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 نکات مهم پس از عمل جراحی:

شروع فعالیت هرچه زودتر پس از جرراحری  -1

 برای شروع حرکات روده ای.

استفاده از نرم کننده های مدفوع، با ترورو ر   -2

 پ شک.

ساعات اولیه پس از جراحی به دلیل احترمرا   -3

 سرگیوه به کمک همراه راه برو د.

روزپس از جراحی در لگن آب گرم نشسته و  -4  

پانسمان داخل مقعد پس از خریرس شردن، در 

 آورده می شود.

 بار در لگن آب گرم بنشینید 2تا3روزی  -5

از  مسکن های خوراکری جرهرت رفرد درد  -6

زودتر فعالینکاتی که برا رد   به روده هرچه استفاده کنید. 

 بعداز عمل به آن توجه کرد:نکاتی که با د بعداز عمل بهه کرد:

 

   
   
    

   
                         دانشگاه علوم پ شکی و خدمات بهداشتی گیالن   

  بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا

آبسه مقعد )آبسه پره آنا ( 

 چیست؟

 

 بیماران مبتال به هموروئیدگروه هدف:

 ز رنظر واحد آموزش سالمت

 بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا 

 1331تیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهنامه پیشگیری و ارتقای سالمت گیرندگان خدمت منبد:

 .1335،  شهر ورماه  5و جامعه، شماره 

میدان انتظام ،  -شهرستان صومعه سرانشانی تدو ن کننده : 

 جنب پارک ابر شم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 31344323341شماره تماس بیمارستان : 

 33353753146:شماره تماس واحد آموزش سالمت

http://www.gums.ac.ir/imamh 

 

با ورزش و مصرف میوه و 

سب  وات به اندازه کافی، از 

 بوست که  ک عامل شا د در 

 ا واد آبسه است، پیشگیری کنید.
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 به نام خدا

 آبسه مقعد )پری آنا  ( چیست؟

آبسه مقعد  ا پری آنا   ا آبسه آنورکتا  نام بیرمراری 

است که از تومد چرک ناشی از عفونت در اطرراف 

مقعد ا واد می شود. اگر دهانه غده هرا ری کره در 

ن د کی مقعد هستند بسته شود چرک و عفونت جمد 

می شود که غده های اطراف مقعد متورم می شود، که 

 ا ن حالت موجب بیماری آبسه می گردد.

ا ن بیماری در مردان و مبتال ان به بعضی بیماری های 

 گوارشی ، بیشتر د ده می شود. 

 انواع آبسه مقعد    

آبسه مقعدی گاهی سطحی است و گاهی عمقی کره اگرر 

سطحی باشد با درد ز اد در لبه مقعد همراه است و ناحریره 

آبسه گرم تر از د گر نقاط است و قرم ی و التهاب در بافت 

های اطراف د ده می شود. گاهی ممکن است چرک آبسه 

به عمق نفوذ کند و انواع آبسه هرای عرمرقری را ا روراد 

نما د.آبسه مقعدی سطحی متورم و با درد بیشتری هرمرراه 

است، طوری که نشستن و راه رفتن برای بیمار سخت مری 

 شود و عفونت و خون از آن خارج می شود.

 درمان آبسه مقعد چیست؟

 جراحی ) شا د تر ن راه درمان(-1

درمان دارو ی ) آنتی بیوتیک  ا ضد قارچ طبق توو   -2

 پ شک(

 

 راه های پیشگیری از آبسه مقعد

از بروز  بوست جلوگیری نما ید. در مواردی که آبسره بره 

طور خود به خود تخلیه نمی شود، تنها روش قطعی درمان، 

 4تا  3برش دادن آبسه و تخلیه چرک، الزم است که بیمار 

دقیقه در لگن آب گررم حراوی  23مرتبه و هربار به مدت 

چند قطره بتاد ن بنشیند تا محل چرک ضدعفونی شرود و 

پس از خشک کردن موضد، آن را پانسمان کند. ا ن کار تا 

 رفد کامل التهاب که حدود دو هفته است ادامه می  ابد.

 مراقبت های بعد از عمل 

کنتر  درد که با مسکن های ت ر قی  ا خوراکی انوام مری 

شود. بعدازعمل مقعد با باند مخصوص پک مری شرود ترا 

 خونر  ی کنتر  شود که با اولین دفد خارج می شود.


