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 ؟درمان ثانویه با عمل جراحی بواسیر یا لیزر درمانی چگونه است 

درمان جراحی برای بواسیر پیشرفته می باشد که به وسیله ی  جررا    

بافتهای بواسیری برداشته و بخیه می شوند   پس از جراحی   مررابر ر  

 های پس از عمل  باید در نظر گرفته شود.

 نحوه ی لیزر درمانی بواسیر :

برای بواسیر ی که بریررون زدگری  از لیزر یا حرارتدر این روش درمانی 

 زیادی ندارد   استفاده می شود.

 آیا مراقبت های پس از عمل جراحی بواسیر را می دانید؟

  پس ازعمل جراحی  ن اید چیزی میل کنید   بعد از هوشیاری کامل و

در صورت عدم تهوع با اجازه پزشک می توانید مصرف مایعات را شرروع 

کنید . در صورت نداشتن حال  تهوع    کم کم  می توانید از سایر مرواد 

 غذایی  استفاده کنید.

  در صورت اجازه ی پزشک   هنگام پایین آمدن از تخ   بر لر ره ی

تخ  نشسته   پاهای خود را آویزان کنید و در صورتی کره سررگریر ره 

 نداشتید با کمک همراه یا پرستار تخ  تان را ترک کنید .

   ساع  پس از عمل جراحی در لگن آب گرم نشسته و  21می توانید

 4تا  3هفته   روزانه  1تا  2پانسمان داخل مقعد را خارج کنید. و سپس 

 دبیقه   در لگن آب گرم بنشینید.  12تا  21بار  به مدت 

  از نرم کننده های مدفوع) شیاف و پماد ( و از مسکن های خروراکری

 برای تسکین درد ط ق نظر پزشک استفاده کنید.

    در صورت بروز عوارض بعد از عمل جراحی مثل خونریزی  مرقرعرد

 ترشحات چرکی   تب   و ی وس  به  پزشک مراجعه کنید .

  برای کاهش ی وس  از رژیم غذایی پر فی ر  مثل میوه ها و سیزی رات

 ( 2 غالت   ح وبات و ... استفاده کنید.) ط ق جدول 
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 کارگروه آموزش سالمت تهیه و تنظیم  : 

 0011سال 

 

 چگونه می توانید از مبتال شدن به بواسیر پیشگیری کنید؟

 از نشستن بسیار و زور زدن موبع اجاب  مزاج خودداری کنید. -2

به مدت طوالنی در جایی  ننشینید و نایستید   اگر کارتان طوری اسر   -1

که باید برای مدت طوالنی بنشینید  حتما هر ازچند گاهی بلند  شده و بردم 

دبیقه فعالی  بدنی مرنراسرب  41تا  32بزنید.  به طور منظم روزانه به مدت 

مانند پیاده روی   شنا و ورزش های س ک را در بررنرامره ی روزانره تران 

 بگن انید.

فعالی  بدنی س ک و  ورزش منظم مانند پیاده روی  نرمش   شنا روزانره   -3

 دبیقه داشته باشید. 41الی   32

رژیم غذایی پر فی ر مانند میوه ها و سیزی ات استفاده کرنریرد.) طر رق  -4

 لیوان آب مصرف نمایید . 8( و روزانه2جدول 

در صورت امکان از مصرف داروها وغذا هایی  که باعث ی وس  یا اسرهرال  -1

 ( خودداری نمایید . 1می شوند   ) ط ق جدول 

 (2جدول )

 

 30411424310جراحی (  : -شماره تماس بیمارستان ) بخش داخلی
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 2302فرآیند مراقبت از غذا و تغذیه کراوز و ماهان ، کاتلین   ال ، -2

 لیست غذاهایی که موجب یبوست می شوند لیست داروهایی که موجب یبوست می شوند

 استامینوفن کدئین                            

 آسپیرین

 مورفین

 سلکوکسیب

 ایبوپروفن

 دیفن هیدرامین

 نورتریپتیلین

 فروس سولفات

 آملودیپین

 غذاهای یخ زده

 گوشت قرمز

 لبنیات

 چیپس ،بیسکویت

 شکالت ،کیک، کلوچه

 غذاهای چرب و سرخ کردنی

 نان سفید

 موز نرسیده

 الکل
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 آیا می دانید بیماری همورویید یا بواسیر چیست؟

بواسیر به عل  گشاد شدن رگهای ناحیه مقعد بوجود می آید. ایرن 

بیرون زدگی های رگهای بواسیری ممکن اس  که دراثر وارد شدن 

فشار زیاد هنگام دفع   موجب خونریزی شود . بواسیرر از لرحرا  

محل به دو دسته  هموروئید داخلی و هموروئید خارجی تقسیم می 

شود.هموروئید داخلی در باالی خط دندانه ای مقعد تشکریرل مری 

شود و همورویید خارجی زیر خط دندانه ای مقعد و در ابرتردای 

 دهانه مقعد ای اد می شود.

 آیا عالیم شایع بواسیر را می شناسید؟

 بواسیر همیشه عالیمی ای اد نمی کند. اما در صورت بروز عالیم 

 می تواند شامل :

اگر در داخل  -خارش مقعدی یا درد  -خونریزی بی درد از مقعد  

بواسیر در  -بواسیر لخته خون ای اد شود می تواند باعث درد شود 

ناحیه مقعد می تواند برجستگی هایی ای اد کند که در بعضی از 

 .موارد می توانید  آن را احساس کنید

 آیا دالیل ایجاد  بواسیر را می دانید؟

ورزش  -ارث  -حاملگی  -مزمن  اسهال   -زور زدن هنگام دفع  

غرذاهرای   -های سنگین مثل وزنه برداری بدون آمادگی جسمانی  

 سن باال. -ی وس  آور 

 آیا از روش های تشخیصی بیماری بواسیراطالع دارید؟ 

ویزی  و معاینه پزشک متخصص جرا  که در مورد عالئم بیماری تان   -2

 از شما سواالتی می پرسد.

گرفتن عکس یا کولونوسکوپی   که با کولونوسکوپی فضرای داخرلری  -4

 روده دیده می شود.

 اطالع دارید؟” بواسیر ” آیا از روش های درمان 

درمان اولیه   می تواند به صورت سرپایی و به روش غیر جراحی ان ام -2

 شود.

درمان ثانویه   درصورتی که با دوره ی دارو درمانی به ود حاصل نشد  -1

 برای شما روش  درمان با جراحی یا لیزر درمانی   پیشنهاد خواهد شد.

 راه ها و روش های پیشگیری از م تال شدن به بواسیر.-3

 درمان اولیه برای کاهش و بهبود عالئم بوا سیر کدام است؟

فعالی  بدنی س ک و  ورزش منظم مانند پیاده روی   نرمش   شنرا   -  1  

 .دبیقه  به این فعالی  ها بپردازید 41تا   32و... که  روزانه 

 دبیقه بنشینید.  21تا  22به مدت بار در لگن آب گرم  3تا 1روزی -3

ط ق نظر پزشک از پماد یا شیاف برای رفع درد   خرارش و ترورم  -4

   .اطراف مقعد استفاده کنید 

برای کاهش ی وس  می توانید از رژیم غذایی پرفی ر مانند میوه جات  -1

   س زی ات   غالت   ح وبات   آجیل و...  استفاده نمایید .

 (0جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 لیست غذاهای مفید در درمان بواسیر

 :هر یک واحد شامل 

 سبزیجات پخته شده میوه ها

 یک  لیوان لوبیا س ز لیوان 2 خیار

 یک لیوان نخود سیز عدد  2 گالبی متوسط

 یک  لیوان هویج عدد  2 پرتقال متوسط

هلو  تازه و 

 متوسط

 یک عدد سیب زمینی متوسط عدد 2  

 میوه های خشک سبزیجات نپخته

 عدد 1 آلو تازه یک لیوان کاهو

آلو خشک )خیس  یک لیوان کلم

 شود(

 عدد 3

 یک لیوان س زی خوردن

گوجه فرنگی 

 متوسط

 عدد 3 آلو بخارا عدد  2

 عدد 1 ان یر یک لیوان اسفناج

 حبوبات آجیل

 نصف لیوان نخود عدد 6 بادام

 نصف لیوان انواع لوبیا عدد 22 بادام زمینی

 غالت عدد 4 بادام هندی

 (22×22یک برش )    نان سنگک عدد 12 بسته

 (22×22یک برش) نان جو عدد 1 گردو

 باشق غذاخوری 3 جوانه گندم    

 لیوان 22تا  8روزانه  مایعات

 روغن زیتون   روغن کن د   روغن کانوال روغن

برای پیشگیری از یبوست  توصیه میی شیود 

واحید ،  5واحد ، سبزیجات  2تا  0آجیل روزانه 

 واحد مصرف شوند. 4واحد و میوه ها  2حبوبات 


