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 علت ایجاد هموروئيد:
به هر علت  يافزایش فشار داخل شکم دليلهموروئيد به 

در هنگام اجابت بيش از حد زدن زوریبوست و  از جمله

 .در حاملگي شایع است آید ومزاج به وجود مي
  

                                :های بيماریعالئم یا نشانه

 بعد از دفاع كامال    یا خونریزی به همراه دفع مدفوع

  .به شکل قطره قطره
 

 ط زدگاي مااا  بيرونو  ، اشکا  در دفعسوزش و درد

  .مقعد یناحيه

 

 ؟شوندچه عواملي باعث ایجاد هموروئيد مي

موقاع  بيش از حد زدن  زور ،اسها  مزمن ،یبوست مزمن

افازایش   ،ني ماد  در ووالات  نشستن طوال ،اجابت مزاج

مصرف غذاهای ، يوحرككم ، حاملگي ،عوامل ارثي ،سن

مصارف   ،سبزیجا  جا  وعدم استفاده از ميوه فيبر وكم

   .كافيبه اندازه آب  نکردن مایعا  و
 

  روشهای پيشگيری از هموروئيد:

 بادون   به ووالت رفتاه و  ،با پيدایش ومایل برای دفع

زیرا باه وااخير اناداختن     ؛دهيدانجام را عجله عمل دفع 

گردد و شدن مدفوع مي عمل دفع باعث خشك و سفت

 دفع آن بسيار دشوار خواهد شد.

  موقااع اجاباات  ،هااای طااوالنيزور زدننشسااتن و از

   .خودداری كنيدمزاج 

 ایساتادن   نشستن و ؛نایستيد به مد  طوالني ننشينيد و

. اگر كاروان طاوری  آوردطوالني به رگها فشار وارد مي

هار از   حتماا   ،است كه باید برای مد  طوالني بنشاينيد 

 .قدم بزنيد چند گاهي بلند شده و

 سبك و منظم مانند پيااده  فعاليت بدني  ؛ورزش كنيد

بر رگهاا شاده و احتماا       باعث كاهش فشار واردروی 

  .دهدیبوست را كاهش مي

 پا  از   شود كه در سااعت معيناي از روز  ووصيه مي(

 اجابت مزاج انجام شود. (صبحانه
 

              :درمان
 اسها  مزمن و یبوست مزمن به عنوان مهمترین دليل

 درمان شود.بروز هموروئيد 

های جاابب آب، حماام نشايمنگاهي،    استفاده از ملين

حا  كنناده و   استفاده از پماد و شياف حاوی ماواد باي  

باا نظار    رگهاا و پرخاوني   گشاادی استراحت جهت رفع 

 شود.ووصيه ميپزشك معالج 

 و  صور  سرپایي هوواند بميدرمان  ،اوليه مراحلدر

در غيار اینصاور     و انجاام شاود  جراحاي  به روش غير

 هااا انجااام برداشااتن هموروئيااد رایدرمااان جراحااي باا

  .دگرد مي

          

 

 

 

 

 :قبل از عمل آموزشهای
 سرشاار از مایعاا    سبك و چند روز قبل از عمل رژیم

 فراوان بنوشيد. 

 8 ساعت قبل از عمل ناشتا باشيد 01الي. 

   احتماا   شب قبل از عمل برای كااهش آلاودگي و 

عماال را ی ناحيااهاطااراف موهااای عفوناات الزم اساات 

 .استحمام كنيدبتراشيد و 

 اجساام فلازی   ،آال زیور ،قبل از رفتن به اواق عمل ،

                             .لنز و دندان مصنوعي خود را خارج كنيد ،ی سرگيره

جورابهااای خااود را در  لباااز زیاار و ،ی لباسااهاكليااه

 .ماصوص اواق عمل بپوشيدز لبا آورید و

    نياز هيگگوناه    الك ناخنهای خاود را پااك كنياد و

 .آرایشي نداشته باشيد

 ِادرار خود را والياه   ،جراحي قبل از خروج از باش

    .كنيد

    عمل جراحي ممکن اسات وحات بيهوشاي عماومي، 

 حسي موضعي انجام شود.و یا بي نااعيحسي بي

  

  :بعد از عمل آموزشهای
    مددجوی عزیز وقتي به باش منتقل شادید نبایاد از

كامال و در  بعد از هوشاياری   ؛راه دهان چيزی باورید

ووانياد مصارف   مي پزشكی صور  عدم وهوع با اجازه

كام  كم ،مایعا  را شروع كنيد. در صور  وحمل مایعا 

  برای شما آغاز خواهد شد.ي یغذا سایر مواد

 وغييار وضاعيت داده و    به پهلو باوابيد، به طور مروب

 ربع به روی شکم قرار گيرید.هر ساعت یك

   وقتي كه به شما اجازه داده شد بستر را وارك كنياد،  

وات بنشينيد و پاهای خود را آویزان كنيد ی ابتدا بر لبه
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در صوروي كه سرگيجه نداشاتيد باا كماك پرساتار از      و

  .خارج شویدخود بستر 

  برداشته عمل ی قبل از ورخيص پانسمان ناحيه معموال

جهات التياام   آب گارم   محتاوی  وميزی لگن شود ومي

الي  01به مد  وا شود مي دادهقرار در اختيار شما زخم 

  .بنشينيددر آن دقيقه  01

 :مراقبت در منز  
 باه ماد    سااعت بعاد از عمال     01شود از ووصيه مي

در لگان آب گارم    در روز باار  4الاي   3هفتاه،   1الي  0

 بنشينيد.

 و  دهياد اجابت مزاج انجاام   ،در صور  احساز دفع

باا    به خوبي شستشاو داده و  را بعد از اجابت مزاج، مقعد

د. كنيخشك  ،نرم دستما  كاغذی

      خونریزی به صور  قطره قطاره بعاد از انجاام دفاع

 .طبيعي است

 دو از بعاد  ناراحتي شما به هنگام دفاع معماوال    درد و 

جهات  ووانياد  ماي  ، در این ماد  شودهفته برطرف مي

كنتر  درد از مسکن وجویز شده ووسط پزشك اساتفاده  

 .نمائيد

  هاای وجاویز شاده ووساط پزشاك را      آنتي بيووياك

 .دكنيبه طور كامل مصرف  وقت وسر

     در صورويکه اضافه وزن داریاد وزن خاود را كااهش

 .دهيد

  الزم اسات   ،برداری شاده شما نمونهاگر از محل عمل

 یآزمایش را به پزشك خود نشان دهيد وا ادامه ینتيجه

. دددرمان انجام گر

 پيگياری درماان در روناد     های مانظم و انجام ویزیت

   .بهبودی شما موثر است

:رژیم غذایي
   شاود كاه از رژیام    برای كاهش یبوست ووصايه ماي

 استفاده كنيد.ها و سبزیجا ( غذایي پرفيبر) ميوه

 (8مایعا  فراوان  )بنوشيدليوان در روز. 

نااان  :ماننااد)شااود كااه از غااال  كاماال ووصاايه مااي

ها همراه با پوسات  ميوه سبزیجا ، ، حبوبا ،(دارسبوز

 د. نمائياستفاده و آجيل 

باا یاك قاشا     را شود كاه سابوز گنادم    ووصيه مي

قاشا    6الاي   4ودریج به مرباخوری در روز شروع و به 

 د.دهيایش غذاخوری افز

   از مصاارف باايش از حااد شاايریني و قهااوه و شااکال

 اجتناب شود.

 انار، ماست و ِباه )كاه   بدون پوست از خوردن سيب ،

 شود( اجتناب كنيد.باعث نفخ و یبوست مي

 د، کنيا از مسهل و ملين بدون وجویز پزشك اساتفاده ن

انجيار،  برای نرم كردن مدفوع از روغان زیتاون، آلاو،    

 شير و شير سرد استفاده كنيد.خاك

 شود در صور  بروز عوارض بعاد  ووصيه مي

از عمل مثل خونریزی از مقعد، ورشحا  چركي، 

 .مراجعه كنيدوب و یبوست به پزشك 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر  
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پر خون شدن  
مقعدسیاهرگهاي کانال


