وارد بر رگها شده و احتمتلتاب ست تاکته رایتا ت

بواسیر یا هموروئید چیست؟

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی
درمانی هرمزگان

لاروئید به برجسمه و پرخان شدن کیا رگها
به

بیمارستان پیامبر اعظم ص قشم

خودمراقبتی در هموروئید
(بواسیر)

نگام اجابه زاج گفمه

یاناب

یاناب قعد

شاد  .لارئید در داخل وختارج

لاروئید به دلیل ا زاس

شار داخل شکل

جلیه س اکه و زورزدن بی

به

ر عتیته از

از حد در نگام اجابه زاج سا یار

آسد و در حا یگ

خانرسز

شاس اکه.
یا ل بته شتکتل

د اع سا بعد از د

قطره قطره ،درد وکازش ،خارش ،اشکاب در د
زدگ

خاط ناحیه

و بتیترون

قعد

س اکه ز ن ،اکهاب ز ن ،زور زدن بی

کتن ،عتاا تل

دت در تااله  ،ا زاس

یم تیت تر و عتدم

اکمفاده از یاه جات و ک زسجات ،صرف نکردن اسعات و آب

عنوان

خودمراقبتی در هموروئید

تهیه کننده

ایرما ریحانی کارشناس پرستاری
زهرا نامدار کارشناس پرستاری

تایید کننده
سال تهیه
ناظر کیفی

کمیته آموزش به بیمار

دکترسارا اکبر نژاد
دکتر امیر مسعود عزیز پور

بهار8931
متخصص جراحی

سوپروایزر
آموزش به
بیمارایرما
ریحانی
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به اندازه یا
با پیداس

 ،به تااله ر مه و بدون عجیه علل د

را انجام د ید؛ زسرا به تاخیر انداخمن علل د
کفه شدن د اع

گردد و د

شد  .از نشسمن و زور زدنها
خاددار

ینید  .به دت طاالن

اسسمادن طاالن
طار
حملا

به رگ

اکه یه باسد برا
ر از چند گا

عالیه بدن

باعث خشتک و

آن بسیار دشتاار ختاا تد
تاقت

طتاالنت ،

ح

حاو

ااد ب

گشاد

و پرخان

 ،اکمفاده از پلاد و شیاف

یننده و اکتمتراحته جتهته ر ت
رگها با نظرپزشک عتالتت تتاصتیته

یشاد  .در راحل اولیه ،در ان تیتمتاانتد بته صتارت
و به روش غیرجراح
برا

انجام شاد و در غتیتر
برداشمن

چند روز ق ل از علل رژسم ک ک و کرشار از استعتات
راوان بناشید 1 .ال

 81کاعه ق ل از علتل نتاشتمتا

اجتابته

تزاج

شب ق ل از علل برا یا

الزم اکه ا ا

آلادگ

اطراف ناحیه

آورد  .اگتر یتارتتان

یییه

ل اکها ،ل اس زسر و جارابها

تیتز

،

خاد را خارج ینید .
خاد را در آورسد و

ل اس خصاص اتاق علل بپاشید .

بنشینید .

بیند شده و قدم بزنیتد  .ورزش یتنتیتد؛

ک ک و نظم انند پیاده رو

علل را بمراشتیتد و

ق ل از ر من به اتاق علل ،زسارآالت ،اجسام

ننشینید و ناسسمید؛ نشتستمتن و

باعث یا

و احملاب عفانه

اکمحلام ینید .
گیره

دت طاالن

لتاروئتیتد تا

گردد.
انجام
آموزش هاي قبل از عمل :

کر ،لنز و دندان صناع

ا شار وارد

تا

باشید.

روشهاي پیشگیري از هموروئید :
تلاسل برا د

بروز

لاروئید ،در ان شاد  .اکمفاده از تیتیتن

اسنصارت در ان جراح

از حد اق اجابته

ارث  ،حا یگ  ،یم تحری  ،صرف غذا ا

شناسنامه پمفلت آموزشی کد SU-06-98

گردد.

اکهاب ز ن و س اکه ز ن به عناان هلمرسن دلتیتل

کرپاس

چه عواملی باعث ایجاد هموروئید میشوند؟
زاج ،نشسمن طاالن

از روز( پت

ص حانه) اجابه زاج انجام شاد.ق ل از ص حانه تاصیته بته

جاذب آب ،حلام نشیلنگا

عالیم یا نشانه هاي بیماري شامل:
لراه د

از

درمان :

علت ایجاد هموروئید :

به

د د .تاصیه

صرف آب ولرم به صارت ناشما

قعد قرار دارد.

کنگین به وجاد

شاد یه در کاعه عین

ت

شار

الك ناخنها

خاد را پاك ینید و نیز

نداشمه باشید  .ق ل از خروج از بخ

یچ گانته آراسشت
ِ جراح  ،ادرار خاد

آموزش هاي بعد از عمل :

عزسز وقم

ددجا

به بخ

ن اسد از راه د ان چیتز
اشیار

نمقتل شتدستد

بتختارستد؛ بتعتد از

 4بار در روز در لگن آب گرم

تاانید صرف اسعتات را

شروع ینید ( .ترجیحا تا  5روز).
به پهیا بخاابید ،به طار رتب تغییر وضعتیته
داده و

ر کاعه سک رب به رو

شکم قترار

گیرسد .
علاال ً ق ل از ترخیص پانسلان ناحیه
برداشمه

شاد و لگن تلیز

علل

حما آب گرم

جهه المیام زخم در اخمیار شلا قرار داده ت
شاد تا به دت  01ال

 01دقیقه در آن بنشینید.

از پاشيدن ل اس تنگ ،پالکمیک
بستتمتتن نتتلتتربتتنتتد ختتاددار
اگر چاق
نا

و کتفته و
نتتنتتيتتد.

سميد ،وزن خاد را به طار عقتاب

د يد.

مراقبت در منزل :

oتاصیه یشاد از 81کاعه بعد از علل به دت

یا ل و در صارت عتدم تتهتاع بتا

اجازه ی پزشک

رژیم غذایی :

 0ال

فمه 3 ،ال

2

بنشینید .

برا

س اکه تاصیه

غذاس پر ی ر ( یاه ا و ک زسجات) اکمفاده ینید .
اسعات راوان(  8لیاان در روز) بناشید.
تاصیه یشاد یه از غالت یا ل ( انند  :نان ک اس

 oدر صارت احساس د

تزاج انتجتام

 ،اجابه

د ید و بعد از اجابه زاج ،قعد را بته ختابت

شسمشا داده و با دکملاب یاغتذ

نترم ،خشتک

ینید .
 oخانابه بعد از انجام د
 oدرد و ناراحم

شلا به

از دو فمه برطرف

ط یع

اکه .

نگام د

شاد ،در استن

علاال بعتد
تدت

دار ) ،ح ابات ،ک زسجات ،یاه

ت

تاصیه یشاد یه ک اس گندم را بتا ستک قتاشت
رباخار

تجاسز شده تاکط پزشک را

 oاگر از حل علل شلا نلانه بردار
اکه نمیجه

د ید .
از حد شیرسن

و قهتاه و شتکتالت

از خاردن کیب بدون پاکه ،انار ،اکه و به (یته

باعث نفخ و س اکه

شاد )اجمناب ینید .

از سهل و یین بدون تجاسز پزشک اکمفاده نکنید،

کر وقه و به طار یا ل صرف ینید .
آز اس

 6قاش

اجمناب شاد .

برا

بیاتیک

در روز شروع و به تدرست به  4ال

از صرف بی

پزشک اکمفاده نلائید .
ا

ا

لراه با پتاکته و

آجیل اکمفاده نلائید.

غذاخار ا زاس

تاانید جهه ینمرب درداز سکن تجاسز شده تاکط

 oآنم

یا

شاد یته از رژستم

شده  ،الزم

را به پزشتک ختاد نشتان

نرم یردن د اع از روغن زسمان ،آلتا ،انتجتیتر،

خایشیر،ا کفرزه و شیر کرد اکمفاده ینید .
تاصیه

شاد در صارت بروز عاارض بعد از علل

ثل خانرسز

از قعد ،ترشحات چری  ،تب و س اکته

به پزشک راجعه ینید .

د ید تا ادا ه در ان انجام گردد .
 oانجام وسزسه ا
روند به اد

نظم و پیگیتر

شلا اثر اکه.

در تان در

توصیه اهی زپکش معالج و رپستاران را رد مورد مراقبت از خود بدقت انجام دهید ات هب امید رپوردگارسالمتی

خود را بازیافته و ازبیمارستان مرخص شوید.

