
(PTE)تزومبو آمبولی ریوی 
ٍ  ( DVT)یک بیواری شایغ ٍ هزگ بار است کِ شاهل تزٍهبَس ٍریذ ػوقی( PTE)تزٍهبَآهبَلی ریَی

اس آًجایی کِ اکثز هَارد آهبَلی ریَی اس ًَع لختِ خَى هی باشذ لذا اکثزا هٌظَر . هیباشذ( PE)آهبَلی ریِ 

.است( PTE)اس آهبَلی ریَی، ّواى تزٍهبَآهبَلی

معیار ولش  :معیار تشخیصی بزای تزومبوس وریذهای عمقی
 خطز باال ًسبت بِ ابتال بِ  3 <اهتیاسDVT (75)%

  (17)خطز هتَسط  1-2اهتیاس بیي%

  ( 3)خطز پاییي  1  >اهتیاس%

در اهتیاس باالتز اس یک، دستبٌذ با لیبل سرد لحاظ شَد.

(DVT)معیار ولش بزای تشخیص تزومبوس وریذهای عمقی 

ًوزُ یافتِ

1+بلِ                    کانسز فعال

1+                  بلِ  فلج، بی حسی و یا بی حزکتی انذام های تحتانی

1+                بلِ    روس بذنبال جزاحی 3استزاحت در تخت بزای بیش اس 

1+           بلِ         تنذرنس لوکالیشه در مسیز اختالل وریذهای عمقی

1+              بلِ      التهاب کل ساق پا

1+          بلِ          سانتی متز سیز تیبیا 3التهاب یک طزفه ساق پا بیش اس 

1+           بلِ         ادم گوده گذار یک طزفه

1+             بلِ       (جانبی)وریذهای سطحی کلتزال 

1+           بلِ         تشخیص بیشتز به نفع تزومبوس وریذ عمقی

1+           بلِ         سابقه قبلی به نفع تزومبوس وریذ عمقی و یا آمبولی ریه

.بذٍى ػالهت هی باشٌذ ) خصَصا اًذام تحتاًی(هَارد تزٍهبَس ٍریذّای ػوقی % 52در حذٍد
..هَارد ػالهت دار آى بِ صَرت درد ٍ تَرم ػضَ هبتال هی باشذ تابلَی اصلی

مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی ایمنی بیمارواحد 



پاییي خطز 2 > اهتیاس
 هتَسط خطز 2-6  اهتیاس  
سرد لیبل با دستبٌذ  : باال خطز ،6 < اهتیاس

بزرسی خطز بزٍس آهبَلی ریِ 
اساس هؼیار ٍلشبز 

ًوزُ   یافته

3+                     بلِ     DVTٍجَد ػالئن ٍ ًشاًِ ّای 

PE احتوال تشخیص ّای دیگز کوتز اس احتوال  3+                  بلِ      

1.5+              بلِ          100ضزباى قلبی بیشتز اس 

1.5+               بلِ         ّفتِ اخیز 4بی حزکتی ٍ یا جزاحی در 

PEٍ یا DVTسابقِ قبلی   1.5+              بلِ        

ّوَپتشی  1+                 بلِ         

1+                   بلِ        سزطاى

آهَسشی درهاًی شْیذ رحیویٍاحذ ایوٌی بیوار هزکش 


