
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بیمار عشیش 

َای متسغ شذٌ َمًريئیذَا ػبارتىذ اس قسمت
سالگی  55، در سه  يریذَای ياقغ در کاوال مقؼذی

اس َمًريئیذ  درصذ اس افزاد دچار درخاتی 55حذيد 
.  شًوذَمًريئیذَا بٍ دي دستٍ تقسیم می. َستىذ

اوذ کٍ آوُایی کٍ در باالی اسفىکتز داخلی ایداد شذٌ
شًوذ ي آوُایی کٍ در بیزين َمًريئیذ داخلی وامیذٌ می
اوذ کٍ َمًريئیذ خارخی اسفىکتز خارخی ظاَز شذٌ

، سير  ػًامل خطز شامل حاملگی.  شًوذوامیذٌ می
، وشسته بٍ  ، یبًست مشمه ی دفغ مذفًعسدن بزا

، ػفًوت آوال، افشایش فشار يریذ پًرت  مذت طًالوی
 . باشىذي استؼذاد خاوًادگی می

 عالئم بالیىی

مؼمًالً دردواک ویستىذ ي ممکه است : َمًريئیذ داخلی
 . شًدي بیزين سدگی دچار خًوزیشی 

 التُدددا  ي يرد، درد ي خدددار : َمًريئیدددذ خدددارخی

  َای تشخیصیبزرسی

 آوذيسکًپی اس مقؼذمؼایىٍ فیشیکی ي اوداد  

 درمان

 طبی -

 درمان خزاحی - 

 

 وکات آمًسشی

 فعالیت 

شًد کٍ اس ػًاملی کٍ باػث افشایش فشار تًصیٍ می -

مثل وشسته یا ایستادن : شًدريی َمًريئیذَا می

مشاج اختىا  طًالوی مذت ي سير سدن در َىگاد اخابت 

در صًرت درد شذیذ در يضؼیت خًابیذٌ بٍ .  شًد

 . شکم استزاحت شًد

رس  مىظم َای سبک ي يتًصیٍ بٍ اوداد فؼالیت -

 ( . خُت خلًگیزی اس یبًست)

 ٍتغذی 

 
 

شًد کٍ اس رصیم بزای کاَش یبًست تًصیٍ می -

 2)ي مایؼات فزايان ( َا ي سبشیداتمیًٌ)غذایی پزفیبز 

 . استفادٌ شًد( ريساوٍلیتز 

وان سبًس  شًد کٍ اس غالت کامل ماوىذمی ٍتًصی -

 . َا َمزاٌ با پًست استفادٌ شًدمیًٌ ، سبشیدات ي دار

 

شًد کٍ سبًس گىذد بٍ تذریح با یک تًصیٍ می -

قاشق مزباخًری در ريس شزيع شًد ي بٍ تذریح بٍ 

 . قاشق غذاخًری افشيدٌ گزدد 6-4

اس مصزف طًالوی  : َادر صًرت تجًیش ملیه 

. خًدداری کىیذ  (بذين دستًر پششک)آوُا  مذت

، وفخ  پیچٍ تًاوىذ مًخب دل َا می ملیه گاَی ايقات

در صًرت يخًد آلزصی بٍ َز یک اس  .اسُال شًوذیا 

درایه داريَا اس مصزف آوُا خًدداری  مًاد مًخًد

داریذ  در صًرتیکٍ محذيدیت مصزف ومک. کىیذ 

خًدداری َا بذين مشًرت با پششک اس مصزف ملیه 

مصزف ملیه َا داريی  ساػت بؼذ اس 2تا . کىیذ

 ، دیابت  ، آپاوذیسیتدر . دیگزی مصزف وکیىذ

ملیه  خًوزیشی ريدٌ ي فشار خًن باال، بیماری قلبی

 .مصزف وشًد 

َای حايی در صًرت تجًیش پمادَا ي شیاف

شًد کٍ پس اس تًصیٍ می : حس کىىذٌمًاد بی

َا شستشً ي خشک کزدن مقؼذ، ایه پمادَا ي شیاف

  .استفادٌ شًد

َمًريئیذ خارجی  در صًرتی کٍ بیمار

شًد کٍ اس کیف آ  سزد تًصیٍ می  دردواک دارد

 بٍ طًر متىاي  بز ريی مًضغ استفادٌ شًد ي ( یخ)
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( بار 4تا  3لگه آبگزد ريسی )در لگه  وشستٍ حماد

 . اوداد شًد

 : مزاقبت قبل اس عمل

آمادگی السد قبل اس ػمل اس قبیل استفادٌ اس ملیه ي  -

 َا اوما خُت پاک بًدن ريدٌ

 بعذ اس عمل مزاقبت : 

بٍ پُلً  يضؼیتشًد کٍ در بٍ بیمار تًصیٍ می -

بخًابذ، بٍ طًر مزتب تغییز يضؼیت دادٌ ي َز ساػت 

 . یک ربغ بٍ ريی شکم قزار گیزد

ساػت بؼذ اس ػمل  22شًد کٍ بیمار اس تًصیٍ می -

َفتٍ در لگه آ  گزد  2-2بار بٍ مذت  3-4ريساوٍ 

 .بىشیىذ

واحیٍ مقؼذ کامالً رػایت شًد ي پمادَای بُذاشت  -

مسکه تدًیش شذٌ پس اس شستشً ي خشک کزدن 

 . مقؼذ استفادٌ شًد

، اخابت مشاج اوداد شًد ي  در صًرت احساس دفغ -

، مقؼذ بٍ خًبی شستشً دادٌ شذٌ ي  بؼذ اس اخابت مشاج

 . با کاغذ تًالت وزد خشک گزدد

 ، قًٌُ ي شکالت  اس مصزف بیش اس حذ شیزیىی -

 

  . اختىا  شًد

چًن مذفًع را  )اس مسُل ي ملیه استفادٌ وشًد  - 

،  ، بزای وزد شذن مذفًع اس ريغه سیتًن(کىىذشل می

 . ، خاک شیز ي شیز سزد استفادٌ شًد آلً

( خات ي سبشیداتمیًٌ)اس رصیم غذایی پزفیبز  -

سیب ،  ، حبًبات ، آ  استفادٌ شًد ي اس خًردن سًپ

-باػث وفخ ي یبًست می)، اوار، ماست  ، سیب سمیىی

 . شًد اختىا ( شًوذ

پس اس  )شًد کٍ در ساػات مؼیىی اس ريس تًصیٍ می -

  . اخابت مشاج اوداد شًد( خًردن صبحاوٍ

شًد کٍ در صًرت بزيس ػًارض پس اس تًصیٍ می -

، تب ي  ، تزشحات چزکی ػمل مثل خًوزیشی اس مقؼذ

 . اطالع دادٌ شًد یبًست بٍ پششک

 

 

 

 با آرزيی سالمتی ي بهبًدی   

 

 

داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بهداشتی 

 درماوی قسيیه 

 مرکس آمًزشی درماوی يالیت

 هموروئید

 
 دفتر پرستاری

 ياحد آمًزش

 راهىمای آمًزش بیماران

 


