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 ًٌؾغتي در خبی عزد ٍ هزطَة-
 ًٌؾتي ثِ هذت طَالًی-
رصین غذایی پز فیجز هثل: خَردى عجشیدبت ٍ -

 هبیؼبت فزاٍاى  ٍ هیَُ ّب
 داؽتي تحزن ٍ ٍرسػ ٍ پیبدُ رٍی-
 اعتفبدُ اس ًبى ٍ غالت عجَط دار هثل ًبى عٌگه-
 لیَاى آة 8هصزف رٍساًِ حذالل -

 درمان:
وِ ثغتگی ثِ درخبت درهبى ثِ صَرت خزاحی اعت 

ّوَرٍییذ دارد هثل: ثغتي ٍریذ همؼذ ثَعیلِ ثبًذ 

 العتیىی
 الىتزٍلیش )ّوَراپی(

 خزاحی ٍ ثزداؽتي ٍریذّبی هؼیَة
ثب ثغتي ایي ًَار خزیبى خَى آى لطغ هی ؽَد ٍ پظ *

 اس چٌذ رٍس خؾه ٍ چزٍویذُ هیؾَد

  درمان دارویی:

دارٍّبی هَضؼی ثذٍى ًغخِ اس خولِ ؽبهل 

ٍ یب  خوغ وٌٌذُ یب لبثضّب، دارٍّبی  وٌٌذُ ظحثی

اغلت ثزای توبم درخبت وِ  ّب ضذػفًَی وٌٌذُ

ّوچٌیي اعتفبدُ اس هغىي  ؽًَذّوَرٍئیذ تَصیِ هی

 .ّب ٍ هلیي ّب هی تَاًذ هفیذ ثبؽذ

 

 بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

 

در  مراقبت های پرستاری

 همورویید یا بواسیر:

 بخش جراحی

 

 سھیال محمدی

  

  

 

 تعریف:
ثِ سثبى عبدُ ٍاریظ عیبّزگْب )ٍریذّبی ( هخزج یب 

همؼذ  را ثَاعیز یب ّوَرٍئیذ گَیٌذ ٍ گؾبد ؽذى ٍ 

خَى وِ هحتَای  .پیچ در پیچ ؽذى عیبّزگْبعت

اوغیضى ٍ هَاد هغذی اعت تَعط ؽزیبًْب)عزخزگْب( 

ثِ هخزج یب همؼذ  هی رعذ ٍتَعط عیبّزگْب )ٍریذّب( 

ثِ للت ثبس هی گزدد. اگز ثِ ّز دلیلی در عز راُ 

ثبسگؾت خَى تَعط عیبّزگْب هبًؼی ایدبد ؽَد ثِ 

تذریح فؾبر داخل عیبّزگْب افشایؼ یبفتِ ٍ ایي 

دی عیبّزگْب ٍ پیچ در پیچ ؽذى هغئلِ ثبػث گؾب

ٍاریظ ٍریذّبی هخزج وِ هؼبدل ّوَرٍئیذ یب  ٍ آًْب

 اعت هیؾَد.ثَاعیز

  عالیم:

تزؽح ٍ تحزیه  -عَسػ -خبرػ -درد    

 اطزاف همؼذ

 خًَزیشی اعت ؽبیغ تزیي ٍ سیبد ثَدى ػالین:

خًَزیشی هوىي اعت ثذٍى درد ٍ در ٌّگبم 

 .هذفَع وزدى ثبؽذ

 ًذاؽتي یجَعت -پیشگیری:

 سٍر ًشدى ٌّگبم هذفَع داؽتي-

 طْبرت ٍ ؽغتي خَد ثب آة گزم-

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 آنچه بیمار پس از جراحی هموروئید باید بداند
ثیوبر گزاهی رصین غذایی ؽوب هبیؼبت فزاٍاى، عَح، ؽیز، -

فیجز خبت خبم ٍ رصین غذایی هؼوَلی ٍ پز ووپَت ٍ هیَُ

ثبؽذ ثزای ایٌىِ دچبر یجَعت ًؾَیذ ثبیذ اس هبیؼبت فزاٍاى، هی

خبت، آلَ، اًدیز ٍ ثزگِ ّلَ اعتفبدُ ؽیز، عجشیدبت، هیَُ

 .وٌیذ
در صَرتی وِ ثبس ّن یجَعت ؽذیذ ثِ پشؽه خَد اطالع -

ایي دٍ ّفتِ ثؼذ اس ػول  .اعتفبدُ وٌیذ ًگیاس تَالت فز .دّیذ

خَد را ؽغتِ ٍ  زمي اثتذا ثب آة ٍلثذًجبل ّز ثبر دعتؾَئی رفت

دلیمِ  10-20تویش ًوبئیذ ٍ عپظ داخل لگي آة گزم ثزیشیذ ٍ 

 .داخل آى ثٌؾیٌیذ ٍ هحل را خؾه وٌیذ

اعتفبدُ اس لگي آة گزم عجت وبّؼ درد ٍ تَرم ؽذُ ٍ  توجه:

 .وٌذّوچٌیي ًبحیِ همؼذ را تویش هی
 5-10ثزای ایٌىِ دردتبى ووتز ؽَد ٍ خًَزیشی ًذاؽتِ ثبؽیذ 

 .رٍس اٍل ثؼذ اس ػول ثِ پْلَ ثٌؾیٌیذ ٍ ثِ پْلَ ثخَاثیذدلیمِ 

رطَثت عجت خبرػ ٍ  .ّبی عفت ٍ هزطَة ًٌؾیٌیذدر هحل

ثزای خلَگیزی اس درد ٍ تحزیه،  .ؽَدهیهمؼذ تحزیه ًبحیِ

تِ ثؼذ اس ػول ّف 2-3اگز  .ثِ هذت طَالًی راًٌذگی ًىٌیذ

ٌّگبم دفغ هذفَع خًَزیشی داؽتیذ، ًگزاى ًجبؽیذ ایي 

رٍد اگز خًَزیشی خیلی ؽذیذ ثَد ٍ خًَزیشی ون ون اس ثیي هی

یب ثؼذ اس هذت فَق اداهِ داؽت حتوبً ثِ پشؽه خَد هزاخؼِ 

ٌّگبم دفغ هذفَع .رٍی ثزای ؽوب ثغیبر هفیذ اعتپیبدُ .وٌیذ

ٍلت احغبط هذفَع داؽتیذ  ّز .اس سٍر سدى خَدداری وٌیذ

 .حتوبً ثِ دعتؾَئی ثزٍیذ ٍ اس حجظ وزدى آى خَدداری وٌیذ

 

 های پرستاری پس از عملمراقبت

اس ػول لبثل پظ هَخت درد  ایي خزاحی هوىي اعت 

 ؽَد،تَخْی هی

ؽًَذ ّبی هخذر هَخت یجَعت هیثب ٍخَد ایي، هغىي

ّب ٍ ؽل  وِ ثبػث افشایؼ خًَزیشی، درد، ثبس ؽذى ثخیِ

ّب ٍ دارٍّبی افشایٌذُ حدن  ؽَد. هلیيهیًَارّب   ؽذى

ؽًَذ. هذفَع پظ اس ّوِ ایي الذاهبت تَصیِ هی

اى ثزای تَّبی آة گزم را هیًؾغتي در لگي ٍ اعپزی

تویش ًگِ داؽتي هحل خزاحی، ثِ ٍیضُ پظ اس 

 .وبر گزفتثِ )خزاحی ّوَرٍییذ(ّوَرٍئیذوتَهی

هتزًٍیذاسٍل هَضؼی عِ ثبر در رٍس اعتفبدُ پوبد 

رعذ وِ درد پظ ثِ ًظز هی ,ؽَد ٍ دیلتیبسم هَضؼیهی

 2/0اس خزاحی را وبّؼ دّذ. ًیتزٍگلیغزیي هَضؼی 

رٍد، درد پظ اس خزاحی را اس وِ دٍ ثبر در رٍس ثِ وبر هی

اعفٌىتز داخلی  یب گزفتگی  طزیك اس ثیي ثزدى اعپبعن

 .دّذ ، وبّؼ هیهمؼذ
 حی ّوَرٍئیذ ّبی پیؾزفتِ وِ تَعطثزای درهبى خزا

خزاح ، ثبفتْبی ثَاعیزی ثزداؽتِ ٍ ثخیِ هی ؽًَذ، 

 هزالجت ّبیی پظ اس ػول ًیبس اعت وِ ػجبرتٌذ اس:
اعتفبدُ اس غذاّبی پز فیجز اس اصالح رصین غذایی ثب 

لجیل هصزف عجشیدبت ، هیَُ خبت فزاٍاى ، پَدر 

 پغیلیَم )اعفزسُ ( ، هبیؼبت فزاٍاى .

 

تٌظین اخبثت هشاج هزتت ٍ ثِ هَلغ وِ هؼوَال یه -

عبػت پظ اس غذا خَردى سهبى هٌبعجی ثزای اخبثت 

 هشاج هی ثبؽذ .

 ؽغتؾَی ثب آة گزم.-

اعتفبدُ اس پوبد آًتی ّوَرٍئیذ یب ؽیبف آى پظ اس 

 اخبثت هشاج طجك دعتَر پشؽه .

دلیمِ پظ اس اخبثت  15-20در لگي آة گزم ثِ هذت -

 هزتجِ در رٍس هفیذ اعت . 2-3هشاج ثٌؾیٌیذ ٍ تىزار اى 

تب چٌذ رٍس پظ اس ػول هوىي اعت خًَزیشی هختصز ٍ 

دفغ خًَبثِ داؽتِ ثبؽیذ ، وِ ایي هغئلِ طجیؼی اعت  یب 

وِ ثبیغتی اس یجَعت ٍ سٍر سدى ٌّگبم اخبثت هشاج 

خَدداری وزدُ ٍ اعتفبدُ اس لگي آة گزم ًیش ووه 

 هیجبؽذ. وٌٌذُ

در صَرت اداهِ یجَعت ٍ فؾبر هَلغ اخبثت هشاج ، -

 احتوبل خًَزیشی پظ اس خزاحی افشایؼ هی یبثذ .

ؽذیذ ٍ یب تذاٍم آى در اٍلیي فزصت ثِ  صَرت خًَزیشی

پشؽه هتخصص گَارػ ٍ یب اٍرصاًظ ثیوبرعتبى هزاخؼِ 

 . ًوبییذ

 عوارض احتمالی جراحی همورویید یا بواسیر:
هثال احتوبل خًَزیشی ؽذیذ وِ هْبر ایي ًَع خًَزیشیْب 

داؽتِ ػول خزاحی ٍ ثیَْؽی هدذد  هوىي اعت ًیبس ثِ 

یب درد پظ اس ػول خزاحی وِ ثغیبر طبلت فزعب  ثبؽذ

اعت ٍ گبّی دارٍّبئی هثل هزفیي ّن پبعخگَ ًیغت ٍ 

ّوچٌیي گبّی ًیبس ثِ تبهپَى ثؼذ اس ػول ٍخَد دارد وِ 

خَد ایي وبر ًیش ثغیبر دردًبن اعت ٍ خبرج وزدى 

 .تبهپَى خَد هؼضلی ثظ ػظین اعت

 

تَرم  در صَرت ّزگًَِ خًَزیشی یب درد ؽذیذ یب**

 .ًبحیِ حتوب ثِ پشؽه خَد هزاخؼِ ًوبییذ

 




