
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 پا واریس

طبق واریس پا الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد

 

 اقدامات قبل از عمل  ❖

ه و شب قبل از عمل، شام سبک مثل سوپ یا ساالد بخورید. بعد از نیمه شب و صبح قبل از عمل، از خوردن و آشامیدن اجتناب کنید. حتی چای، قهو ✓

 آب هم ننوشید.

 تراشیده شود. باید موهای موضع عمل، قبل از عمل ✓

 تخلیه نمایید.قبل از انتقال به اتاق عمل، مثانه )ادرار( را  ✓

 .از خود دور کنیدقبل از رفتن به اتاق عمل زیور آالت، اجسام فلزی، گیره سر، دندان مصنوعی و غیره را  ✓

 )لباس زیر، جوراب و ... ( را در آورید و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشید. ی خودهاکلیه لباس ✓

 ستار و پزشک معالج را در جریان امر قرار دهید. سابقه حساسیت )دارویی، غذایی ( پر و در صورت داشتن سابقه بیماری ✓

تحت درمان هستید، به پزشک و پرستار خود اطالع دهید، زیرا ممکن است نیاز باشد داروهای شما قطع و داروهای  ودر صورتی که بیماری خاصی دارید  ✓

 جدید جایگزین شود.

حتمال عفونت ریه ها گردد، لذا ورزش های تنفسی وچرخش پا را بالفاصله پس از تواند باعث رکود خون در پاها و افزایش امیبی حرکتی پس از عمل  ✓

 عمل انجام دهید.

 شود .میشما سرم وصل شده و برای پیشگیری از عفونت طبق دستور پزشک آنتی بیوتیک تزریق  بهقبل از رفتن به اتاق عمل  ✓

 یا بی حسی موضعی انجام شود.میعمل شما تحت بیهوشی عمو ✓

از فته قبل از عمل جراحی نیاز به مسکن خفیف داشتید، به جای استفاده از آسپرین، ایبوپروفن و یا ناپروکسن از استامینوفن استفاده کنید. اگر در ه ✓

 کند. میداروهای حاوی آسپرین مثل داروهای سرماخوردگی بدون نسخه اجتناب کنید. این کار از خونریزی اضافی شما در طول عمل جلوگیری 

 کنید، از پزشک خود درباره لزوم قطع مصرف آن قبل از عمل جراحی سوال کنید.میاگر به دلیل یک مشکل پزشکی روزانه آسپرین مصرف  ✓

 چند ماه قبل و بعد از عمل جراحی اجتناب کنید.در  از مصرف سیگار و دخانیات ✓

 از شما مراقبت کند.د که بعد از عمل جراحی برای مراقبت و بهبودی خود بعد از عمل برنامه ریزی کنید. فردی را بیابی ✓

 رژیم غذایی و تغذیه ❖

 بعد از عمل جراحی و پس از هوشیار شدن و با نظر پزشک و همچنین در صورت نداشتن حالت تهوع، رژیم مایعات شروع کنید.  ✓

  فعالیت ❖

 توانید از تخت خود خارج شویدمیدر صورت اجازه پزشک  ✓

 مراقبت  ❖

 پرستار اطالع داده تا طبق تجویز پزشک اقدامات الزم جهت تسکین درد شما را انجام دهد. در صورت داشتن درد، به ✓

 در صورت خونریزی از محل عمل جراحی و خیس شدن پانسمان به پرستاران بخش اطالع دهید. ✓

 از دستکاری سرم ها و رابط های متصل به خود خودداری کنید. ✓

 از تورم آن جلوگیری شود.پاها باالتر از سطح بدن قرار داده شود تا  ✓

 به شما داده خواهد شد.داروها طبق تجویز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار  ✓
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 رژیم غذایی و تغذیه  ❖

 ... استفاده کنید.و  دارغالت، نان سبوسکه عامل اصلی ایجاد واریس است از گیری از یبوست برای حجیم کردن مدفوع و پیش ✓

  مصرف نمایید. لیوان در روز آب 6فیبر در رژیم غذایی، حداقل به میزان افزایش دریافت همراه با   ✓

  .به ویژه در طول دوران بارداری اهمیت داردسبزیجات دارای برگ سبز و انواع کلم  ✓

. فقدان هستند. ث ویتامینمرکبات به ویژه پرتقال و گریپ فروت همچنین شاتوت، توت فرنگی، فلفل دلمه و انواع سبزیجات دارای برگ سبز تامین کننده  ✓

  د.شومیدر رژیم غذایی منجر به پارگی وریدهای کوچک و بدتر شدن واریس وریدها  ویتامین ث

 شود.میاستحکام دیواره وریدها موجب  ضروری چرب های اسید حاوی روغنی های ماهی و ها دانهمغزها  ✓

 خودداری کنید.ها، کیک، شیرینی، شکالت و بیسکویت کره، روغناز مصرف   ✓

  استفاده شود.آلو، انجیر و زرشک  مانند غذاهای ملین شود ازمیکه به طور تجربی سبب بروز یبوست  هاییغذاهمراه با  ✓

 یک برنامه غذایی سالم و مناسب داشته باشید و از مصرف غذاهای پر کالری و با ارزش غذایی کم خودداری کنید  ✓

 

 مراقبت ❖

 در نظر بگیرید و سعی کنید از افراد دیگری برای انجام وظایف روزانه خود کمک بگیرید.زمانی را برای استراحت خود  ✓

 و چگونگی مراقبت از خود در طی دوران بهبودی، سوال کنید.  اروهای مورد نیاز برای تسکین درداز پزشک خود درباره د ✓

 پاهای مبتال را باالتر از سطح قلب قرار دهید تا متورم نشود. ✓

 

 دارو ❖

 در فواصل معین مصرف کنید .  آن را صورت تجویز آنتی بیوتیک، طبق دستور پزشک یک دوره کاملدر  ✓

 مصرف نمائید. پزشک تجویز طبق را مسکن ✓

 

 زمان مراجعه بعدی ❖

 درجه سانتی گراد  8/37تب بیشتر از  ✓

 درد زیاد  ✓

 ترشحات زخم یا خونریزی  ✓

 تنگی نفس ✓
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