تؼزيف
تِ اًغذاد پايِ ي يه يا چٌذ شاخِ اس شزياى ريَي تِ دليل تزٍهثَس اطالق هي شَد.
ايي تزٍهثَس اس هحل ديگز در عيغتن ٍريذي يا عوت راعت للة هٌشاء گزفتِ اعت ٍ تثادل گاس در تافت ريَي تا ػزٍق
هغذٍد شذُ دچارًمص هي شَد.
آهثَلي ريِ اختالل ّوزاُ تا:
 - 1تزٍها ،جزاحي (اٍرتَپذي ،شىوي ٍعيغ ،لگي ،تٌاعلي )
 - 2حاهلگي
 - 3اعتفادُ اس دارٍّاي ضذتارداري خَراوي
-4
-5
-6

ًارعايي احتماًي للة در عي تاالتز اس  50عال
ٍضؼيت اًؼمادي شذيذ
تي حزوتي طَالًي

تظاّزات تاليٌي:
 - 1ديظ پٌِ (ػالهت شايغ)
تاوي پٌِ (تيشتزيي ػالهت تىزار شًَذُ)
-2
درد عيٌِ هتذاٍال (درد ًاگْاًي شزٍع شذُ ٍ هاّيت پلَرتيه داشتِ اس سيز اعتزًَم شزٍع ٍ شثيِ درد آًضيي
-3
صذري اعت).
 - 4تة،تارويىاردي ،عزفِ ،تؼزيكّ،وَهپتشي ،عياًَر ،شَن ،هزي ًاگْاًي .
آهثَلي ّاي هتؼذدوَچه در شزياى ريَي اًتْايي عثة ايجاد ًشاًِ ّاي تزًٍىَ پٌَهًَي يا ًارعايي
-5
هيشًَذ.
لختِ یا ترٍهبَز خَى در ٍریذ ّای عوقی ساق هَجب درد ٍ تَرم عضالت پشت ساق هیشَد

 .در لوس هتَجِ گرم بَدى عضالت پشت ساق هیشَین .

در ایي بیواراى ٍقتی کف پا را بِ سوت باال هیکشین بیوار درد شذیذی در عضالت پشت ساق احساس هیکٌذ
 Homa n’s signهیگَیٌذ  .تشخیص قطعی لختِ شذى خَى در ساق با استفادُ از ًَع خاصی از
 Dpppler ultrasonogra phyاًجام هیشَد

 .بِ ایي درد عالهت َّهي
سًََگرافی بِ ًام سًََگرافی داپلر

ارسشياتي تشخيص
 - 1اعىي تَْيِ ـ پزفيَصى
-2
-3
-4
-5
پيشگيزي
-1

آًضيَگزافي
راديَگزافي
الىتزٍگارديَگزافي( ) EKGتاويىاردي تغييزات فاصلِ  ٍ PRهَج T
هطالؼات ػزٍق هحيطي ،پلتغيوَگزافي ABG.،

حزوت يا ٍرسػ پاّا در تيواراى خَاتيذُ در تغتز

درهاى آًتي وَاگَالى لثل اس جزاحي ّاي آتذٍهيٌَ تَراعيه ّز
-2
تيوارعتاى
 - 3تِ وارتزدى ٍعايل فشارًذُ ي َّايي تزرٍي پاّا
تذاتيز طثي

-1

ّذف فَري تثثيت عيغتن للثي ـ ريَي هي تاشذ.

-2

دادى اوغيضى اس راُ تيٌي تزاي تْثَد ّيپَوغي ،ديغتزط تٌفغي ٍ عياًَر.

-3
-4

 8تا  12عاػت تا تزخيص تيوار اس

گزفتي هغيز ٍريذي تزاي تجَيش هايؼات ٍ دارٍّا
در تؼضي شزايط آًضيَگزافي ريَي CT ،هارپيچي ،اعىي پزفيَصى ريِ ،هؼيارّاي ّوَديٌاهيه ٍ  ABGاًجام هي شَد.

-5
-6

آهثَلي ٍعيغ تاػث ايجاد ّيپَتاًغيَى هي شَد ٍ تايذ واتتزادراري تزاي نًتزل تزٍى دُ ادراري گذاشتِ شَد.
 EKGهذاٍم تزاي وٌتزل ديظ ريتوي ٍ ًارعايي للة راعت

-7
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ديضيتال ّاي گليىَسيذي ـ ديَرتيىْاي داخل ٍريذي ـ دارٍّاي ضذ آريتوي اگز السم تاشذ .
تيوار رٍي تَْيِ تا حجن وٌتزل شذُ لزار هي گيزد ٍ تزرعي تاليٌي  ABGاًجام هي شَد.

 - 9دٍسوَچىي اس هزفيي داخل ٍريذي تزاي :
*تْثَد اضطزاب
* تخفيف ًاراحتي لفغِ عيٌِ
* ووه تِ تحول لَلِ داخل تزاشِ
*عاسگاري تا تَْيِ هصٌَػي

درهاى آًتي وَاگَالى
 PTTٍ PTتا  1/ 5 - 2/ 5تزاتز حذ طثيؼي حفظ شَد.
-1
-2
-3

ّپاريي تِ هذت  5تا  7رٍس دادُ شَد .
ٍارفاريي (وواديي)  24عاػت پظ اس شزٍع درهاى تا ّپاريي اعتفادُ شَد ٍ 3- 6هاُ اداهِ ياتذ.

درهاى تزٍهثَليتيه
 - 1اٍرٍويٌاس
 - 2ايٌتزپالس
-3
-4

رتِ پالس
اعتزپتَويٌاس

درهاى جزاحي
 - 1آهثَلىتَهي :اس طزيك تَراوَتَهي ٍ تىٌيه تاي پظ للثي .
-2

آهثَلىتَهي :اس طزيك داخل ٍريذي تا يا تذٍى ٍارد وزدى فيلتزتِ ٍريذ اجَف تحتاًي
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CVA

–

10
 12تشَيك تيوار تِ توزيٌات ٍ تٌفظ ػويك
 - 13اهىاى درًاص تخليِ اي ،اعپزٍهتزي اًگيششي يا دق را فزاّن آٍرين.
- 14

تزاي هذت طَالًي واتتز داخل ٍريذي را ًگاُ ًذاريذ .

 - 15اعتزاحت در تخت ٍوٌتزل ػالئن حياتي ّز  2عاػت.
- 16تِ هٌظَر تزرعي فؼاليت هغتمين هذاٍم فيثزيٌَليش  PTTٍ PTرا ّز  3الي  4عاػت تؼذ اس تشريك دارٍي تزٍهثَليتيه
اًذاسُ گيزي وٌيذ
 - 17اس هصزف آعپزيي يا دارٍّاي آًتي ّيغتاهيي درحاليىِ تيوار ٍارفاريي هصزف هي وٌذ پزّيشوٌذ.
 - 18پزّيش اس هليي وِ تز رٍي جذب ٍيتاهيي Kتأثيز هي گذارد Vit.k(.تاػث تمَيت اًؼماد هي شَد )
ًَ - 19شيذى هايؼات سياد
 - 20تِ تيوار در هَرد پَشيذى جَراب ّاي ضذ آهثَلي تِ هذت طَالًي عفارػ وٌيذ .

مرضیه لک(سوپروایسر آموزشی )

