
           ازچهار زانونشستن طوالنی خودداری کنيد چون بااثا

 ایستادگی خون درورید می شود 

.درصورت بروز زخم  پوستی به پزشک مراجعه کنيد 

             استفاده از سونو بخار و حمام گرم باث  تشدید واریا

 خواهد شد .

 مراقبت بعدازعمل 

               بعد از عمل جراحي نیازبه پوشیییدج جیوهابی یا

 فشاه  مي باشد

 قاده به انجام فعالیت ا  هوزانه سبک مي باشید 

             دههنگام استراحت پاهايتاج ها باالتر از قلب  نیگیه

 داهيد 

 .داهوها  ضدالت اب وضددهد ممکنست تجويزشود 

         ازوهزش سنگین، حمام و استخرآب گرم برا  مدت

 هفته جدآ خودداه  شود. 2-1

         ج ت اطمیناج يافتن ازترمیم صحیح به جراج خود

 مراجعه نمايید.

 منبع

 برونر.سوداهث،پرستاه  بیماه  ها  قلب وعروق

 موارد زير را رعايت نماييد

.جوراب باید صبحها،  قبل از ایجاد ورم پوشيده شود 

.درصورت امکان جوراب درحالت درازکش پوشيده شود 

.جوراب باید تا زیر زانو را بپو شا ند 

.جوراب بایدراحت و اندازه پا با شد 

             ،اگر اندازه جوراب نامناسب بود یا رنگ اندام سيااه شاد

 جوراب را نپوشيد 

وزن  خود را کاهش دهيد 

              از پوشيدن لباسهای تنگ مانند جاوراب واساتافااده از

 وسایلی مانند بندجوراب و کمربند تنگ خودداری کنيد.

 هروقت که امکان داشته باشد باید پاهایتان را باال بگيرید

 .تا از ورم پا کاسته شود

 ایستادن یا نشستن طوالنی مضراست 

     دقيقه چندبااردرروزمافاياد           5-01پياده روی کوتاه مدت

 می باشد.
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 واحدآموزش همگانی
 1041041041تاریخ بازنگری:



 مقدمه
 واریسهای وریدی

واری  به وریدهای پرپيچ وخم  وسطحی گفته ماياشاودکاه        

دراثرنارسایی دریچه های وریدی ایجاد  می شوند. شایعتریان           

محل دراندام تحتانی می باشد .گرچه واری  درهرساياساتام             

وریدی اتفاق می افتد ولی بيشتر در انتهای مری، مقعد، بيضه           

 ها می باشد.

 عوامل مساعدکننده

 سابقه خانوادگی 

 بارداری 

 مشاغلی که نيا به ایستادن و نشستن طوالنی باشد 

 چاقی 

 سن زیاد 

 تغييرات هورمونی 

  نارسایی دریچه های النه کبوتری 

 

 عالئم

 توهم زانو يا ساق ا 

 دهدشديد 

 شکايت ازخستگي ساق پاواحساس سنگیني 

 خاهش و پوسته پوسته شدج پوست پا 

   تغییرهنگ پوست وزخم واهيسي 

 تشخیص

  بررسی بيمار از نظرتاریخچه 

   معاینه بالينی 

 سونوگرافی داپلرثروق اندام تحتانی 

 عوارض

 پاهه شدج وهيد واهيسي ده اثر ضربه 

  واهيس وهيدها  عمقي 

 ناهسايي مزمن وهيد  وهم  پا 

 شکنندگي و زخم پوست 

 

 

 

 درمان

هدف از درمان کاهش ثالئم و جلوگيری از پيشرفت بيمااری           

 است.

  تغييردر شيوه زندگی 

   استفاده از جورابهای واری 

 خودداری ازپوشيدن لباس تنگ 

 ورزش منظم 

 کاهش وزن در افراد چاق 

   استفاده از ميوه و سبزیجات و حبوبات 

زر اسکلروتراپی :  سط لي تو ی  سی موضع ح ی  حت ب  ت

 درمان جراحی  

برداشتن و جمع آوری وریدهای صافن بزرگ وکوچک است .           

)برش یکی درکشاله ران ودیگری در قوزک پا داده  می شود و 

سپ  خارج نمودن وریدها از کشاله ران باه طارف قاوزک                

 پاصورت می گيرد(

درمان قطعی است زیرا پ  ازمدتی مراقبت بهبودی کاامال             

 حاصل می شود .

 


