شقاق مقعد یا آنال فیشرچیست؟

روش های درمان شقاق:

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی
درمانی هرمزگان

وضعیتی بسیار دردناک است که حاصل زخم سطحفی یفا

بیمارستان پیامبر اعظم ص قشم

پارگی در ناحیه پوشش سلولی مقعد اسفت .شفقفاق بفه

می باشد .در برخی از موارد شقاق را مفی وفوان بفه

یک خط طولی است که در نیمه وحتانی کانال مقعد

وسیله درمان های خانگی برطرف کرد .اگر به وازگفی

در ناحیه زیر خط دندانهای ایجاد میشود و چون ایا ناحیه

دچار شقاق شده اید و در مرحله حاد آن قرار دارید ،با

حسگرهای بسیار زیادی دارد ،یک وضعفیفت ففوقالفعفاده

استااده از رژیم غذایی حاوی مواد غذایی فیبردار مانند

دردناک را برای فرد بیمار ایجاد میکند.

کلم ،کاهو ،خیار ،میوه جا ،سبزیجا  ،خاکشیر ،انجیفر

علل زمینه ساز

خشک که درآب خیسانده شده است  .هم چفنفیفا بفا

خودمراقبتی در شقاق مقعد
(آنال فیشر)

صور



ضربه ناشی از عبور مدفوع سات(یبوست) یا اسهال طوالنی

مراجعه به پزشک و دریافت یک نسخه ی دارویی مفی



زایمان

ووان ایا بیماری را کنترل نمود .نشستا در آب ولرم نیز



سابقه جراحی مقعد

می وواند کمک کند .اما اگر هیچ یک از نسخه ها جواب



سوء مصرف ملیاها

ندهد و دچار فیشر مزما شده اید بهتفر اسفت روش

شقاق به دو نوع حاد و مزما وقسیم می شود .شقاقی که زیفر

عمل جراحی را انتخاب نمایید .با جراحی قسمفتفی از

دوازده هاته طول کشیده باشد ،شقاق حاد در نفرفر گفرففتفه

اسانکتر داخلی جدا می شفود ودر نفتفیفجفه ،فشفار

میشود.

شناسنامه پمفلت آموزشی کد SU-07-98
عنوان

خودمراقبتی در شقاق مقعد

تهیه کننده

ایرما ریحانی کارشناس پرستاری
نهضت یکتاپور کارشناس پرستاری

تایید کننده
سال تهیه
ناظر کیفی

کمیته آموزش به بیمار

دکترسارا اکبر نژاد
دکتر امیر مسعود عزیز پور

بهار89
متخصص جراحی

سوپروایزر
آموزش به
بیمارایرما
ریحانی
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بسته به نوع شقاق روش های درمان آن نیز متفافاو

استراحت اسانکتر کاهش یافته و زخم ورمیم می شود

.

عالئم:
درد شدید در هنگام اجابت مزاج و خون ریزی از مقعد در هنگام

دفع مدفوع و ایجاد زایده پوستی در ناحیه زخم،خارش مقعد.

چه مراقبت هایی پس از جراحی فیشر مقعد
نیاز است ؟
اکثر افرادی که ایا جراحی را انجام دادهاند ،مفتفوجفه

پیشگیری از ابتال به شقاق
ایا بیماری مانند سایر بیماری های مقعد می وواند با روش های
آسانی وا حدودی کنترل شود .از آنجا که بیماری هفای مفقفعفد

کاهش یا از بیا رفتا درد ناشی از شفقفاق مفقفعفد
بالفاصله یا طی چند روز بعد از جراحی شدهاند.نگرانی

اروباط مستقیمی با روده و معده دارند . ،رعایت سبک زنفدگفی

از اجابت مزاج بعد از عمل جراحی کامال ً طبیعی مفی

ووغذیه سالم می وواند شما را از ابتال به فیشر در امان نگه دارد.

باشد

رژیم غذایی سرشار از فیبر مصرف مایعا

بفه مفقفدار الزم،

داشتا وحرک و دوری از استرس می وواند شما را از یبوسفت و
اسهال مکرر دور نگه دارد.لباس زیر نخی ،گشاد ومناسب بپوشید

از مصرف صابون های معطر و محرک در ناحیه مقفعفد

رژیم غذائی ومراقبت در منزل :

درمان
اولیا قدم درمانی وجویز ملیا هایی است که مدفوع را
حجیم و شل می کنند و همراه با آن نشستا در لفگفا
آبگرم را ووصیه می کنیم .در ایا مرحله وجویز پماد آنتی
فیشر (حاوی مواد بیحسکننفده و مفواد نفرمکفنفنفده
می باشد) یا ژل لیدوکائیا میوواند کمککننده بفاشفد.

 .رژیم غذایی پرفیبر و مصرف مایعا

فراوان برای کمک به

نرم شدن مدفوع و جلوگیری از یبوست که برای رد شفدن
راحت ور مدفوع از روی ناحیه ی زخم جراحی باید رعفایفت
گردد.

موادی مثل آلو ،انجیر و خاکشیر می وواند کمک کننده باشد.

اغلب موارد شقاق حاد با چنیا درمانی بهبود مییابند.

غذاهای کم چرب مانند برنج ساده(به صور

در صوروی که پاسخ درمانی کافی گرفته نشد ،یا شقاق

کبابی ،نان وست نرم و ماست مناسبور است.

کفتفه) ،مفر

از نوع مزما بود ،می ووان از روش هفای دیفگفری

حمام نشستهی در لگا ومیزبا آب ولرم مد

استااده کرد .

دقیقه دو الی سه بار در روز به خصوص بعد از اجابت

ده وا بفیفسفت

مزاج سپس خشک کردن آن ،به ومیزی ناحفیفه و آرامفش

آموزش های بعد از عمل

عضال

کف لگا کمک می نماید.

بخورید؛ بعد از هوشیار

با اجازه ی پزشک می ووانید مصرف مایعا
به پهلو بخوابید ،به طور مروب وغییر
ساعت یک ربع به رو

برداشته می شود و لگا ومیز

محتو

همچنیا پزشک ،بیمار را از عالیم طبیعی و غیر طبیعی
بعد از عمل آگاه می نمایدوا در صفور
نشود .اقداما

بفروز نفگفران

الزم را انجام دهد

از پوشيدن لباس ونگ و سات و بستا كمربند خوددار
كففففففففففففففففففففففففنففففففففففففففففففففففففيففففففففففففففففففففففففد.

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

داده و هر

امید رپوردگارسالمتی خود را بازیافته و ازبیمارستان مرخص شوید.

عفمفل

آب گرم جهفت

التیام زخم در اختیار شما قرار داده می شود وا به مد
بنشینید.

جلوگیری از یبوست روند بهبودی و درمان را سریعوفر مفی

.

بهبودی کمک خواهد نمود.

را شروع

راهرفتا و پیاده روی با افزایش خونرسانی به کف لگفا و

 01الی  01دقیقه در آن

احساس خستگی بیشتر استراحت نمایید ،خواب کافی به

عدم وهوع

شکم قرار گیرید .

معموال ً قبل از ورخیص پانسمفان نفاحفیفه

ووجه به میزان خواب و استفراحفت خفود ،در صفور

دهيد.

کنید (.ورجیحا وا  5روز) .
وضعیت

مصرف مکمل ملیا با نرر پزشک منعی ندارد.

اگر چاق هستيد ،وزن خود را به طور معقول كفاهفش

وقتی به بخش منتقل شدید نباید از راه دهان چفیفز
کامل و در صور

خودداری گردد.

نماید.
امکان دوش و حمام ایستاده از روز بعد عمل وجفود دارد

که بعد از آن باید ناحیه ی مقعد را به صور
حوله ومیز و مخصوص خشک نمایید.

کامل بفا یفک

