
ما هو التجلّط الوريدي العميق؟

يعني التجلّط الوريدي العميق حصول جلطات دموية يف األوردة 

العميقة يف الجسم. واألوردة العميقة موجودة كام تشري تسميتها 

يف عمق األطراف والجسم مقارنًة باألوردة السطحية التي 

نشاهدها عىل اليدين والذراعني. 

ومن املواضع التي يحصل فيها التجلط الوريدي العميق عادًة 

الساقني والفخذين، والسبب هو أن الدم يصب يف الساقني بسبب 

الجاذبية. وتزيد حدة املشكلة عند عدم تحريك الساقني لفرتات 

طويلة بسبب وجود جبرية عىل الساق مثالً أو خالل فرتات 

الجلوس الطويلة يف أماكن ضيقة مثل السفر بالطائرة.    

ما سبب إصابتي بالتجلط الوريدي العميق؟ 

من النادر أن يحصل التجلط الوريدي العميق بسبب استعداد 

كامن لإلصابة بجلطات دموية أو بدون عدم الحركة أو غريها من 

األسباب. ويعود بعض األسباب الكامنة لهذه الحالة إىل التاريخ 

العائيل وقد يكون لديك أقرباء مبارشون أصيبوا بجلطات. ويزيد 

استعداد إصابتك بالجلطات عندما يكون جسمك تحت وطأة 

ضغط بعد إصابة أو جراحة كبرية، أو اعتالل شديد، أو إذا كان 

لديك رسطان فاعل. ومن األسباب األخرى املحتملة لحصول 

الجلطة التدخني أو الحمل أو املعالجة بتعويض الهرمونات أو 

أقراص منع الحمل أو البدانة.        

تشمل أسباب انعدام الحركة ما ييل:

التواجد يف املستشفى بسبب اعتالل طبي.♦

الخضوع لجراحة كربى أو التعرض إلصابة كبرية مؤخراً.♦

وجود جبرية )جبس( عىل ساقك أو ذراعك.♦

الجلوس لفرتة طويلة )أكرث من 6 إىل 8 ساعات(. ♦

ما هي أعراض وعالمات اإلصابة بالتجلط الوريدي 
العميق؟ 

الوجع والتورّم هام عادة العرضان الرئيسيان للتجلط الوريدي 

العميق. وأحياناً قد يكون هناك شعور بحرارة يف املوضع املحيط 

بالجلطة الدموية أعىل من الحرارة يف األنسجة املجاورة.
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ما هو رضر اإلصابة بالتجلط الوريدي العميق؟ 

ميكن أن ينجم عن التجلط الوريدي العميق املحصور يف أوردة 

الساق وجع أو التهاب وتقرُّح أو عطب يف أوردة الساق. لكن 

إذا تجزأت الجلطة وانتقلت عرب مجرى الدم إىل داخل الرئتني، 

فإنها قد تؤثر عىل وظائف الرئتني والقلب؛ وتعرف هذه الحالة 

مة الرئوية. وقد تهدد الصّمة الرئوية الحياة وتعترب اعتالالً  بالصِّ

خطرياً.  

تشخيص التجلط الوريدي العميق: كيف يتم 
اكتشاف الجلطات الدموية؟

من الصعب تشخيص التجلط الدموي العميق بناًء عىل األعراض 

لوحدها. لذا يُطلب يف أحيان كثرية إجراء فحص دوبلر وريدي 

باملوجات فوق الصوتية للتأكد من التشخيص. وتتقىص هذه 

املوجات فوق الصوتية تدفق الدم يف األوردة والرشايني وميكن 

بواسطتها اكتشاف وجود تجلط بسبب زيادة تدفق الدم يف 

األوردة. وفحص املوجات فوق الصوتية غري مؤمل وليس له أية 

آثار جانبية كبرية. كذلك تُستخدم فحوصات الدم للمساعدة يف 

اكتشاف الجلطات الدموية أو إقصاء احتامل وجودها.   

ما هو العالج املوجود؟

عندما يتم تشخيص إصابتك بجلطة دموية يُرّجح أن يتم وصف 

مرقق للدم لك كبداية. ميكن أن يكون ذلك بشكل حقنة يف 

الجهة األمامية من بطنك مع أقراص. ويتوقف ما سيوصف لك 

ومدة أخذه عىل عدة عوامل، كوجود سبب أدى إىل التجلط أو 

إذا بدا عدم وجود  عامل محرّض لحصول الجلطة.
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ل من املسؤولية القانونية: هذه املعلومات الصحية هي ألغراض توعوية عامة فقط. يجب دامئاً استشارة طبيبك أو اختصايص صحي آخر للتأكد من  تنصُّ
مالءمة هذه املعلومات لك.

هل تشكّل مرّققات الدم خطراً؟

يُحتمل أن تتعرض لنزف بسيط أو خطري إذا كنت تأخذ مرققات 

الدم، ويقوم الطبيب الرسيري بتقييم أي خطر عليك من حصول 

النزف. وينبغي أن تناقش أية مخاوف لديك مع ممرضتك 

أو طبيبك. والنزف الخطري هو النزف الذي يحصل يف الدماغ 

والعينني واألمعاء والذي قد يصعب إيقافه. كذلك فإن أي نزف يف 

أي مكان آخر يف الجسم ال ميكن إيقافه يحتمل أن يشكل خطراً. 

لذا ينبغي أن تراجع الطبيب فوراً إذا شعرت بتوعك أو علمت 

بوجود نزف أو كانت لديك مخاوف. وعندما تراجع الطبيب أو 

املمرضة ألي سبب كان ينبغي أن تخربهام أنك تأخذ مرققات 

الدم. 

ارجع إىل قسم الطوارئ يف الحاالت التالية: 

إذا كان يحصل لك نزف ال ميكنك إيقافه♦

إذا شعرت بتوعك♦

إذا كانت لديك مخاوف أو مشاكل تتعلق بأدويتك وال ♦

ميكنك مراجعة طبيبك العام بشأنها

إذا شعرت بقصور يف النفس أو باإلغامء أو بأن قلبك ينبض ♦

بصورة غري طبيعية.

موعدك التايل هو مع:

سوف تزورك ممرضة املجتمع يف...♦

................/................/................

يجب أن تراجع طبيبك العام يف ♦

................/................/................

لديك موعد مع عيادة املرىض الخارجيني )outpatient( يف♦

................/................/................

األدوية التي يجب أن تأخذها هي: 

Clexane .................................ملغ♦

اإلرشادات.....................................................................

Warfarin.................................ملغ♦

اإلرشادات.....................................................................

خالفه ...................................            ..................ملغ♦

اإلرشادات.....................................................................
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