هموروئیدیا بواسیر چیست؟

سفت ایجاد مى شود و به صورت خون روشن میباشد.
وضعیت آن طورى است که اکثراً پس از مدفوع است و به

به زبان ساده و اریس سیاهرگهاي وریدهاي مقعد را بواسیر

عبارتى از مدفوع جدا است .افراد بایستى متوجه باشند

یا هموروئید گویند ( واریس اتساع و گشاد شدن و پیچ در

که اگر خون مخلوط با مدفوع باشد بایستى به سایر عوامل

پیچ شدن سیاهرگهاست).

مثل سرطان ها ،پولیپ ها وکولیت ها مشکوک شده و حتماً
بررسى کامل کولون توسط جراح متخصص کولورکتال
انجام شود.
-2خروج توده (بیرون زدگى) :دومین عالمت بیرون
زدگى است که گاهاً بالشتک هاى هموروئیدى از مقعد
خارج شده که خود به خود جا رفته و یا براى جااندازى نیاز
به دستکارى دارند و گاهى آنقدر وسیع هستند که قابل

شایعترین علت :


یبوست



اسهال طوالني



زور زدن در موقع دفع مدفوع



چاقي



حاملگي



،بلندکردن اجسام سنگین



سیروز کبد

جااندازى نیستند و بایستى سریع تر به جراح مراجعه
شود.
-3درد :سومین عالمت درد است که در هموروئیدهاى

درمان بواسیر:
با توجه به اینکه علت اصلي همورویید،یبوست است ،قدم
اول براي درمان برطرف کردن یبوست بیمار است .رژیم
غذایي بایدتغییر کند مگر اینکه یبوست عالمتي از بیماري
دیگري باشد که آن هم درمان خاص خود رادارد .درصورتي
که یبوست با روشهاي معمولي برطرف نشود ،رژیم غذایي
با فیبر باال حاوي سبزیجات و میوه جات و حاوي مواد
ملین طبیعي،آلو،روغن زیتون،گالبي

درجه سوم ،چهارم عارضه دار شده و یا هموروئیدهاى
خارجى و مخلوط بروز مى کند.
-4وجود یک برجستگی در مقعد احساس این که پس از
اجابت مزاج ،راست روده به طور کامل تخلیه نشده باشد
-5حالت التهاب و تورم در دهانه مقعد


استفاده از لگن آب ولرم روزانه براي  3-2بار و
هر بار20-10دقیقه در آن بنشینید.با توجه به

عالئم:

شرایط بیمار از دارواستفاده میشود.

-1خونریزى :اولین و شایع ترین عالمت خونریزى است.

آخرین اقدام درمانی جراحی است .جراحي به  2شکل

خونریزى هنگام اجابت مزاج است که پس از دفع مدفوع

انجام میگیرد؛

-1استفاده از لیزر که سرپایي است ،نیاز به بیحسي

مدفوع مي گردد و دفع آن بسیار دشوار خواهد

وبیهوشي ندارد و عارضه اش حداقل است.

شد.

-2نوع دوم جراحي در اتاق عمل و با بیهوشي انجام

 ورزش کنید :فعالیت بدني باعث کاهش فشار

میگیرد.

وارد بر رگ ها شده و احتمال یبوست را نیز
کاهش مي دهد.
 به مدت طوالنی ننشینید و نایستید :نشستن و

مرکزآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

ایستادن به مدت طوالني بر رگ ها فشار وارد
مي آورد .اگر کارتان طوري است که باید براي
مدتي طوالني بنشینید ،حتماً هر از چند گاهي

هموروئیدیا بواسیر

بلند شده و در اطراف چرخي بزنید.
بعد از عمل جراحي جهت مراقبت از خود به نکات زیرتوجه

 حمام کنید :خوابیدن در وان آب گرم به مدت 10
تا  15دقیقه از تورم و درد مي کاهد.

کنید :
 در صورتیکه یبوست بیمار کامل برطرف نشود،

 یخ بگذارید :با گذاشتن کمپرس یخ بر روي

هر نوع درماني بي فایده است و همورویید عود

قسمت آسیب دیده مي توانید از تورم آن

خواهد کرد .موادغذایي فیبردار بیشتر بخورید:

بکاهید.

خوردن بیشتر میوه جات ،سبزیجات و حبوبات
باعث میشود مدفوع بزرگتر شده و آسان تر دفع
شود.
 مایعات بیشتر بنوشید :خوردن مایعات زیاد،
مدفوع را نرم تر مي کند و فشار هنگام عمل دفع
کمتر مي شود.
 عمل دفع را سرموقع انجام دهید :به تاخیر
انداختن عمل دفع باعث خشک و سفت شدن
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