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درصد از افراد  05حدود  سالگی 05های متسع شده وریدهای واقع در کانال مقعدی، در سن هموروئیدها عبارتند از قسمت

زنهتایی کتس در . شتوندبتارداری ممنتن استت زگتازمر هموروئیتدها بتس دو دستتس تقستی  متی. دچار درجاتی از هموروئید هستتند

شتوند و زنهتایی کتس در بیترون استفننتر ختارجی  تاهر اند کس هموروئیدهای داخلی نامیده متیباالی اسفننتر داخلی ایجاد شده

عوامل خطر شامل حتاملگی، زور . شونداند کس هموروئیدهای خارجی نامیده میدهای خارجی نامیده شدهاند کس هموروئیشده

زدن برای دفع مدفوع، یبوست مزمن، نشستن بس مدت طوالنی، عفونت زنال، افزایش فشار ورید پورت و استعداد خانوادمی 

 .باشندمی

 عالئم بالینی

 .و ممنن است دچار خونریزی شده و باعث پروالپس شوند معموالً دردناک نیستند: هموروئید داخلی

 .التهاب و ور ، درد و خارش، ترومبوز، ایسنمی و ننروز هموروئید: هموروئید خارجی

 عوارض احتمالی

 .خونریزی، ترومبوز، عفونت

 های تشخیصیبررسی

 معاینس فیزینی و انجا  پروکتوسنوپی

 درمان

 (جاتسبزیجات و میوه)یبر استفاده از رژی  گذایی پرف: تغذیس -

حتس کننتده و استتراحت هتای حتاوی متواد بتیختای جتاذب زب، حمتا  نشتمینگاهی، استتفاده از پمتاد و شتیا استفاده از ملتین -

 .(جهت رفع اتساع و پرخونی عروق)

قطبتی، درمتان بتا لیتزر مثل استفاده از اشعس مادون قرمز برای ایجادانعقاد، دیاترمی دو )های گیرجراحی استفاده از روش -

 (جهت جلومیری از پروالپس)های اسنلروز دهنده در درمان هموروئیدهای کوچک و خونریزی دهنده و تزریق محلول

، (بستتتتن هموروئیتتتد بتتتس وستتتیلس بلنتتتد الستتتتینی)درمتتتان جراحتتتی شتتتامل جراحتتتی نگهدارنتتتده بتتترای هموروئیتتتدهای داخلتتتی  -

 .وئید کتومیهموروئیدکتومی با روش جراحی انجمادی، همور

 

 خانواده/ آموزش به بیمار

 :شودبس بیمار و خانواده وی موارد زیر زموزش داده می

 فعالیت 

مثتل نشستتن یتا ایستتادن طتوالنی متدت و : شودشود کس از عواملی کس باعث افزایش فشار روی هموروئیدها میتوصیس می -

 .در وضعیت خوابیده بس شن  استراحت شود در صورت درد شدید. زور زدن در هنگا  اجابت مزاج اجتناب شود

 .(جهت جلومیری از یبوست)های سبک و ورزش من   توصیس بس انجا  فعالیت -
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 تغذیه 

( لیتتر روزانتس 2)و مایعتات فتراوان ( هتا و ستبزیجاتمیتوه)شود کس از رژی  گذایی پرفیبر برای کاهش یبوست توصیس می -

 .استفاده شود

 .ها همراه با پوست استفاده شودگالت کامل مانندنان سبوس دار، حبوبات، سبزیجات ومیوهشود کس از توصیخ می -

قاشتتق  4-6شتتود کتتس ستتبوس منتتد  بتتس تتتدری  بتتا یتتک قاشتتق مربتتاخوری در روز شتتروع شتتود و بتتس تتتدری  بتتس توصتتیس متتی -

 .گذاخوری افزوده مردد

 دارو درمانی 

جهتتت کستتب اطالعتتات بیشتتتر بتتس محبتتث یبوستتت . )وزش داده شتتودهتتا، ننتتات مراقبتنتتی الز  زمتتدر صتتورت تجتتویز ملتتین -

 .(مراجعس شود

شود کس پس از شستشو و خشک کردن مقعتد، حس کننده، توصیس میهای حاوی مواد بیدر صورت تجویز پمادها و شیا  -

 .ها استفاده شوداین پمادها و شیا 

بس طور متناوب بر روی ( یخ)شود کس از کی  زب سرد در صورتی کس بیمارهموروئید خارجی دردناک دارد، توصیس می -

 .انجا  شود( بار 4تا  3لگن زبگر  روزی )موضع استفاده شود و حما  نشستس در لگن 

 های درمانی و جراحیروش 

هتتای گیرجراحتتی مثتتل استتتفاده از اشتتعس متتادون قرمتتز، دیتتاترمی، درمتتان بتتا لیتتزر و تزریتتق در صتتورت استتتفاده از روش -

شود کس از کی  یخ، کمپرس مر  یا پمادهای مسنن مثل دبوکائین تجویز شده استفاده اسنروز دهنده، توصیس می هایمحلول

شتود کتس بهداشتت همچنتین توصتیس متی. دقیقس در لگتن زب متر  بنشتیند 55-50بار هر بار بس مدت  3-4شود و بیمار روزی 

 .مادهای مسنن مالیده شودناحیس مقعد رعایت شود و بعد از شستشو و خشک کردن مقعد، پ

 .شودهای قبل و بعد از عمل بس بیمار زموزش داده میدر صورت انجا  جراحی، مراقبت -

هتا بتس بیمتار و ختانواده زمادمی الز  قبل از عمل از قبیل استفاده از ملین و انما جهتت پتاک بتودن روده: مراقبت قبل از عمل

 .شودوی زموزش داده می

 .شودبل از عمل زموزش داده میسایر ننات زموزشی ق

 بعد از عمل 

شود کس در پوزیشن بس پهلو بخوابد، بس طور مرتب تغییر وضعیت داده و هر ساعت یک ربع بس روی بس بیمار توصیس می -

 .شن  قرار میرد

 .ندهفتس در لگن زب مر  بنشی 5-2بار بس مدت  3-4ساعت بعد از عمل روزانس  52شود کس بیمار از توصیس می -

 .بهداشت ناحیس مقعد کامالً رعایت شود و پمادهای مسنن تجویز شده پس از شستشو و خشک کردن مقعد استفاده شود -
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در صورت احساس دفع، اجابت مزاج انجا  شود و بعد از اجابت مزاج، مقعد بس خوبی شستشو داده شده و با کاگذ توالتت  -

 .نر  خشک مردد

 .قهوه و شنالت اجتناب شوداز مصر  بیش از حد شیرینی،  -

استفاده شود و از خوردن سوپ، زش، حبوبات، سیب زمینتی، ستیب، انتار، ( جات و سبزیجاتمیوه)از رژی  گذایی پرفیبر  -

 .اجتناب شود( شوندباعث نفخ و یبوست می)ماست و بس 

از روگتن زیتتون، زلتو، ختاک شتیر و ، برای نر  شدن متدفوع (کنندچون مدفوع را شل می)از مسهل و ملین استفاده نشود  -

 .شیر سرد استفاده شود

 .اجابت مزاج انجا  شود( پس از خوردن صبحانس)شود کس در ساعات معینی از روز توصیس می -

شود کس در صورت بروز عوارض پس از عمل مثتل ختونریزی از مقعتد، ترشتحات چرکتی، تتب و یبوستت بتس توصیس می -

 .پزشک اطالع داده شود

 


