
 موضوع: 

یا امکان پذیر نباشد مانند همورئید های بزرگ یا نوع خارجی که 

 دراین موارد از روش جراحی استفاده می شود.

پس از درمان های فوق پزشک به بیمار توصیه می کند کهه از 

 درمان های محافظتی شامل موارد زیر استفاده کند:

دقیقه دوتا سهه بهار 11-5نشستن در لگن اب گرم به مدت -1

 روز11-7درروز به مدت 

 برای جلوگیری ازیبوست ازمسهل تجویز شده استفاده کنید.-2

فقط زمانی که واقعا -از مسکن های تجویز شده استفاده کنید.-3

احساس دفع دارید به دستشوی بروید و ازفشار اوردن بی مورد به 

 محال عمل اجتناب کنید.

برسانید.سبزیجات و مهیهوه لیوان اب 8مصرف اب را به  -5

جات و مواد غذایی که حاوی فیبر هستنهدرا در رریه  

 غذایی خود افزایش دهید.

 تنظیم کننده: واحد آموزش به بیمار 

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( کالله

 به طور مرتب و خصوصا در حالت ناشتا ورزش کنید. -6

پس ازعمل در هنگام شل کردن و سفت کردن مقعد کمی 

درد وجود دارد که پس از چند روز تا یک هفته کامال بهبود 

 می یابد.
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 هموروئید



پمفلتی که در دست دارید حاوی اطالعات ضروری در خصوص  
نصع بیماری فعلی، روند درمان و مراقبت های مصرد نیاز شما موی 
باشد. این مطالب آمصزشی به شما می آمصزد که چگصنه بورنواموه 
دارویی و غذایی و سبک زندگی خصد را طصری تنظیم کنیود کوه 

 بتصانید عصارض ناشی از بیماری را به خصبی کنترل نمایید.

 هموروئید چیست:

همورئید یا بواسیر به تورم عروق خونی ناحیه کانال مقعدی گفته 

می شود که اغلب همراه با خونریزی در هنگام دفع مدفوع مهی 

 باشد.

همورئید دو نوع داخلی و خارجی دارد. در نوع داخهلهی بهافهت 

متورم درداخل کانال مقعدی قرار داشته و احساس نمی شهود و 

فقط در زمان دفع مدفوع قابل مشاهده است.در نهوع خهارجهی 

بافت متورم در اطراف مقعد و به رنگ پوست بوده و گاهی همراه 

با خارش بوده و تنها در صورت تشکیل لخته در ان محل بهافهت 

 درگیر به رنگ تیره در امده و دردناک می شود.

 علت های همورئید

طهوننهی مهدت علت اصلی ایجاد بواسیر یبوست شهدیهد و  

است .سایر علل شامل اسهال مزمن حامهلهگهی چهاقهی و 

 افزایش سن است.

 نشانه های هموریید:

شایع ترین عالمت وجود خون روشن بر روی مدفوع یا دستمهال 

 توالت است.

 پس ازهر بار اجابت مزاج ناحیه را به خوبی بشویید.-

از مسکنهایی مانند استامینوفن،بروفن و اسپهریهن مهی -3

 توان استفاده نمود.

در صورت خارش ودرد می توان از پهمهادههای حهاوی -4

 هیدروکورتیزون ویا رل لیدوکائین استفاده نمود.

در صورت عود درد می توانهیهد تهایهک روز دربسهتهر -5

 استراحت نمایید.

از بلند کردن ویا کشیدن وسایل سهنهگهیهن خهودداری -6

  نمایید

 انواع درمان:

 درمان محافظتی -1

 درمان از طریق اندوسکوپی -2

 درمان جراحی-3

در اغلب موارد همورئید طی یک تا دو هفته خود به خهود 

 بهبود می یابد.

در موارد خفیف با مشورت پزشک می توان از لگن اب گرم 

 دارو یا پماد استفاده نمود.

معمون درمان قدم اول اندوسکوپی مهگهران کهه درمهان 

اندوسکوپی موثر نبوده یا امکان پذیر نباشد مانند همورئید 

های بزرگ یا نوع خارجی که دراین موارد از روش جراحهی 

استفاده می شود.پس از درمان های فوق پزشک به بیهمهار 

 توصیه می کند که از درمان های محافظتی استفاده کند.

 

 

در نوع خارجی ان توده ای سفت و دردناک در زیر پوست لمس می 

 شود.

 چه زمانی باید به پزشک مراجعه نمود

زمانی که خونریزی وجود داشته باشد )جههت بهررسهی سهایهر -1

 بیماریها(

در صورت وجود درد درد در همورئید می تواند به علت عفونت یا -2

 لخته خون و شقاق ایجاد شود.

 پیشگیری :

 برای پیشگیری باید مدفوع نرم بوده وبدون فشار خارج شود.-1

 بالفاصله پس از احساس دفع اجابت مزاج داشته باشید.-2

 ورزش و پیاده روی را در برنامه روزانه خود قرار دهید .-3

 از غذاهای حاوی فیبر بیشتر استفاده کنید -4

 بیش از اندازه ازمسهل ها استفاده نکنید.-5

 برای کاهش درد چه باید کرد

 .روزی سه تا چهار بار در لگن اب گرم بنشینید-1

 پس ازهر بار اجابت مزاج ناحیه را به خوبی بشویید.-2


