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معلومات تثقيفية للمرضى في مستشفى جونز هوبكنز
How Do I Prevent Blood Clots? - Arabic
كيف يمكنني الوقاية من تش ّكل الجلطات الدموية؟
االنصمام الخثاري الوريدي )(VTE
التجلط الوريدي العميق )(DVT
االنصمام الرئوي )(PE

Original: Date
05/31/2014
Department: VTE
Collaborative/Surgery

ما المقصود
بالخثرة  /الجلطة
الدموية أو االنصمام
الخثاري الوريديُ
)(VTE؟

هل تعتبر الجلطات
الدموية خطيرة؟

ُيطلقُعلىُالخثراتُُ/الجلطاتُالدمويةُمصطلحُاالصنصاا ُالخثاي ُالوييد ُاالاررا ُباختصاي
)ُ.(VTEيوجدُصنوعينُيئيسيينُ ُ:
 التجلطُالوييد ُالرايقُ)ُ(DVTاهوُعبايةُعنُاجودُتخثرُفيُُأحدُاألايدةُُالرايقةُ،
عادةُفيُالذياعُأاُالساق.
 االصنصاا ُالرئو ُ)ُ(PEاالذ ُيحصلُعندماُتتفتتُالجلطةُالدمويةُامنُثمُتتحركُُلتصلُ
إلىُالرئتينُ.قدُيؤد ُهذاُإلىُالوفاة.
يسببُاالصنصاا ُالخثاي ُالوييد ُ(ُ)VTEافاةُأكثرُمنُُ011,111شخصُسنوياُ.هذاُالرقمُيفوقُ
مجاوعُعددُافياتُالاصابينُبارضُصنقصُالاناعةُ(اإليدز)ُاحوادثُالسيرُاسرطانُالثد ُ ُ.
منُالااكنُأنُيتسببُاالصنصاا ُالخثاي ُالوييد ُباشاكلُقدُتؤثرُعلىُحياةُالشخصُمدىُحياتهُ .
قدُيراصنيُالشخصُمنُ :
 مشاكلُتنفسيةُطويلةُاألجل
 احتااليةُأكبرُلحصولُخثرةُدمويةُأخرى
 اجودُتوي ُاعد ُزااله
 اجودُقرحُأاُجراحُاعد ُالتئامها
ُ

قدُالُيكونُهناكُأ ُأعراضُمصاحبةُُلالصنصاا ُالخثاي ُالوييد ُلدىُبرضُاألشخاصُ.منُالاحتالُاجودُ
كيف لي أن أعرف إذا كان األعراضُالتاليةُلدىُالناسُالاصابينُبالجلطةُالدمويةُالرايقةُسواءُفيُالذياعُأاُالساقُ :

عندي جلطة دموية؟

ما الذي يسبب حدوث
الجلطات الدموية؟

 التوي
 األلمُأاُالتشنج
 احارايُ،ألمُلدىُاللاسُ،سخوصنة
قدُيشررُالاصابينُباالصنصاا ُالرئو ُباآلتيُ :
 ضيقُالتنفسُأاُعد ُالقديةُعلىُالتقاطُأصنفاسهم
 ألمُفيُمنطقةُالقفصُالصدي
 سرالُُمصحوبُبخراجُالد
تزيدُفرصةُاإلصابةُباالصنصاا ُالخثاي ُالوييد ُلدىُاألشخاصُالاقياينُفيُالاستشفىُ .
الرواملُاألخرىُالتيُتزيدُمنُاحتااليةُحصولُخثرةُدمويةُ :
ُ

ُاجودُتاييخُعائليُلإلصابةُباالصنصاا ُُُُُُُالخثاي ُالوييد ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ
ُمالزمةُالفراش ُُالداالي ُُأمراضُالد ُُ-الحال ُ

ُإصابةُسابقةُبجلطةُاألايدةُالرايقةُأاُُُُُُ ُُُُاالصنصاا ُالرئو ُ
ُعاليةُجراحيةُكبرىُ ُُإصابةُُ/يضح ُُالسانةُالافرطة ُُحصولُسكتةُدماغيةُمؤخراُُالسرطانُاُ/أاُالرالجُالكيااا ُُحبوبُمنعُالحالُاُ/أاُالرالجُالهرموصنيُالبديل ُُ

ما هي أكثر الفحوص
الشائعة والمتوقع أن
يطلبها فريق الرعاية
الصحية لمعرفة إن كان
لدي خثرة دموية؟

حسبُحالتكُالصحيةُ،منُالااكنُأنُيتمُطلبُ :
 فحصُد ُيطلقُعليهُاسمُD-Diner
 تصويرُالذياعُأاُالساقُباألمواجُفوقُالصوتيةُُ/السوصنايُللتحر ُعنُاجودُالخثراتُ
الدمويةُ()DVT
 صويُأشرةُمقطريةُللصديُمعُحُقُنُاييد ُباادةُملوصنةُلرصدُمكانُاالصنصاا ُالرئو .
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معلومات تثقيفية للمرضى في مستشفى جونز هوبكنز
How Do I Prevent Blood Clots? - Arabic
كيف يمكنني الوقاية من حصول الجلطات الدموية؟
االنصمام الخثاري الوريدي )(VTE
التجلط الوريدي العميق )(DVT
االنصمام الرئوي )(PE

Original: Date
05/31/2014
Department: VTE
Collaborative/Surgery

ُ

كيف يمكنني الوقاية من
تش ّكل الجلطة
الدموية؟

ماذا الذي يحدث إذا
تش ّكلت لدي خثرة دموية؟

هل هناك موارد أخرى؟

عندُحضويكُإلىُالاستشفىُ،سيقو ُالفريقُالطبيُباراجرةُكلُالاخاطرُالاحتالةُألنُتتش ّكلُخثرةُ
دمويةُفيُجساكُ.سيتمُمنُثمُطلبُالفحوصُاألصنسبُلكُللاساعدةُفيُمنعُبدءُتك ّونُخثرةُدمويةُ ُ.
 األدايةُهيُأفضلُالطرقُلانعُتش ّكلُالجلطاتُالدموية.
 هناكُدااءانُيئيسيانُللاساعدةُفيُالوقايةُمنُتش ّكلُالخثراتُالدمويةُاهااُهيبايينُ
ُheparinاُإصنوكسابايينُ(ُenoxaparinلوفينوكسُ–ُ.) Lovenoxاالبرضُيطلقُعليهاُ
اسمُمايراتُالد ُاهيُعبايةُعنُحقنُيتمُإعطاءهاُعادةُفيُالبطنُ.
 منُالافيدُكذلكُايتداءُجوايبُخاصةُللاساعدةُفيُالوقايةُمنُتش ّكلُالخثرات:
 أجهزةُالضغطُالتتابريةُ(ُ،)SCDsيتمُاستخدا ُجهازُمعُضغطُخفيفُعلىُاأليجلُأاُ
القدمينُ.تساعدُهذهُاألجهزةُعلىُتدفقُالد ُأيضاُُاُيلز ُإبقاؤهاُألكبرُفترةُماكنةُ
لتساعدُفيُالوقايةُمنُتش ُّكلُجلطاتُالد ُ.
 منُالااكنُكذلكُُطلبُايتداءُالجوايبُالضاغطةُُأاُصنوعُخاصُمنُالجوايبُ
الضاغطةُاالاررا ُباسمُُ.TED hoseتساعدُهذهُالجوايبُعلىُتدفقُالد ُأيضاُُ.
 بالرغمُمنُأنُالكثيرُمنُالناسُيرتقدُأنُالاشيُيانعُتش ّكلُالتخثراتُالدمويةُإالُأنُهذاُ
األمرُغيرُصحيحُ.الحركةُاالاشيُأمويُهامةُللحفاظُعلىُصحتكُاياكنهاُأنُتساعدُ
فيُالوقايةُمنُاألمراضُمثلُالتهابُالرئةُاتقرحاتُالفراشُ.الكنُالاشيُاحدهُالُ
يكفيُللوقايةُمنُتك ّونُالجلطاتُ،الهذاُالسببُيجبُأنُتتضانُالخطةُالرالجيةُكلُمنُ
األدايةُاُ/أاُأجهزةُالضغطُالتتابريُاُ/أاُالجوايبُالضاغطةُالاوصوفةُمنُقبلُ
فريقُالرعايةُالصحيةُُ.
قدُتحتاجُإلىُاآلتيُحسبُالحالةُالخاصةُبكُ ُ:
 دااءُيرطىُبالحقنُالوييد ُمثلُالهيبايين
 أخذُحقنُمثلُإصنوكسابايينُ(لوفينوكس)
 تناالُحبوبُمثلُالوايفايينُ (ُwarfarinالكومادينُُ،)Coumadinُ-ييفاياكسيبانُُُُ
(ُrivaroxibanزاييلتوُُ)Xareltoُ-أاُدابيكترانُ(ُdabigatranبراداكساُ)Pradaxaُ-
 أخذُهذهُاألدايةُلردةُأشهرُامنُالاحتالُمدىُالحياة
 قدُيتطلبُاألمرُأنُتقو ُبايتداءُجوايبُخاصةُمثلُُTEDsلتقليلُخطويةُالاشاكلُبريدةُ
الادىُالتيُتحدثُصنتيجةُاجودُالجلطاتُالدموية
 قدُيحتاجُبرضُاألشخاصُإلىُتركيبُفلترُخاصُفيُالوييدُليقو ُ"بالتقاط"ُخثرةُالد ُإذاُ
تحريتُمنُمكاصنهاُ.يتمُإزالةُالكثيرُمنُهذهُالفالترُبردُزاالُخطرُهذهُالتخثراتُُ.
ياكنكمُطلبُصنشراتُطبيةُأخرىُمنُالاارضُمثلُمرلوماتُحولُالوايفايينُاطرقُالوقايةُمنُالنزيفُ
للارضىُالذينُيستخدمونُاألدايةُالاايرةُللد ُ.اياكنكمُزيايةُالاواقعُاإللكتراصنيةُاألخرىُ :
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 
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