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 :يا بواسير بيماري هموروئيد تعريف

)  گشادشید   هیاي از سیياهر   است بواسير عبارت

در  يا مقعد. بواسیير ممنی    رود  ( در راستواريسی

عید  مق ( يا در میدخ  )بواسير داخلی مقعدي مجراي

 باشید. بواسیير ممنی     شد  ( واقع)بواسير خارجی

 باشد امیا تنهیا بیا وقیو      ها وجود داشتهسال است

شود. هموروئيیدها باششیت     برد پی بدان خونريزي

هاى عروقى طبيعیى هسیتند كیه در نا يیه كانیال      

سانتى مترى انتهاى رود  بزر   ۴مقعدى در قسمت 

و قسیمت داخی  و   )راست رود ( قرار دارنید و در د 

خارج كانال مقعد قرار دارند كه به آن هموروئيدهاى 

 داخلى و خارجى مى گويند.

هموروئيدها ارگان هاى طبيعى اي  نا يه هستند كه 

در اثر زور زدن به دنبال يبوسیت و يیا اسیهال میى     

توانند پرخیون و متیورش شید  و در تیورت تنیرار      

شیت   يبوست و زور زدن موقع اجابت مزاج ايی  باش 

هاى عروقى متورش و دچار پارگى و زخمى شد  و بیه  

تورت خونريزى و بيرون زدگى و گاهاً درد به هنگاش 

 اجابت مزاج خود را نشان دهند.

 انوا  هموروئيد:

هموروئيدهاى داخلى از نظر شدت عالئم به چهار 

 درجه تقسيم مى شوند.

هموروئيدهاى خارجى معموالً به تورت ي  

ر بيرون نا يه مقعد قرار داشته برجستگى خارجى د

 و اكثراً با درد و تورش همرا  است.

بواسير خارجی برآمدگی نرمی در  بواسير خارجی :

اطراف دهانه ي مقعد است. گاهی اوقات ممن  است 

  اشتی به ناش بواسير ترومبوز رخ دهد. در اي 

وضعيت، ي  شخته ي خونی ايجاد شد  و آن 

نجا كه بافت هاي اطراف برآمدگی سفت می شود. از آ

مقعد پوشيد  از پايانه هاي عصبی است، بواسير 

 خارجی معموالً بسيار دردناک است.

از آنجا كه پايانه هاي عصبی  ساس  بواسير داخلی :

در مقاب  درد زيادي در داخی  كانیال مقعید وجیود     

ندارد، اي  نو  بواسير خيلیی دردنیاک نيسیت. امیا     

ايی  بواسیيرها   ممن  است كه  یي  عمی  دفیع،    

 خونريزي كنند. 

 



 : شايع مئعال

خونريزى: اوشي  و شايع تري  عالمت خونريزى است. 

خونريزى هنگاش اجابت مزاج است كه پی  از دفیع   

مدفو  سفت ايجاد مى شود و به تورت خون روش  

و تاز  روى كاسه تواشت میى چنید. افیراد بايسیتى     

باشید  متوجه باشند كه اگر خون مخلوط بیا میدفو    

بايستى به ساير عوام  مث  سرطان ها، پوشيپ هیا و  

رود  كوشيت ها مشنوک شد  و  تماً بررسى كامی   

 جراح متخصص كوشوركتال انجاش شیود. توسط  بزر 

علیت واقعیى هموروئيید مشیخص      : بواسير عل 

نيست. وشين  عوام  مهم و موثر در بروز آن عبارتند 

 از:

زور زدن موقع  -۳ اسهال مزم  -۲ يبوست مزم  -۱

 -۵ نشست  طوالنى مدت در تواشیت  -۴ اجابت مزاج

تحیرک   -۸  املگى -۷ عوام  ارثى -۶ افزايش س 

 كم

 :مراقبت بعد از عمل

موادغذايی فيبردار بيشتر بخوريد: خوردن بيشتر 

ميو  جات، سبزيجات باعث می شود مدفو  بزرگتر 

مايعات بيشتر بنوشيد:  شد  و آسان تر دفع شود.

ن مايعات زياد، مدفو  را نرش تر می كند و خورد

عم  دفع را .فشار هنگاش عم  دفع كمتر می شود

سرموقع انجاش دهيد: به تاخير انداخت  عم  دفع 

باعث خش  و سفت شدن مدفو  می گردد و دفع 

 آن بسيار دشوار خواهد شد.

ورزش كنيد: فعاشيت بدنی باعث كاهش فشار وارد بر 

 بوست را نيز كاهش می دهد.ر  ها شد  و ا تمال ي

به مدت طوالنی ننشينيد و نايستيد: نشست  و 

ايستادن به مدت طوالنی بر ر  ها فشار وارد می 

آورد. اگر كارتان طوري است كه بايد براي مدتی 

طوالنی بنشينيد،  تماً هر از چند گاهی بلند شد  و 

 در اطراف چرخی بزنيد.

تا  ۱۰به مدت  ماش كنيد: خوابيدن در وان آب گرش 

 دقيقه از تورش و درد می كاهد. ۱۵

نننيد و در  عجله مزاج اجابت براي : پیشگیری

در  مدتطوالنی و نشست  از زور زدن  ال عي 

 داريد، وزن وزن اگر اضافه كنيد. خودداري توآشت

 را در رژيم مقدار فيبر غذايی دهيد. خود را كاهش

 بنوشيد. آب شيوان ۸-۱۰ وزانهر دهيد. خود افزايش

 براي : غذايی رژيم كنيد. ورزش طور منظمبه

مواد   اوي متعادل رژيم ، ي از يبوست پيشگيري

، ، كلوچهتاز  هايميو  فيبر زياد، مث  داراي غذايی

 باشيد. دار داشتهسبوس و غالت ، سبزيجات بوبات

 بنوشيد. مايعات شيوان ۸-۱۰ نهروزا

 ۲۰۱۴منبع: بيماري داخلی جرا ی. برونر سودارث

 

 

 

 :VIP شمار  تلف  تماس با بخش

۳۲۲۷9۷۰۱ – ۰۷۱ 
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