
 

 

 و موقع به مزاج اجابت:  مزاج اجابت عادات اصالح 

 شرط ، دستشويي در طوالني نشستن از خودداري

يك  معموال مزاج اجابت براي زمان بهترين.  است اساسي
. به خودتان عادت  باشد مي غذا صرف از پس ساعت 

 بدهيد تا برنامه دفعي منظمي داشته باشيد

 ز عود بيماريپنج نكته مهم و ضروري براي جلوگيري ا 

 يبوست ممنوع - الف

 زور زدن ممنوع - ب

 طهارت با آب گرم - ج

 نشستن در جاي مرطوب و سرد ممنوع - د

 نشستن و ايستادن به مدت طوالني ممنوع - ر

نكته: بخاطر داشته باشيد براي اينكه مبتال به يبوست 
 :نشويد رژيم غذايي (پر فيبر) زير را رعايت نمائيد

 )سنگك(نان دار غالت سبوس استفاده از نان و -١

جاتي كه با پوست و جات و سبزيجات خام و ميوهميوه -٢
 .شونددانه مصرف مي

 .ليوان افزايش يابد ٨مصرف مايعات حداقل تا  -٣

 

      
     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بيمارســتان -جنــب بيمارســتان چمــران-بلــوار چمــران-نشاني: شيراز

  شهيد رجايي جراحي حاج محمد اسماعيل امتياز و مركز فوريتهاي
 

  ٣٦٣٦٤٠٠١شماره تلفن جهت پاسخگويي به سواالت:

  ،لينك راهنماي مراجعينWWW.rajaeehosp.ac.ir:سايت 
  .  راستينه. »رفالكس يا معده سوزش«منابع:

- معده و مري هايبيماري بخش هاريسون، داخلي طب اصول

  سيسيل داخلي طب مباني
  

  با آرزوي سالمتي و تندرستي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بواسير يا هموروئيد            
  

  
  

   پور فاطمه عباستهيه كننده : 

  كارشناس آموزش به بيمار

  ١٣٩٥بهارتاريخ تهيه : 

  ١٤٠٠پاييز  :وم س تاريخ بازبيني

          نجفيدكتر  جناب آقاي ي :تائيد كننده علم

     يو جراح عموممتخصص 

  

  

  

  

 است الزم كنيدمي حس گاه هر
 تعويق به را آن برويد، وييدستش

 مدفوع صورت اين در زيرا نيندازيد
 بايد آن دفع براي و شده سفت و خشك

  ! بكنيد بيشتري تالش
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 ازتورم است عبارت واقع در بواسير يا هموروييد
 هستند رگهائي سياهرگها،.خوني ناحيه مقعد سياهرگهاي

 و كار دليلي هر به اگر.گردانند مي باز قلب به را خون كه
 چرخش و عبور ، شود اختالل دچار سياهرگها عملكرد

 علت به و شده خارج طبيعي حالت از رگها اين در خون
 حالت سياهرگ ، ازرگ قسمتي در خون شدن جمع

 سني در هر هموروييد . كند مي پيدا كرده ورم و برجسته
 رخ بيشتر سالمندي در معموال اما بروزكند است ممكن

 دوران در وزن افزايش دليل به نيز باردار زنان. دهدمي
 دچار آن به زايمان به مربوط هايزدن زور و بارداري

دهنده و تشديد افزايش  عوامل از يكي چاقي. شوندمي
  .است يدهموروئ كننده

. است يبوست يد،هموروئ ترين دليل ابتال به بيماريمهم
 هايو نشستن دفع عمل انجام براي مداوم زدن زور

 و هافشاربرسياهرگ افزايش توالت سبب در مدتطوالني
  .شودمي آنها تورم

  

  ؟ چيست هموروئيد هاي نشانه و عالئم

 موقع هموروئيد،خونريزي عالمت شايعترين :خونريزي 
 ايجاد سفت مدفوع دفع از پس كه باشد مي مزاج اجابت

 مي قطره قطره صورت به خون توالت كاسه روي و شود مي
  . چكد

  : توده)  زدگي بيرون(  خروج
 از پس ، بيمار مخرج از اي زائده كه افتد مي اتفاق گاها
 و رفته جا خود به خود گاه كه شود مي خارج زدن زور

 و اندازد مي جا شستشو موقع دست با خودش بيمار گاه
  شود. مي درد موجب و مانده باقي بيرون توده گاها

 هموروئيد.شوند مي تقسيم دسته دو به هموروئيدهادرد:
 به خونريزي آنها عالمت تنها ، ندارند درد اكثرا داخلي
 هاي هموروئيد.  باشد مي مقعد از توده خروج همراه

 ناحيه در حساس توده لمس و درد با همراه كه خارجي
 و كرده ايجاد جلدي زير خونريزي گاها كه باشند مي مقعد
 به است الزم حالت اين در ، شود مي شديد درد باعث

  . نمائيد مراجعه جراح پزشك
ه مي باشد كه درمان جراحي براي هموروئيد هاي پيشرفت

، بواسيري برداشته و بخيه مي شوند توسط جراح ، بافتهاي

  :مراقبت هايي پس از عمل نياز است كه 
  ،براي اينكه دچار يبوست نشويد بايد از مايعات فراوان

جات، آلو، انجير و برگه هلو استفاده شير، سبزيجات، ميوه
 به پزشك داريد  در صورتي كه باز هم يبوست شديد .كنيد

 .خود اطالع دهيد

 ا دو هفته بعد از عمل بدنبال هر بار دستشوئي رفتن ابتدا ب
، خود را شسته و تميز نمائيد و سپس داخل لگن  رمآب ول

دقيقه داخل آن بنشينيد و محل را  ١٠- ٢٠آب گرم بريزيد و 
خودتان را با دستمال توالت سفيد بدون عطر .خشك كنيد

 و بو خشك كنيد.

لگن آب گرم سبب كاهش درد و تورم  توجه: استفاده از
 .كندشده و همچنين ناحيه مقعد را تميز مي

  براي اينكه دردتان كمتر شود و خونريزي نداشته باشيد
روز اول بعد از عمل به پهلو بنشينيد و به پهلو  ٥- ١٠

  .بخوابيد

 هاي سفت و مرطوب ننشينيددر محل. 

مقعد توجه: رطوبت سبب خارش و تحريك ناحيه 
 .شوديم

 راي جلوگيري از درد و تحريك، به مدت طوالني ب
 رانندگي نكنيد

  خونريزي  ؛هفته بعد از عمل هنگام دفع مدفوع ٢- ٣اگر
داشتيد، نگران نباشيد اين خونريزي كم كم از بين 

رود اگر خونريزي خيلي شديد بود و يا بعد از مدت مي
 .فوق ادامه داشت حتماً به پزشك خود مراجعه كنيد

 ي براي شما بسيار مفيد استروادهپي. 

 هنگام دفع مدفوع از زور زدن خودداري كنيد. 

  هر وقت احساس مدفوع داشتيد حتمًا به دستشوئي
  .برويد و از حبس كردن آن خودداري كنيد

 هاي معطر جهت شستشو استفاده نكنيد زيرا از صابون
مواد رنگي و معطر سبب تحريك و خارش و خونريزي 

 .شوندمي

 ر صورتي كه فشار عصبي داريد با پزشك خود تماس د
گرفته و با دستور از او از داروهاي آرام بخش استفاده 

 .شودكنيد. چون فشار عصبي باعث يبوست مي

  
  
 


