
 دستورات بعد از عمل:

  ُدر صَرت تدَیش دارٍ تِ طَر کاهل استفاد

  ًواییذ.

  در صَرت هطاّذُ خَى د ر هذفَع ًگزاى ًثاضیذ

تا یک ّفتِ تعذ اس عول طثیعی است ٍلی در 

صَرت سیاد تَى خًَزیشی تِ پشضک هزاخعِ 

 ًواییذ.

  تار  4در هٌشل ًیش اس لگي آب گزم تِ طَر ثاتت

ّز تار اخاتت هشاج استفادُ در رٍس ٍ تعذ اس 

( تصَرتی کِ 73-44لگي آب گزم) ًواییذ.

دقیقِ  04تار ٍ ّز دفع7ِهطثَع تیوار تاضذ رٍساًِ 

سثة کاّص فعالیت ٍ تَى اسفٌکتزّای هخزج ٍ 

 تِ تثع آى کاّص فطار داخل هخزج هی ضَد.

 
  ِدر صَرت تة تِ پشضک هعالح خَد هزاخع

 ًواییذ.

 

 طَیی تاکاغذ تَالت هقعذ خَد را تعذ اس دست

هزطَب تویش کٌیذ یا اس پذّای هزطَب هاًٌذ 

اس پک یخ تزای  . پَضک تچِ استفادُ کٌیذ

 .تسکیي تَرم استفادُ کٌیذ

 ایثزٍپزٍفي تزای تسکیي درد  ٍ اس استاهیٌَفي

 .استفادُ کٌیذ

  اس دارٍّای ّوَرئیذ تذٍى هطَرت تا پشضک

 .خاًَادگی استفادُ ًکٌیذ

  ًوًَِ پاتَلَصی دُ رٍس تعذ اس در صَرت داضتي

عول تِ آسهایطگاُ تیوارستاى هزاخعِ ٍ خَاب را 

دریافت ًوَدُ ٍ تِ پشضک هعالح خَد هزاخعِ 

 ًواییذ.

 

 .اس ًطستي تِ هذت طَالًی تپزّیشیذ 

 

                                   

 هموروئید
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در هقعذ ٍ رکتَم است ٍ سهاًی کِ اختالل رایح ّوَرٍئیذ  

رگ ّای پیزاهَى هقعذ یا ًاحیِ پاییي رکتَم هلتْة هی 

 ) ضًَذ، ایي حالت ایداد هی گزدد. دٍ ًَع ّوَرٍئیذداخلی

ٍ ًَع  (ًتیدِ افشایص فطار در رگ ّای ّوَرٍئیذی داخلی

ٍخَد  (ًتیدِ افشایص فطار در رگ ّای خارخی )خارخی

هشهي یا  تَاًذ ًاضی اس یثَست . ایي افشایص فطار هیدارد

، سیزٍسچاقی،  ،، ایستادى تزای هذت طَالًی، حاهلگیاسْال

 ٍ... تاضذ. ٍ فیثز کن غذاّای حاٍی چزتی تاال

 عالیم هموروئید:

   خًَزیشی تذٍى درد کِ هعوَال ّوزاُ تا هذفَع

یا تعذ اس آى تصَرت قطزُ قطزُ یا خَى پاضی 

 خَاّذ تَد.

 

 درد 

 خارش 

 سَسش 

 تزضح هَاد تلغوی ٍ تحزیک اطزاف هقعذ 

 تیزٍى سدگی 

 احساس دفع ٍ پز ی تعذ اس دفع 

  درمان جراحی

درهاى خزاحی تصَرت تستي ٍریذ هقعذی تَسیلِ تاًذ 

الستیکی پدر ایي رٍش یک ًَار  یکی هی تاضذ.تپالس

. تا تستي ایي ًَار خزیاى اطزاف ٍریذ هتَرم تستِ هی ضَد

قطع ضذُ ٍ پس اس چٌذ رٍس ٍریذ خطک  خَى آى

ا عالین ضذیذ ًیاس ذُ ٍ کٌذُ هی ضَد. گاُ در افزاد تچزٍکی

 خزاحی عزٍق تزخستِ هی تاضذ. تِ 

 چگونه از عود پیشگیری کنیم؟

   هایعات فزاٍاىهصزف 

 

 

 فیثزضاهل ًاى ٍ غالت سثَس دار، هیَُ  پز رصین

 خات ٍسثشیدات خام

 
 

  خلَگیزی اس یثَست طَالًی تا استفادُ اس رصین

پزفیثز ٍ عذم استفادُ اس تزیاک ٍ سایز دارٍّای 

 تخلیِ رٍدُ تِ هحض احساس دفع ٍ یثَست سا

  اس هلیي ّا اختٌاب کٌیذ تِ خش هلیي ّای تا حدن

 تسیار هاًٌذ فیثزّا، هتاهَسیل ٍ غیزُ.

   ٌِخلَگیزی اس اسْال طَالًی تا درهاى تیواری سهی

 اٍلسزٍس ای هثل کَلیت

  کٌتزل چاقی 

  فعالیت تذًی ٍ ٍرسش کافی  

  ٍ هٌع ًطستي در خای سزد ٍ هزطَب، ًطستي

 یستادى تِ هذت طَالًیا
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