
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمادگی های الزم قبل از عمل جراحی:

 .ضام یک غذای سادُ هاًٌذ سَپ هیل کٌیذ 

  ًاضتا باضیذ. اس ساعت 

  قبل اس عول جزاحی استحوام کٌیذ ٍ هَّای ًاحیِ عول را

 .بتزاضیذ() ضیَ کٌیذ

 مراقبت بعد عمل : 

  الی  ساعت بعذ عول ،بِ هذت  تَصیِ هی ضَد اس 

دقیقِ در لگي آب گزم بار ٍ ّز دفعِ ّفتِ  رٍساًِ  

( درجِ، بصَرتی کِ گزهی آى هطبَع باضذ -)

.بٌطیٌیذ 

  ست ضَئی بزٍیذ ٍ هذفَع دحساس دفع ، بِ ابِ هحض

ٍبعذ اس اجابت هشاج هقعذ را بِ خَد را ًگاُ ًذاریذ.   

خَبی ضسطَ دادُ ٍ با دستوال کاغذی ًزم خطک کٌیذ 

.  

  ِآًتی بیَتیک تجَیش ضذُ تَسط پشضک را سز ٍقت ٍ ب

       طَر کاهل هصزف کٌیذ . 

 توان از عود هموروئید پیشگیری کرد؟  چگونه می

  اسْال طَالًی یبَست جلَگیزی اس ٍ

  سٍر سدى خَدداری اس 

  طْارت با آب گزم 

   ًطستي در جای هزطَب ٍ سزد خَداری اس 

  ًطستي ٍ ایستادى بِ هذت طَالًیخَداری اس 

  بزای ایٌکِ هبتال بِ یبَست ًطَیذ رصین غذایی )پز

ًاى ٍ غالت  اس استفادُ: فیبز( سیز را رعایت ًوائیذ

 جات ٍ سبشیجات خام ٍ هیَُ هیَُ (سبَسذار )سٌگک

هصزف ، ضًَذ جاتی کِ با پَست ٍ داًِ هصزف هی

لیَاى  هایعات حذاقل تا 
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 چگونه می توان از وقوع هموروئید پیشگیری کرد 

  بْتزیي رٍش بزای جلَگیزی اس ّوَرٍئیذ ، کوتز فطار ٍارد

هی باضذ کِ بزای ایي  کزدى بِ خَد در ٌّگام دفع هذفَع

ست ضَئی بزٍیذ ٍ د حساس دفع ، بِاکار بایذ بِ هحض 

             .هذفَع خَد را ًگاُ ًذاریذ

  ٍ َُسبشی ّا را افشایص دّیذهصزف هی.  

  هی       پیادُ رٍی ًیش بِ دفع راحت تز هذفَع کوک

 .کٌذ ٍ اس یبَست جلَگیزی هی ًوایذ

  اس هسْل ٍ هلیي بذٍى تجَیش پشضک استفادُ ًکٌیذ

  ، بزای ًزم کزدى هذفَع اس رٍغي سیتَى ، آلَ ، اًجیز

 .  ًواییذخاک ضیز ٍ ضیز سزد استفادُ 

صورت بروز عوارض بعد عمل مثل توصیه می شود در 

خونریسی از مقعد ، ترشحات چرکی ، تب و یبوست 

 .به پسشک مراجعه نمایید

 

 با آرزوی بهبودی شما عسیسان
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(همورئید ) بواسیر   

، داخل  ضَد کِ سیاّزگْای اطزاف بِ ضزایطی اطالق هی 

ضًَذ. ایي حالت  راست رٍدُ ٍ هقعذ بزجستِ ٍ هتَرم هی

  یبَست سهاىدرهذفَع  تَاًذ در اثز فطار بیص اس حذ هی

.ایجاد ضَد  

ّوَرئیذ در داخل هقعذ ایجاد ضَد بِ آى ّوَرئیذ  اگز

در خارج ٍ پَست اطزاف هقعذ ایجاد اگزداخلی گفتِ ضذُ ٍ

گفتِ هی ضَد.  ضَد بِ آى ّوَرئیذ خارجی  

هموروئید با چه عالئمی همراه است؟    

  ِخًَزیشی کِ هعوَال ّوزاُ با هذفَع ٍ یا پس اس دفع ب

 .صَرت قطزُ قطزُ یا خَى پاضی خَاّذ بَد

  خارش 

 سَسش 

 درد 

 تزضح هَاد بلغوی ٍ تحزیک اطزاف هقعذ

ّوَرٍئیذ، خًَزیشی است ، کِ اگز بزای  عالهت ضایعتزیي

هذت طَالًی ٍجَد داضتِ باضذ ٍ یا ضذیذ باضذ ٍ ضخص اس 

تغذیِ کافی ٍ هٌاسبی بزخَردار ًبَدُ ٍ آّي هَرد ًیاس 

تَاًذ هٌجز بِ کن خًَی فقز آّي  بذًص تأهیي ًطَد، هی

 ضَد

 

هموروئید :  ایجاد  علل

 یبَست هشهي 

 اسْال هشهي 

 رصین غذایی کن فیبز 

 فشایص فطار داخل ضکنا 

 چاقی 

 ًطستي بِ هذت طَالًی 

 ًًِذاضتي تحزک رٍساًِ کافی ٍ عذم ٍرسش رٍسا 

 تَدُ ی داخل ضکن 

 سزفِ ی هشهي 

 ارث 

 سیزٍس کبذی 

 اهلگیح  

 

 

 شود؟ هموروئید چگونه درمان می

ًَزیشی خکِ تٌْا عالهت آى  ٍدر ّوَرٍئیذ ّای درجِ 

است اس درهاًْای دارٍیی ٍ لیشر درهاًی ٍ ّوچٌیي افشٍدى 

استفادُ  ...  ٍ استفادُ اس لگي آب گزم غذایی ٍ بِ رصین فیبز

 . هی ضَد

درهاى بِ صَرت   ٍ  بزای ّوَرٍئیذ ّای درجِ  ٍلی

بَسیلِ باًذ جزاحی است کِ ضاهل بستي ٍریذ هقعذی 

باضذ. در ایي رٍش یک ًَار الستیکی دٍر پایِ ی الستیکی ه

با بستي ایي ًَار جزیاى خَى ٍریذ هتَرم بستِ هی ضَد

آى قطع ضذُ ٍ پس اس چٌذ رٍس ٍریذ خطک ٍ چزٍکیذُ 

گاّی در هَارد ّوَرئیذ داخلی ٍ  ضَد ضذُ ٍ کٌذُ هی

 ستخارجی خیلی بشرگ یا ّوَرئیذ با عالئن ضذیذ هوکي ا

 .ذداضتِ باض جراحی وریدهای برجستهًیاس بِ  پشضک 
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