
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  بسمه تعالی

 

  مرکز آموزشی پژوهشی درمانی والیت

 

 

  و مراقبتهاي مر بوطه  واریس
  زهره بشاش موقر:تهیه و تدوین 

  بخش جراحی پالستیک

 1394سال

  

  
  

واریس شایعترین  بیماري عروقی انسـان اسـت کـه  بـه     
ـ  وح طصورت  وریدهاي متسع طویل و پر پیچ و خم  در س

  .داخلی  اندامهاي تحتانی دیده می شود 
جنس مونث ،سابقه خانوادگی ، بارداري ، ایستادن طوالنی 
مدت ،چاقی ، سن زیاد ،سابقه التهاب  عروقـی  و آسـیب   

  پاها  از عوامل  خطر زا هستند 
وریدهاي پر پیچ و خم ،احساس پري و سنگینی متعاقـب  
ایستادن طوالنی مدت و تورم  مـچ پاهـا  از عالیـم  ایـن     

  بیماري است 
  .رت حمایتی یا  جراحی است بصوواریس  درمان 

  .نکاتی که باید به ان توجه نمایید 
از جوراب واریس تایید شده توسط پزشک  در هنگام &

فعالیت و ایستادن  و نشستن  طوالنی مدت  استفاده 
  )در هنگام استراحت وخواب پوشیده نشود(کنید

در ( جوراب  راباید صبح قبل از پیدایش ادم بپوشید &
مچ تا زیر زانو زحالت دراز کش بطوریکه ا صورت امکان در

  .)را بپو شاند

  
 

  
  

لباس راحت وآزاد بپوشید تا جریان خون را در کمر & 
  .کشاله ران و پاها محدود نکند

  وزن خود را در حد مطلوب و سالم نگهدارید& 
دقیقه سه بار در 20-15(ورزش منظم مانند پیاده روي & 

دوچرخه سواري وشنا به بهبود گردش خون شما ) روز 
  .کمک می کند 

  .از نشستن وایستادن طوالنی مدت بپرهیزید & 
فواصل کوتاهی جهت استراحت و باالتر قرار دادن پاها & 

از سطح قلب قرار دهید یا حین ایستادن وزن خود را بطور 
متناوب از روي یک پا به پاي دیگر منتقل کنیداز روي هم 

قرار دادن پاها ، بلند کردن اجسام سنگین و قرار دادن 
  .اضافی غیر ضروري روي پاها بپرهیزیدفشار وبار 

رکود جریان از چهار زانو نشستن طوالنی که باعث & 
  .وریدي میشود خودداري کنید خون 
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فیبر حاوي  وو کم نمک و کم کربوهیدرات  ي کم چربااز غذ& 

کلسیم ومنیزیم نظیر  ، , A، K،D- E، C ، B6  B12و ویتامینهاي 
غالت ،انواع کلم   ،ماهی سبزیجات داراي برگ سبز وپهن

فلفل ،میوه جات و مرکبات به ویزه گریپ فورت  ،سبوس دار
  .استفاده کنید...شاتوت و،توت فرنگی ،دلمه

غذاهاي سرخ ،بستنی  ،شکر ،پروتئین حیوانی خوردناز& 
الکل و مواد غذایی با پروسه  ،تنباکو ،بادام زمینی ،پنیر،شده 

  .صناعی بپرهیزید

مناطق مجاور واریسها براي جلو گیري از از  خاراندن پوست & 
  .زخم و خونریزي بپرهیزید

   :در صورت انجام عمل جراحی به نکات زیر توجه نمایید

خونریزي و عفونت  ناحیه عمل را  کنترل کرده  وبه پزشک & 
 .اطالع دهید 

 

  

  
ساعت بعد عمل پاهارا صاف و خوابیده و سپس  باالتر از - &

 سطح قلب قرار دهید 

بی حسی ،در صورت بروز عالیمی نظیر خواب رفتگی - &
کبود شدگی   ،سوزن سوزن شدن،حساس شدن به لمس ،اندامها

 دهیددرد شدید وتب اطالع ،پاها  

روز باقی میماند و اولین  5در صورت اسکلرو درمانی بانداژ تا - &
 - 5جوراب کمپرس کننده کشی.بانداژ را خود پزشک بر می دارد

 .هفته  پوشانده میشود  6

 .بانداژباید راحت و بدون چین و چروك باشد - &

ساعت در وضعیت استراحت در تخت باشید بعد از آن 24- ۶-&
دقیقه قدم بزنید ومجدد پاها بلندتر  10تا 5ساعت یکباربین 2هر 

 .از سطح بدن باشد

زمان پوشیدن جوراب واریس طبق نظر پزشک تعیین می -&
 شود

 موارد ذکر شده قبلی نیز رعایت شود- &

براي حمام کردن کیسه پالستیکی روي پاي درگیر و بانداژ - &
شده کشیده شودو باالي آن بسته شود تا در امنیت و راحتی 

 .کنید حمام

در صورت درد از استامینوفن یا شیاف دیکلو فناك استفاده - &
  .نمایید

  

  

  

  

 ، بیماریهاي قلبی و عروقیپرستاري داخلی و جراحی:منابع 
داخلی جراحی بیماري هاي قلب و عروق برونر پرستاري –الکمن 

  و سودارث
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