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 توصيه هاي بعد از عمل جراحي 

بعد از عمل جراحي هموروئيد و هنگاگا            -1

اجابت مزاج پانسمان روي قسمت جگراحگي         

شده خواهد افتاد كه اين امر نبايد مگوجگ            

 ناراني بيمار گردد .  

 بعد از ترخيص مي توان استحما  كرد .  -2

ابتدا رژيم غذايي شما مايعات فگراوان              -3

سوپ  سپس رژيم معمولي و پر فيبر اسگت           

براي اينكه دچار يبوست نشگويگد بگايگد از             

مايعات فراوان    سبزيجات   ميوه   آلگو                

 انجير و ... استفاده كنيد .  

روز   هفته اول بعد از عمل         3—2اگر در       -4

هناا  دفع خونريزي ذاشتيد ناران نباشگيگد        

اين خونيزي كم كم از بين مگي رود اگگر              

خونريزي خيلي شديد شد و يا بعد از مگدت        

فوق ادامه يافت حتما به پزشك خود اطگع          

 دهيد .  

 پياده روي براي شما بسيار مفيد است .   -5

پس از عمل در هناا  شل و سفت كردن           -6

مقعد   كمي درد وجود دارد كه پس از چنگد        

 روز تا يك هفته كامع بهبود مي يابد .    

 ليوان در روز برسانيد. 8مصرف آب را به  -7

 

هر وقت احساس دفع داشتيد به دستشويي برويد و از حگبگس                  -8

كردن آن خودداري كنيد . هناا  دفع مدفو  از زور زدن خگودداري               

كنيد . پس از دفع مدفو  خودتان را با آب گر  بشوييد ) حگتگي در                    

 تابستان ( و بادستمال توالت سفيد بدون عطر و بو خشك كنيد . 

از صابون هاي معطر جهت شستشو استفاده نكنيد زيرا مواد رناي         -9

 و معطر سب  تحريك و خارش و خونريزي ميشوند . 

روز اول بگعگد از          11—5براي كاهش درد و خونريزي كمتر از  —11

 جراحي به پهلو بنشينيد و بخوابيد .  

در محل هاي سفت و مرطوب ننشينيد . رطوبت سب  خارش و               -11

 تحريك ناحيه مقعد مي شود .  

 تا سه هفته بعد از عمل مي توانيد غعاليت عادي داشته باشيد .  —12

در صورتي كه بعد از بهبودي كامل باز هم خگونگريگزي شگديگد             —13

داشتيد فقط با پزشك خود مشورت كنيد و به توصيه دياران از هگر               

 دارويي استفاده نكنيد . 
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 ” بواسير ” هموروئيد  

سانتي متر انتهاي راست روده كانال مگقگعگدي            4—5/2

ناميده مي شود . كانال مقعدي با شبكه اي از وريدهاي            

كوچك كه درست زير پوست هستند كشيده مي شود .     

عادت هاي غير عادي جهت اجابت مزاج از قبيگل زور             

زدن براي بيرون راندن مدفو  ) به خصگو  مگوقگع                

يبوست ( يا نشستن طوالني مدت جهت اجابت مزاج             

ممكن است باعث بزرگي اين وريدها بشود . اين وريگد           

هاي بزرگ شده اليه هاي متور  بافتي را درست مگي            

كند كه ما آن ها را هموروئيد مي ناميم . مدفو  سخت             

ممكن است بواسير را بيشتر تحريك كرده و آن ها را از 

 كانال مقعدي بيرون براند .   

 انواع هموروئيد 

هموروئيد دو نو  داخلي و خگارجگي دارد . در نگو                   

داخلي   بافت متور  در داخل كانال مقعدي قرار داشته       

و ديده نمي شود و فقط در زمان دفع مگدفگو  قگابگل                

مشاهده است . در نو  خارجي بافت متور  در اطگراف             

مقعد و به رنگ پوست بوده گاهي همراه با خارش بوده           

و تنها در صورت تشكيل لخته در آن محگل   بگافگت                

 درگير به رنگ تيره درآمده و دردناك مي شود .   

 علل هموروئيد 

افزايش فشار داخل شكمي موقع دفع مدفو  خشگك و يگا اسگهگال                  

طوالني مدت از علل شايع هموروئيد هستند . خيلي از خانگم هگا در                  

طي حاملاي دچار هموروئيد مي شوند . نشستن يا ايستادن طگوالنگي              

مي تواند يك عامل باشد . علل ديار شامل ورزش نگكگردن   ورزش            

خيلي سناين   عادت بيرون روي نادرست ) از قبيل زور زدن بگراي                 

 مدفو  يا نشستن بر روي دستشويي براي مدت طوالني ( است .  

 عاليم هموروئيد 

خونريزي بدون درد كه معموال همراه با مدفو  و يا پگس از دفگع                  -1

 بصورت قطره قطره يا خون پاشي خواهد بود . ) شايعترين ععمت ( 

الز  به يادآوري است كه هر خونريگزي          -3درد   خارش و سوزش        -2

از مقعد را نبايد به حساب بواسير گذاشت بلكه توسط پگزشگك بگايگد              

 بررسي هاي الز  انجا  شود تا علل ديار نيز رد گردد .  

 پيشگيري از عود بيماري 

طهگارت بگا       -3زور زدن در هناا  دفع ممنو          -2يبوست ممنو      -1

 از رژيم غذايي پر فيبر استفاده كنيد .   -4آب گر  

 فيبر چيست ؟ 

فيبر بخشي از گياه است كه هضم نشده و باعث ايجاد حجم مي شگود               

تا مواد غذايي راحت از لوله گوارش عبور كند كه به دو شكگل وجگود                 

 دارد :   

 نو  محلول در آب كه ماده ژله اي بوده  و در جوي دو سر   نخود  -1

لوبيا   باقع و ميوه جات وجود داشته و نو  مصنوعي آن            

 پسيليو  نا  دارد .  

نو  غير محلول در آب كه بطور سگريگع از لگوگلگه                   -2

گوارش عبور مي كند و در گند  سگبگوس دار غگعت               

 كامل   نان و سبزيجات موجود است . 

بجاي مواد كم حجم يا بدون فيبر ) نان تهيه شگده از                

غعت بدون سبوس   شيريني جات   چيپس   بستني            

پنير و گوشت ( از غذاهاي حاوي فگيگبگر ) مگيگوه                        

سبزيجات   نان تهيه شده از غعت كامل و سبوس دار (            

استفاده كنيد . بهتر است سبزيجات را خگا  مصگرف               

كنيد چون طبخ   باعث كاهش فيبر آن ها مي شود . از               

ميوه هاي تازه با پوست خوراكي بيشتر استفاده كنيد .           

 پوست ميوه سرشار از فيبر است .   

 توجه 

روزي سه مرتبه داخل لان آب گر  و بتادين هر بار             -1

دقيقه بشينيد و سپس خود را بگا آب         21—11به مدت   

 ولر   بشوييد  و خشك كنيد .  

 پس از هر بار اجابت مزاج ناحيه را به خوبي بشوييد  -2

از مسكن هايي مانند استامينوفن و بروفن مي تگوان            -3

 استفاده نمود .   

از بلند كردن و يا كشيدن وسايل سناين خگودداري       -4

 نماييد .  


