
 هزاقبت های بعد اس عول   

تؼذ اس جزاحی ٍاریس جَراب تاالی ساًَ کِ اس 

ضَد ٍ  گیزی ٍ تْیِ ضذُ، پَضاًذُ هی پیص اًذاسُ

ضَد ٍ  تا ّواى جَراب رٍس تؼذ تیوار هزخع هی

تَاًذ حوام  ضَد کِ رٍس تؼذ هی تِ تیوار تَغیِ هی

هاُ 3سپس تِ هذت . ّا را تزدارد کٌذ ٍ پاًسواى

ضَد ٍ تَغیِ  ام رٍس پَضیذُ هیجَراب فمظ ٌّگ

در غَرت ػفًَت در . ضَد کِ سیاد راُ تزٍد هی

هحل کطالِ راى ٍ عثك ًظز جزاح هوکي است 

     تیوار . آًتی تیَتیک تزای تیوار تجَیش ضَد

رٍس تؼذ اس جزاحی ٍاریس در هغة  15-10

در ایي جلسِ پا در حالت ایستادُ . ضَد ٍیشیت  هی

ر جزاحی ٍاریس رٍی ٍاریس ضَد ٍ تاثی هؼایٌِ هی

جْت تؼییي ٍضؼیت رگ سافي ٍ . ضَد ارسیاتی هی

اًذ ،  ّای ٍاریسی کِ ٌَّس تالی هاًذُ سایز رگ

عَر هؼوَل اس تیوار تؼذ اس ػول هؼایٌِ داپلز  تِ

 .  ضَد  رًگی اًجام هی

 

 

 نقص تغذیه در پیطگیزی و بهبود واریس پا  
 

  تزعزف کزدى یثَست گام ًخست در تْثَد ایي تیواری

ّای ساق پا را  یثَست فطار ٍاردُ تز سیاّزگ. است

. ضَد دّذ ٍ هٌجز تِ تطکیل ٍاریس هی افشایص هی

رصین غذایی غٌی اس فیثز، سثة کاّص یثَست ٍ 

ّز غذایی کِ تِ  .ضَد تزٍس ٍاریس هیگیزی اس  پیص

ضَد، تایذ تِ هیشاى  عَر تجزتی سثة تزٍس یثَست هی

کوتز یا تِ عَر تزکیثی ّوزاُ تا غذاّای هلیي هػزف 

هْن تزیي هَاد غذایی هلیي ضاهل آلَ ، اًجیز ٍ .ضَد

 .سرضک است

  ،کاّص ٍسى اضافی تزای افزادی کِ اضافِ ٍسى دارًذ

. ضزٍری است

 ّا در ًتیجِ حول چزتی  ٍاردُ تِ رگ افشایص فطار

  .اضافی تذى، تا افشایص خغز ٍاریس هزتثظ است

  ٍرسش هٌظن تِ سَساًذى اًزصی اضافی ٍ ّوچٌیي

 .کٌذ درهاى ٍاریس کوک هی
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 چیست؟پا واریس         

تیواری است کِ در عی آى دیَارُ  پا ٍاریس

دچار تَرم ٍ تزآهذگی ( سیاّزگ ّا) ی ٍریذّا

ایي هطکل تِ عَر ػوذُ . ضًَذ پیاس هاًٌذ هی

پا در دیَارُ ی ٍریذّای لسوت تحتاًی ساق 

رگ دارای ّز ٍریذ یا سیاُ. ضَد دیذُ هی

. ّای کٌتزل کٌٌذُ جزیاى خَى است دریچِ

ّا  دریچِ دّذ کِ ایي رخ هی ٍاریس ٌّگاهی 

دچار ًارسایی ضذُ تاضٌذ ٍ تِ فؼالیت عثیؼی 

یکی اس ػلل تِ ٍجَد آٍرًذُ . خَد اداهِ ًذٌّذ

ایي حالت، فطارّای درٍى لَلِ گَارضی هثال 

تؼضی اس . تتال تِ یثَست استتِ دلیل ا

ّای ٍاریسی تِ عَر ػویمی درٍى  رگسیاُ

 .ساق پا لزار داضتِ ٍ لاتل هطاّذُ ًیستٌذ

 

 :اهداف جزاحی واریس پا 

یکی خارج کزدى  درهاى جزاحی ٍاریس دٍ ّذف دارد؛ 

ّای گطاد ضذُ ٍاریسی ٍ دٍم، درهاى ًارسایی  رگ

ٍجَد آهذى ٍاریس فزاّن  ای کِ سهیٌِ را تزای تِ دریچِ

« سزپایی» تػَرت اکثز هزاکش جزاحی ٍاریس را . کٌذ هی

 .دٌّذ اًجام هی« یک ضة تستزی»یا 

 های گطاد ضده خارج کزدى رگ: 

ّای  هتز، رگ هیلی2ّای هتؼذد کوتز اس  اس عزیك تزش

ضذُ ٍ اس « غیذ»ٍاریس سیز پَست تَسظ لالب هخػَظ 

ّا ٌّگاهی کِ تیوار  ٍاریس. ضًَذ سیز پَست خارج هی

ایستادُ پیص اس ضزٍع ػول تا کوک داپلز رًگی 

ّا تؼذ اس  اهکاى تشریك ایي رگ. ضًَذ گذاری هی ػالهت

 .ػول ّن ٍجَد دارد

 

 

 رگطت خوىکنتزل ب: 

کٌتزل تزگطت خَى تزای درهاى ٍ جلَگیزی اس ػَد 

جزاح ًیاس دارد کِ هطخع کٌذ . تیواری ًمص اساسی دارد

. لثل اس ػول کِ تزگطت غیزعثیؼی در کذام سیستن است

هتزی در کطالِ راى  ساًتی 3در غَرت غافي تشرگ تزش 

. ضَد ضَد ٍ ارتثاط غافي تا رگ راًی لغغ هی دادُ هی

. ضَد غافي تا حذ ساًَ اس سیز پَست خارج هیسپس رگ 

دلیل اهکاى غذهِ تِ ػػة حسی غافي ایي ػول  تزخی تِ

دٌّذ رگ غافي را تؼذا در  را اًجام ًذادُ ٍ تزجیح هی

غَرت تاس تَدى سیز کٌتزل داپلز تَسظ تشریك هادُ 

درهَرد غافي کَتاُ تیوار رٍی . سکلَرٍسًت هسذٍد کٌٌذ

ضَد ٍ ارتثاط  ساًَ تزش اًجام هیضکن خَاتیذُ ٍ اس پطت 

ّای  رٍش. ضَد رگ غافي کَتاُ اس رگ پطت ساًَ لغغ هی

جذیذ تزای تستي رگ غافي اسجولِ استفادُ اس لیشر داخل 

رگ تا ّذف کن کزدى ػَارؼ جزاحی ٍاریس هَرد 

 .استفادُ لزار گزفتِ است

 

 


