
 بواسیر) هموروئید( چیست؟
بواسیر به واریسی شدن رگ های ناحیه مقعد گفته      

می شود. که به علت فشار آمدن به کف لگن  بنه               

هنگام زور زدن موقع اجابت مناا،  رنر ننون و               

متورم و در صورت تکرار و ادمه یافت  یبوسنت               

سبب رارگی  شده و به صورت نونریای و بنرون           

 .زدگی از مقعد دیده می شود

 انواع بواسیر :

بواسیر دارای دو نوع دانلی و نارجی می باشند       

که بواسیر دانلی از نظر شدت عالئم به چنانار            

 درجه تقسیم می شوند:

 نونریای بدون بیرون زدگیدرجه اول : 

نونریای همراه با بیرون زدگی کنه        درجه دوم:    

 نود به نود جا به جا می شود.

نونریای به همراه بیرون زدگی کنه       درجه سوم:    

 با دست جابه جا می شود.

نونریای به همراه بینرون زدگنی       درجه چاارم:    

 که با دست جا نمی رود.

بواسیر ننارجنی منعنمنوص بنه صنورت ین                   

برجستگی نارجی در بیرون ناحیه منقنعند قنرار            

 داشته و اکثرا با درد و تورم همراه است.

 علت های بواسیر:
علت واقعی بواسیر مشخص نیست ولیک  عوامل مام و          

 موثر در بروز آن عبارتند از:

یبوست مام   اساال مام   زور زدن در موقع اجنابنت           

ماا،  نشست  طوصنی مدت در توالت  افنااینس سن             

عوامل ارثی  حاملگی  تحرک کم  مصرف غنااهنای          

کم فیبر  عدم استفاده از مینوه جنات  سنبناین نات و                  

 مصرف الکل و .. 

 عالئم و نشانه ها :
اولی  و شایع تری  عالمت ننون رینای           خونریزی :      

است. نونریای هنگام اجابت ماا، است کنه رنا از              

دفع مدفوع سفت ای اد می شود و بنه صنورت ننون                

تازه روی کاسه توات می چکد. وضعیت آن       و    روش   

 طوری است که اکثرا را از دفع مدفوع می باشد.

دومی  عنالمنت بنینرون       نرو، توده و بیرون زدگی :       

زدگی است. گاها بالشت  هایی بواسیری از منقنعند              

نار، شده که نود به نود جا رفنتنه ینا بنرای جنا                    

اندازی نیاز به دستکاری دارد و گاها آننقندر وسنینع               

هستند که قابل جا اندازی نیستند و بایستی سریع تر بنه          

 جراح مراجعه شود.

در               درد:    ه  ت. کنن د اسنن در ت  سومی  عالم

بواسیرهای درجه سوم و چاارم عارضه دارشده و ینا             

 در بواسیرهای نارجی و مخلوط بروز می کند.

 درمان :

بواسیرهای نفیف درجه اول و دوم از طریق کنننتنرل            

یبوست به وسیله مصرف رژیم غاایی ررفیبر مثل مینوه       

جات و سبای ات  کاهو  ان یر  آلنو  اسنتنفناده از               

رمادهای ضد بواسیر  استفاده از داروهای اسانال آور      

 و لگ  آب گرم قابل کنترل می باشد.

در  مواقع  بواسیر ریشرفته    جراح از طریق نکته مام :    

برش جراحی   بافت های بواسیر را برداشته و بنخنینه                

 می زند. که مراقبت های را از عمل نیاز است.



 مراقبتهای پرستاری بعد از عمل جراحی:

             روز اول بعد از جراحی استراحت کنید و از منننال

 نار، نشوید.

   تا زمانی که رانسمان دارید از نوردن غاای سنگی

اجتناب کنید زیرا سبب تحنرین  اجنابنت مناا،                      

 می شود.

                   اگر جراحی وسیع نبوده    از روز اول بنعند از

جراحی می توانید غاای کامل و به نصوص مینوه          

و سبای ات بیشتر میل کنید  در غیر این  صنورت            

 روز میل کنید. 4تا  3غاای سب  

          .صبح روز بعد از جراحی رانسمان برداشته می شود

در روش عمل جراحی بواسیر با لیار رانسمان دانل  

مقعد گااشته نمی شود. فقط روی محل جنراحنی            

رانسمان می شود  را دیگر نگران رانسمان دانلی        

نباشید اگر رانسمان به محل جراحی چسبیده بناشند          

 آن را نیا کنید تا جدا شود.

                از روز بعد از عمل جراحی روزی دو سنه بنار در

دقیقیه بننشنینننیند.       01تا  01لگ  آب گرم به مدت      

 آب باید گرم باشد.

  بیمار باید محل عمل بواسیر را در لگ  آب گرم باز

 و بسته کند تا از عفونت و آبسه جلوگیری شود.

              در صورت درد بعد از عمل جراحی می تنوانند از

داروهای مسک  نوراکی و در هنگنام ننواب از            

 نواب آورهای سب  استفاده کرد.

              اگر عمل جراحی سب  بوده  روز بنعند از

جراحی می توان ملی  را شروع کرد ولی اگر         

جراحی وسیع بوده باتر است  سه چانار روز          

 شود.به تعویق اندانته 

             بیمار مبتال به بواسیر و بیمارارنی که به تازگی عنمنل

جراحی بواسیر ان ام داده اند از دسنتنمنال کناغنای              

معمولی برای نش  کردن نود استنفناده ننکننننند.              

 ترجیحا از دستمال مرطوب مخصوص استفاده کنند.

نکته مهم : برای جلوگیری از ابتال به بواسیر باایاد             

فشار از روی ناحیه برداشته شود و برای این کاار            

می توانید از نشیمنگاه های نرم استفاده کنید. اگر          

در طول روز به مدت طوالنی بر روی سطح سفت          

می نشینید از یک بالشتک طبی استفاده نمایید تاا           

فشار از روی ناحیه کاسته شود. هر سی دقیاهاه از       

 جای خود برخیزید و دوباره بنشینید.
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