
 به یاد داشته باشید

 شما مهمترین عضو تیم درمان خود هستید 

خیابان  شهید   -چهار راه فرهنگ  -نشانی :  بابل 

 مصطفی  خمینی 

 مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد 

 هموروئید

 مراقبت بعد از جراحی : 

 :بعد از جراحی، مراقبت های بيش تری الزم است؛ از جمله

 به پهلو بخوابيد و به طور مرتب تغيير وضعيت دهيد 

بار، هر بار بهه  3-4هفته، روزانه 2-1ساعت بعد از عمل تا 21از  

 .دقيقه در لگن آب گرم بنشينيد 21مدت 

الزم است تا در صورت احساس دفع، فورا اجابت مزاج انجهام            

شود و بعد  از  دفع،  مقعد را  به خوبی شستشو داده و بها                     

 .دستمال كاغذی نرم خشک كنيد

از مصرف بيش از حد شيرینی،  قهوه و شكالت و ادویه جهات               

 .و سایر مواد  غذایی محرك خودداری كنيد

 .از مسهل و ملين فقط در صورت اجازه پزشک استفاده شود

برای نرم كردن مدفوع از روغن زیتون، آلو ، خاكشير و شهيهر    

 .سرد استفاده كنيد

توصيه می شود در ساعات معينی از روز مثال پس از صبحانه،             

 اجابت مزاج داشته باشيد .

ها در دوران نقاهت بيماری  می تواند          مصرف برخی از خوراكی   

به افزایش عالئم بيماری بيانجامد . مصرف خهوراكهی ههای              

و  نفخ آور   می تواند در تشدید بيماری موثر باشد.               فيبر فاقد

گوشت قرمز و چرریره یراش اشر را ،  ، فلفل قرمزاز مصرف  

 پرهيز نمایيد.  ، ل نیات و قهوه  الکل، خوراکه یاش شور

 100   -  23332223 -  7تلفن :                            

        yahya.mubabol.ac.irوب سایت : 

 

  3102–منابع : پرستاری داخلی جراحی برونر 
 لیلی حاجی علی نژاد 

 سوپروایزر آموزش سالمت

 1041بازنگری 

 مراجعه به پزشک : 

در صورت پيدایش عوارض بعد از عمل  مانند خونهریهزی از              

مقعد، دفع ترشحات چركی، تب و یبوست مهوضهوع را بها               

 .پزشک خود در ميان بگذارید

 در تاریخ تعيين شده جهت ویزیت بعدی مراجعه نمایيد.

https://clinicdarman.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/


بواسير(به شرایطی اطالق ميشود كه سياهرگهای        (همورئيد   

اطراف، داخل راست روده و مقعد برجسته و متورم ميشوند.          

این حالت ميتواند در اثر فشار بيش از حد برای دفع مدفوع             

 ایجاد شود. (مثال در یبوست مزمن (

همورئيد ميتواند هم در داخل مقعد ایجاد شود كه بهه آن              

همورئيد داخلی گفته شده و هم در خارج و پوست اطهراف             

 .مقعد ایجاد شود كه به آن همورئيد خارجی ميگویند

 عالیم بالینی 

خونریزی كه معموال همراه با مدفوع و یا پس از دفع بصورت 

  .قطره قطره یا خون پاشی خواهد بود

سوزش ، ترشح مواد بلغمی و تحریک اطراف ، خارش ، درد 

 مقعد از عالیم آن می باشند.

شایع ترین تظاهر هموروئيد، خونریزی است  كه اگر بهرای            

مدت طوالنی وجود داشته باشد و یا شدید باشد و شخص از            

تغذیه كافی و مناسبی برخوردار نبوده و آهن مهورد نهيهاز              

بدنش تأمين نشود، ميتواند منجر به كم خونی فهقهر آههن          

  .شود

 هموروئید چگونه درمان میشود؟ 

این عمل جراحه یرراش )عمل جراحی( :        هموروئیدکتومی

ایرن  یواسیر شامل  عروق خونه و لخته خون اسرت  حذف
 روش تنها در موارد شدید استفاده مه شود 

   : بستن باند بستیسی

این روش شامل بستن ورید مقعدی بوسيله باند الستيهكهی           

 ميباشد. در این روش یک نوار الستيكی دور پایه ورید 

با بستن این نوار جریان خون آن قطع      .متورم بسته می شود   

شده و پس از چند روز ورید خشک و چروكيده شده و كنده             

  .ميشود

 : لیزر هموروئید خارجی 

جدید ترین و سریع ترین روش درمان برای این نوع بيماری            

اشعه ليزر بوده كه عروق متورم خونی را سوزانده و از بهيهن              

می برد. این روش برای هر نوع از این بيماری قابل اجرا بوده              

 و كامال بدون عوارض و درد می باشد.

 :مراقبت در منزل بدون عمل جراحی

 یبوست ممنوع  

 زور زدن ممنوع 

 طهارت با آب گرم  

 نشستن در جای مرطوب و سرد ممنوع  

 نشستن و ایستادن به مدت طوالنی ممنوع  

بخاطر داشته باشيد برای اینكه مبتال به یبوست نشوید رژیم          

  .غذایی (پر فيبر( زیر را رعایت نمائيد

استفاده از نان و غالت سبوسدار (سنگک( ميهوه جهات و            

سبزیجات خام و ميوه جاتی كه با پوست و دانهه مصهرف               

  .ميشوند

 ساعت افزایش یابد   14ليوان در 8مصرف مایعات حداقل تا 

در صورت عدم استفاده از غذای پرفيبهر اضهافهه كهردن          

  تدریجی پودر پسيليوم در رژیم غذایی

 

توصيه می شود از عواملی كه باعث افزایهش فشهار روی              

هموروئيد می شود خودداری كنيد؛ مثل نشستن، ایستهادن         

 .طوالنی مدت و زور زدن در هنگام اجابت مزاج

در صورت درد شدید، در وضعيت خوابهيهده بهه شهكهم               

 .استراحت كنيد

جهت جلوگيری از یبوست، فعاليت های سبهک و ورزش            

 .منظم انجام دهيد

در صورت تجویز پمههاد و شياف های حاوی مواد بی حهس            

كننههده، پس از شستشو و خشک كردن مقهعهد، از آن              

 .استفاده كنيد

بار و   4تا  3در صورتی كه در لگن آبگرم می نشينيد، روزی          

 .دقيقه این كار را انجام دهيد 21-21هر بار 

بهداشت ناحيه مقعد را رعایت كنيد، پس از رفتن به توالهت            

مقعد را خوب خشک كنيد و طبق دستور پزشهک پهمهاد              

  مسكن بماليد.

 

 

 

 

https://cliniczarei.com/hemorrhoids/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C/

