-12بالفاصله بعد از عمل از گرما استفاده نکنید .چون

 -5در صورت بروز تب به پزشک مراجعه نمائید.

شان
-6در صورت داشتن نمونه پاتااووی  ،ده روز پا

از

عمل به آزمایشگاه مراجعه و جواب را دریافت کارده و
به پزشک مراجعه نمائید.

خونریز را افزایش می دهد.

 -13در  2تا 4هفنه اول بعد از عمل حمام رفتن فقط
به صورت دوش ایستاده باشد و از نشستن در حمام

بیمارستان حشمتیه حببیبیان اننیی

خوددار کنید.
 -14در صورت عوارض زیر به پزشاک معااوخ خاود

-7از نشستن به مدت طوالنی خوددار کنید.
-8از زور زدن هنگام دفع خوددار کنید.
-9از نشستن طوالنی در دستشویی اجتناب کنید.

مراجعه کنید.
خونریز – احتباس ادرار – درد -ترشا چرکای –
اسهال و تب
منابع :

-10یعد از هر بار اجابت مزاج برا جلوگیر از تنگی
مقعد آن را تمیز نگه دارید.
-11بعد از دفع ،محل را شستشو داده و با دستمال آن

 -1مطاوعات اینترنتی
 -2کمیته آموزشی بیمارستان شهید بهشتی سبزوار

آردس سایت بیمارستان حشمتیه اننیی

را خشک کنید.
http:/ hesh matieh. mui.ac.ir 
وا حد آ موزش به بی مار روز های
یک شنبه و سه شنبه شماره تماس
داخلی 302

46259061-63 :

واحد آموزش به بیمار
پائیز 1393
باز نگر 1395
کد پمفلت:

4
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/ 39ب93/

پس از عمل جراحی همورئید چه باید کرد؟
همورئید چیست؟
همورئید یا بواسیر بیمار اسات کاه در ا ار بیارون
زدگی بافت مقعد از ناحیه پشت (مقعد) به دویل ضعف

 -3در منزل از وگن آب گرم حداقل بطاور ابات 4

 -1از رییم غیایی نرم و مایعات استفاده نمایید،

بار در روز و بعد از هر باار اجابات مازاج اساتفاده

که دجار اسهال و یبوست نشوید،

نمائید .در برخای از ماوارد ممکان اسات پزشاک

فیبردار مثل سبزیجات نیز

دستور استفاده از وگن آب گرم و بتادین را بدهد که

همچنین درحد

می توانید ازغیاها
استفاده کنید.

در این صورت می توانید با اضافه کاردن  15سای

بافت نگهدارنده ناحیه ایجاد می شود کاه مهمتارین

سی بتادین داخل آبگرم وگن محلول ماورد نرار را

دالیل آن یبوست مزمن می باشد.

تهیه نمائید .ضمنا هنگام درد نیز می توانید از وگان
بتادین استفاده نمائید.

گاهی اوقات همراه با ترشحات خونی(روشان)معموال
-4در صااورت تجااویز دارو  ،آن را بطااور کاماال
در اطاارام ماادفوه و همااراه بااا درد شاادید ناحیااه
بخصوص در هنگام اجابت مزاج می باشد.

استفاده نمائید.
 -2در صورت مشاهده خون در مدفوه نگران نباشید،
این مورد تایک هفته بعداز عمل جراحی طبیعی است،

از علل اصلی بروز آن عدم رعایات تذییاه مناساب و

ووی در صورت زیاد بودن خونریز

مصرم نکردن غیاها فیبردار مثل سبزیجات  ،کااهو

معاوخ خود مراجعه نمایید.

حتما به پزشک

و میوه جات می باشد.
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