفاسهم 

  ألمُفيُمنطقةُالقفصُالصدي 

  سرالُُمصحوبُبخراجُالد 

 

كان كيف لي أن أعرف إذا 

 ؟ةعندي جلطة دموي

ُاألشخاصُالاقياينُفيُالاستشفى.لدىُباالصنصاا ُالخثاي ُالوييد ُصابةُاإلتزيدُفرصةُ

ُالرواملُاألخرىُالتيُتزيدُمنُاحتااليةُحصولُخثرةُدموية:
ُ

ُُُُُُُأاُإصابةُسابقةُبجلطةُاألايدةُالرايقةُ-

ُاالصنصاا ُالرئو ُُُ

ُُُُُُُصابةُباالصنصاا اجودُتاييخُعائليُلإلُ-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالخثاي ُالوييد 

ُالفراشُمالزمةُ-ُعاليةُجراحيةُكبرىُُ-

ُالدااليُ-ُ/ُيضحُإصابةُ-

ُأمراضُالد ُ-ُالسانةُالافرطةُ-

ُالحالُ- سكتةُدماغيةُمؤخرا ُحصولُُ-

ُالسرطانُا/ُأاُالرالجُالكيااا ُ-

ُالبديلحبوبُمنعُالحالُا/ُأاُالرالجُالهرموصنيُُ-
ُ

 

 

ما الذي يسبب حدوث 

 الجلطات الدموية؟ 

 

ُ:الصحية،ُمنُالااكنُأنُيتمُطلبُحسبُحالتك

 ُفحصُد ُي طلقُعليهُاسمD-Diner 

 ُتصويرُالذياعُأاُالساقُباألمواجُفوقُالصوتيةُ/ُالسوصنايُللتحر ُعنُاجودُالخثرات

 (DVTالدمويةُ)

  ُمكانُاالصنصاا ُالرئو .نُاييد ُباادةُملوصنةُلرصدُقُ صويُأشرةُمقطريةُللصديُمعُح 

 

ما هي أكثر الفحوص 

الشائعة والمتوقع أن 

يطلبها فريق الرعاية 

الصحية لمعرفة إن كان 

 لدي خثرة دموية؟ 
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How Do I Prevent Blood Clots? - Arabic 
 كيف يمكنني الوقاية من حصول الجلطات الدموية؟

 (VTE) االنصمام الخثاري الوريدي
 (DVT) التجلط الوريدي العميق

 (PE) االنصمام الرئوي
ُ

خثرةُُألنُتتشّكلسيقو ُالفريقُالطبيُباراجرةُكلُالاخاطرُالاحتالةُُعندُحضويكُإلىُالاستشفى،

ُدموية.ُبُلكُللاساعدةُفيُمنعُبدءُتكّونُخثرةُطلبُالفحوصُاألصنس.ُسيتمُمنُثمُفيُجساكُدموية

 الدموية.ُالجلطاتُاألدايةُهيُأفضلُالطرقُلانعُتشّكل 

 الدمويةُاهااُهيبايينُالخثراتُُتشّكلُهناكُدااءانُيئيسيانُللاساعدةُفيُالوقايةُمن

heparinُُإصنوكسابايينُاenoxaparinُُلوفينوكس(– Lovenoxُُاالبرضُيطلقُعليها.)

ق نُيتمُإعطاءهاُعادةُفيُالبطن.ُاسمُمايراتُالد ُ  اهيُعبايةُعنُح 

 عدةُفيُالوقايةُمنُتشّكلُالخثرات:منُالافيدُكذلكُايتداءُجوايبُخاصةُللاسا 

 (ُأجهزةُالضغطُالتتابريةSCDsُ،)ُضغطُخفيفُعلىُاأليجلُأاُُجهازُمعُاستخدا يتم

يلز ُإبقاؤهاُألكبرُفترةُماكنةُُاُأيضا ُُتدفقُالد ُعلىُاألجهزةُتساعدُهذهُالقدمين.

 لُجلطاتُالد .ُفيُالوقايةُمنُتشكُُّتساعدل

 ُالجوايبُصنوعُخاصُمنُأاُُُالضاغطةجوايبُالطلبُايتداءُُُكذلكمنُالااكن

 .ُأيضا ُُتدفقُالد .ُتساعدُهذهُالجوايبُعلىTED hoseُباسمُُاالاررا الضاغطةُ

 ُبالرغمُمنُأنُالكثيرُمنُالناسُيرتقدُأنُالاشيُيانعُتشّكلُالتخثراتُالدمويةُإالُأنُهذا

األمرُغيرُصحيح.ُالحركةُاالاشيُأمويُهامةُللحفاظُعلىُصحتكُاياكنهاُأنُتساعدُ

.ُالكنُالاشيُاحدهُالُفيُالوقايةُمنُاألمراضُمثلُالتهابُالرئةُاتقرحاتُالفراش

كلُمنُيكفيُللوقايةُمنُتكّونُالجلطات،ُالهذاُالسببُيجبُأنُتتضانُالخطةُالرالجيةُ

األدايةُا/ُأاُأجهزةُالضغطُالتتابريُا/ُأاُالجوايبُالضاغطةُالاوصوفةُمنُقبلُ

 ُفريقُالرعايةُالصحية.ُ

 

ف يمكنني الوقاية من كي

  تشّكل الجلطة

 الدموية؟ 

 

 

ُقدُتحتاجُإلىُاآلتيُحسبُالحالةُالخاصةُبك:ُ

 دااءُي رطىُبالحقنُالوييد ُمثلُالهيبايين 

 ق نُمثلُُأخذ  )لوفينوكس(إصنوكسابايينُح 

 ُتناالُحبوبُمثلُالوايفايينwarfarin ُُالكومادين(-ُCoumadinُُُُييفاياكسيبان،)ُ

rivaroxiban ُُزاييلتو(-ُXareltoُُأاُدابيكتران)dabigatranُبرا(ُداكسا-ُPradaxa) 

 ُلردةُأشهرُامنُالاحتالُمدىُالحياةُاألدايةأخذُهذه 

 ُقدُيتطلبُاألمرُأنُتقو ُبايتداءُجوايبُخاصةُمثلTEDsُخطويةُالاشاكلُبريدةُُلتقليل

 الدمويةُالجلطاتالادىُالتيُتحدثُصنتيجةُاجودُ

 خثرةُالد ُإذاُقو ُ"بالتقاط"ُقدُيحتاجُبرضُاألشخاصُإلىُتركيبُفلترُخاصُفيُالوييدُلي

 هذهُالتخثرات.ُُلكثيرُمنُهذهُالفالترُبردُزاالُخطرُ.ُيتمُإزالةُايتُمنُمكاصنهاتحر

 

يحدث إذا ماذا الذي 

 لدي خثرة دموية؟ تشّكلت

 

 

الوقايةُمنُالنزيفُطرقُحولُالوايفايينُاطلبُصنشراتُطبيةُأخرىُمنُالاارضُمثلُمرلوماتُياكنكمُ

ُياكنكمُزيايةُالاواقعُاإللكتراصنيةُاألخرى:اللارضىُالذينُيستخدمونُاألدايةُالاايرةُللد .ُ

   http://www.stoptheclot.org :National Blood Clot Alliance 
 http://www.natfonline.org/  : North American Thrombosis Forum 

 http://www.clotcare.com :Clot Care 

 http://www.cdc.gov/ncbddd/dvt/facts.htm : CDC 

 

 هل هناك موارد أخرى؟ 

 

http://www.stoptheclot.org/

