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 نوع در. دارد خارجي و داخلي نوع دو هموروئيد

 قرار مقعديكانال  داخل در متورم بافت  داخلي،

 دفع زمان در فقط و شود نمي احساس و داشته

 بافت خارجي نوع در. است مشاهده قابل مدفوع

 گاهي بوده پوست رنگ به و مقعد اطراف در متورم

 لخته تشكيل صورت در تنها و بوده خارش با همراه

 و درآمده تيره رنگ به درگير بافت محل، آن در

 .شود مي دردناك

 :هموروئيد هاي علت
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 :هموروئيد هاي نشانه
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 چيست؟ هموروئيد
 

 خوني عروق تورم به بواسير يا هموروئيد
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 مي مدفوع دفع هنگام در خونريزي با همراه
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منبع: داخلي جراحي گوارش. برونر سودارث 

2212 

 



 :غذايي رژيم فيبر افزايش براي روش چند
 از شده تهيه نان) فيبر بدون يا كم مواد جاي به

 چيپس، جات، شيريني سبوس، بدون غالت

 فيبر حاوي غذاهاي از( گوشت و پنير بستني،

 و كامل غالت از شده تهيه نان سبزيجات، ميوه،)

 .كنيد استفاده( دار سبوس

 چون كنيد مصرف خام را سبزيجات است بهتر

 هاي ميوه از. شود مي فيبرآنها كاهش باعث طبخ،

 پوست. كنيد استفاده بيشتر خوراكي پوست با تازه

 .است فيبر از سرشار جات ميوه
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 واحد ايمني بيمار.

 1399سال بيمارستان ابن سينا.  
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 لوله از تر راحت غذايي مواد تا شود مي حجم ايجاد
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 10 تا 5 مدت به گرم آب لگن در نشستن -1

 روز 10 تا 7 مدت به روز در بار سه تا دقيقه، دو
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 سفت و كردن شل هنگام در ،عمل از پس -4

 از پس كه دارد وجود درد كمي مقعد، كردن

 .يابد مي بهبود "كامال هفته يك تا روز چند

 


