
   
  ياهموروييد بواسير

   شده گشاد  هاي از سياهرگ  است  بواسير عبارت 

  بواسير ممكن. يا مقعد  روده  در راست)  واريسي(  

  يا در مدخل)  بواسير داخلي(  مقعدي  در مجراي

بواسير . باشد  شده  واقع)  بواسير خارجي(مقعد 

باشد اما تنها با   ها وجود داشته سال  است  ممكن

 . شود  برده پي  بدان  خونريزي  وقوع

 عالئم شايع 

  صورت  به  قرمز روش  دارد خون  امكان.  خونريزي

  دنبال  شود يا به  ديده  مزاج  در اجابت  هايي رگه

  كوتاهي مدت  و به  مقدار كم  به  ، خون مزاج  اجابت

  . كند  چكه

-   مزاج  از اجابت  پس  مخاطي  يا ترشح  درد، خارش

  پس  كه  اين  در مقعد احساس  برجستگي  وجود يك

  تخليه  طور كامل به  روده  ، راست مزاج  اجابتاز 

  تنها در مورد بواسير بزرگ  حالت  اين(باشد   نشده

   و تورم  التهاب-.)شود مي  ديده

  علل 

مقعد يا   هاي سياهرگ  فشار مكرر به  وارد آمدن

  به  يا ايستادن  نشستن -   يبوست-  روده  راست

در   عضالني  تون  شدن كم  چاقي-  طوالني مدت

  مجراي  يا پارگي  روده  راست  باال جراحي  سنين

    آن  و دوختن  زايمان  هنگام  به  تناسلي

  باال بردن-   لواط  بزرگ  روده  سرطان-   كبدي  بيماري

  گوارش  دستگاه  سياهرگي  در سيستم  فشار خون

  ناسبم  جسماني  با آمادگي  كار روده. وجود ندارد

  يابد  بهبود مي

  گيريپيش

از   حال  نكنيد و در عين  عجله  مزاج  اجابت  براي 

  در توآلت  مدت طوالني  و نشستن  زور زدن

  . كنيد  خودداري

  . دهيد  خود را كاهش  داريد، وزن  وزن  اگر اضافه

  . دهيد  خود افزايش  را در رژيم  مقدار فيبر غذايي

  . بنوشيد  آب  ليوان ۸-۱۰  روزانه

  كنيد  ورزش  طور منظم به

  فعاليت در زمان ابتال به اين بيماري 

با   كار روده. وجود ندارد  آن  براي  محدوديتي

   يابد بهبود مي  مناسب  جسماني  آمادگي

  عواقب مورد انتظار

شود، اما  مي  خوب  مناسب  بواسير معموالً با مراقبت

  يعني(باشند   و خير داشته  افت  است  ممكن  عاليم

  دوباره  يبوست  دوره  از يك  پس  است  بواسير ممكن

  كارانه محافظه  درمان  به  كه  در مواردي). ظاهر شود

  .مورد نياز باشد  دهند شايد جراحي نمي  پاسخ  خوب

  عوارض احتمالي

  . باشد  توجه  قابل  اگر خونريزي  فقر آهن  خوني كم

  در بواسير   خون  ديد در اثر وجود لختهدرد ش

  بواسير   شدن  يا زخم  عفونت



  درمان   

  .گيرد مي  صورت  عاليم  تخفيف  با هدف  درمان

  از اجابت  پس. زور نزنيد  مزاج  اجابت  براي  گاه هيچ

  كنيد  پاك  را با ماليمت  ، ناحيه مزاج

اما  شود، مي  خوب  مناسب  بواسير معموالً با مراقبت

  يعني(باشند   و خير داشته  افت  است  ممكن  عاليم
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  در بواسير   خون  درد شديد در اثر وجود لخته

  بواسير   شدن  يا زخم  عفونت

  رژيم غذاييد

  حاوي  متعادل  رژيم  ، يك از يبوست  پيشگيري  براي

،  تازه  هاي ميوه  فيبر زياد، مثل  داراي  موادغذايي

  دار داشته سبوس  و غالت  ، سبزيجات حبوبات

  . باشيد

  وزن  اگر اضافه. بنوشيد  مايعات  ليوان ۸- ۱۰  روزانه

  .كنيد  خود را كم  داريد، وزن

  در چه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟ 

  يك  است  بواسير بوده  كه  جايي  اگر در همان

  . شود  تشكيل  سفت  برجستگي

با   شود كه درد شديد مي  اگر بواسير باعث

  . نيابد  باال تخفيفدر   ذكر شده  هاي درمان

در   كه  از مقداري  بيش(زياد باشد   اگر خونريزي

  كه  يادداشت  بايد به  البته). ذكر شد  عاليم  قسمت

  سرطان  اوليه  از عاليم  يكي  است  ممكن  خونريزي

  .باشد
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  ۰۷FOTR :شماره سند

  

  

  درماني كاشاندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل

  

  

  

  

  

  واحد آموزش

 بيمارستان سيدالشهداء
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