
 )بواسير ( هموروئيد 

TEL: 2237294 

جهت جلوگيري از تحريك ناحيه عمل بعد 

از هر بار اجابت مزاج ، با استفاده از آب 

گرم و صابون ماليم محل را به آرامي 

شسته و يا كاغذ توالت نرم كامالً خشك 

 .نمايد 

جهت كاهش درد و تورم به طور متناوب از  -9

كمپرس سرد روي محل استفاده نمايد  

ساعت حمام نشسته را  24و در عرض  

 شروع كند  

ناحيه (  در صورت خونريزي ركتال          -10

ترشحات چركي ، تب ، يبوست      )  مقعد  

 .و درد پيشرونده به پزشك گزارش دهد
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 بيمارستان برزويه گنبد كاوس

 واحد حاكميت باليني 

 واحد آموزش 

 1391تابستان 



 :عالئم و نشانه ها 

 –)  محل خروج مدفوع    (  ي بزرگ روي مقعد       وجود زائده 

ناشي از ترومبوز وريدي    )  ورم و تورم    (  درد و التهاب و ادم      

 –خارش    –)  تجمع خون لخته شده در سياهرگها           (  

خونريزي هنگام اجابت مزاج و            –خونريزي و زخم       

 .سوزش 

 :آموزش به بيمار پس از جراحي 

به بيمار توصيه مي شود كه از نشستن و ايستادن             -1

 .طوالني مدت خودداري نمايد 

اگر بيمار به علت درد و ادم شديد هموروئيد                -2

جهت راحتي  .مجبور به استراحت در بستر است        

 .بيشتر بهتر است روي شكم بخوابد 

پس از فروكش كردن درد ، به تدريج و به طور                -3

منظم و در حد متوسط ورزش كند ، زيرا ورزش            

 .به پيشگيري از يبوست كمك مي كند 

2 

 )بواسير : ( هموروئيد 

به برجستگي و اتساع سياهرگهاي مجراي مقعد          

شود كه ممكن     اطالق مي )  محل خروج مدفوع    (  

هموروئيدهاي باالي منفذ داخلي     (  است داخلي    

هموروئيد هاي زير منفذ      (  يا خارجي    )  مقعد  

باشند كه باعث ايجاد ناراحتي درد       )  داخلي مقعد   

 .شوند  و خونريزي هنگام اجابت مزاج مي

 :علل و عوامل مستعد كننده هموروئيد 

زور زدن هنگام دفع       –يبوست مزمن و طوالني      

نشستن يا ايستادن به مدت      –بارداري    –مدفوع  

 –نارسايي احتقاني قلب        –چاقي     –طوالني  

سيروز كبدي همراه با افزايش فشار سياهرگ            

 . پورت و سابقه خانوادگي مثبت 
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ميوه و  :  تشويق بيمار به مصرف غذاهاي پر فيبر شامل           -4

سبزيحات تازه ، مركبات ، آلو ، هلو، انجير ،  آناناس ،              

اسفنانج ، گوجه فرنگي ، هويچ ، سيب زميني ، ساالد            

، كلم ، غالت ، حبوبات همه به كاهش يبوست كمك            

 .مي كند

به بيمار توصيه شود كه از مصرف زياد برنج ، كيك ،                -5

كلوچه ، بيسكويت ، شكالت ، شيريني خودداري             

 .نمايد 

به بيمار آموزش داده شود كه به منظور كاهش درد و               -6

بار در روز     4-3تورم و تميز نگه داشتن ناحيه مقعد         

مخصوصاً بعد از اجابت مزاج از حمام نشسته گرم             

هفته بعد از عمل ادامه        2-1استفاده كند و تا مدت       

 .دهد 

به بيمار توصيه شود كه بعد از عمل ، جهت كاهش                 -7

ورم ناحيه ، مرتباً تغيير وضعيت دهد و هر ساعت به             

 . دقيقه روي شكم يا به پهلو بخوابد  15مدت 
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