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 ما هو؟           
ي الساق إال أنها يمكن 

ي الوريد العميق )وليس الوريد عىل سطح الجلد(، وتحدث عادة �ف
ي تتكون �ف التخ�ث الوريدي العميق هو نوع من أنواع الجلطات الدموية ال�ت

ي أي من األوردة العميقة.
أن تتكون �ف

ي يحتمل أن تؤدي إىل الوفاة. ة ال�ت ي الرئة، وهو ما يعرف باالنسداد الرئوي وهو من المضاعفات الخط�ي
الخطر الرئيسي هو احتمال انتقال الجلطة واستقرارها �ف

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟
سيضع طبيبك العام خطة عالج اعتماًدا عىل موقع الجلطة وحجمها، وقد يناقش معك األمور التالية:

إجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية بشكل منتظم لبضعة أسابيع لمواصلة مراقبة الجلطة	 
ي تساعد عىل تسييل الدم ومنع تكون الجلطات	  األدوية ال�ت
 ارتداء الجوارب الضاغطة      	 

ي المستش�ف المحىلي إذا كانت حالتك حادة أو معقدة.
ة إىل قسم الطوارئ �ف ي أو مبا�ش

سوف يحيلك طبيبك العام إىل أخصا�ئ
ي المستش�ف بإجراء 

ة عن طريق الوريد )أو ما يعرف أيًضا بمصطلح IV( ح�ت يكون لها تأث�ي فوري. كما قد يقوم األطباء �ف بوسع المستش�ف إعطاؤك األدوية مبا�ش
ل. ف ي الم�ف

ي السيطرة عىل حالتك، وقد يناقشون سبل العالج األخرى كالجراحة مثال. وقد تعرض عليك خدمة المستش�ف �ف
اختبارات أخرى للمساعدة �ف

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟ 
ي التحقق 

غب طبيبك العام �ف ة أطول. س�ي قد يستمر عالجك لمدة تصل إىل ثالثة أشهر اعتماًدا عىل حجم الجلطة وموقعها،كما قد يحتاج البعض إىل العالج لف�ت
: من س�ي العالج وقد يقوم بالتاىلي

يجري  تحاليل دم إضافية لمعرفة أسباب حدوث الجلطة.      	 
يوصيك بإجراء فحص للجلطة بالموجات فوق الصوتية 	 
ي إذا دعا األمر	 

يحيلك إىل أخصا�ئ
ي ذلك:

ي المستقبل، بما �ف
ا للوقاية من حدوث الجلطات �ف

ً
عند االنتهاء من عالجك سيناقش طبيبك طرق

 ممارسة الرياضة بانتظام.      	 
ي وفقدان الوزن	 

ات عىل نظامك الغذا�ئ إضفاء تغي�ي
ف      	   اإلقالع عن التدخ�ي

ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
ي حال ُطلب منك ذلك. من المهم أن تب�ت نشطا إذا أصبت بالتخ�ث الوريدي 

تناول أي أدوية يصفها لك طبيبك العام واتبع تعليماته. ارتِد الجوارب الضاغطة، �ف
العميق. 

ي 
ي عالج طبيعي أو اختصا�ي وظائف أعضاء ريا�ف

ي معينة تتوافق مع ظروفك. يمكنك أيًضا طلب إحالة إىل أخصا�ئ
وقد يوصيك الطبيب العام بأنواع نشاط بد�ف

ي أوصاك بها طبيبك العام.
ات عىل النظام الغذا�ئ ليضع خطة تدريب لك. اتبع أي تغي�ي

ي ينطوي عليها ذلك وعن االحتياطات الواجب اتخاذها. إذا كنت تخطط للسفر بالطائرة، تحدث إىل طبيبك العام عن المخاطر ال�ت
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صدرت �ف

اتصل بالرقم صفر-صفر-صفر فوًرا إذا شعرت بضيق في التنفس أو ألم في الصدر أو تسارع في النبض، أو شعرت بالدوار أو اإلغماء، 
أو سعلت دًما.

متى يجب أن أستدعي سيارة إسعاف؟ 
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ما هي أنواع الدعم المتاحة ؟ 
ل ف ي الم�ف

المستش�ف �ف
، ولكن  ي المستش�ف

ف ببعض األمراض بالحصول عىل رعاية عىل مستوى مشابه لما يحصلون عليه �ف ل )HITH( للمر�ف المصاب�ي ف ي الم�ف
تسمح خدمة المستش�ف �ف

ي منازلهم.
�ف

ي منشأة رعاية سكنية. ويقوم عىل تقديم هذه 
ي مرفق للعيش المدعوم أو �ف

لك أو �ف ف ي م�ف
ي أي مكان تعيش فيه: �ف

ل �ف ف ي الم�ف
يمكن تقديم خدمات المستش�ف �ف

اف طبيبك العام.  الرعاية طاقم تمريض مدرب عىل مستوى رفيع تحت إ�ش
ي 

ي المقام األول. االستشفاء �ف
ل فسيتم إخراجك من المستش�ف أ�ع أو قد تتجنب دخول المستش�ف �ف ف ي الم�ف

إذا كنت مؤهال للحصول عىل خدمة المستش�ف �ف
ي مكان مألوف عىل الشعور بالرفاهية وبالتاىلي ترسيــــع استعادتك لعافيتك.

ل بدال من المستش�ف يقلل من خطر إصابتك بإنتانات، كما قد يساعدك التواجد �ف ف الم�ف

 أين يمكنني معرفة المزيد؟     
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول التخثر الوريدي العميق فقد تستفيد من قائمة الموارد التالیة: 

 	betterhealth.vic.gov.au :التخثر الوريدي العميق – Better Health Channel
 	healthdirect.gov.au :التخ�ث الوريدي العميق – healthdirect
 	mydr.com.au :طبيبي – التخثر الوريدي العميق والطيران  

ي تناول أدوية تسييل الدم؟ 
كم من الوقت سأستمر �ف

ي حدوث التخ�ث الوريدي العميق لدي؟
ما الذي تسبب �ف

؟ ّ ان خطر علي هل الط�ي

هل هناك أي أدوية يجب أن أتفاداها؟ 

ي علي تفاديها؟      
ي ينب�ف

ماهي األغذية ال�ت

؟ ي ي يمكن أن أطرحها عل طبي�ب
ما األسئلة ال�ت

هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم، 
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شارة 
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https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/deep-vein-thrombosis
https://www.healthdirect.gov.au/deep-vein-thrombosis
https://www.mydr.com.au/travel-health/dvt-and-flying

