
 

 

  هطبّسُ ٍ هؼبیٌِ زقیق 

  ضکتَسیگوَئیسسکپی 

 ّبی هصطفی، ّب، زاضٍضطح حبل زقیق )ثیوبضی

 (اػوبل جطاحی اذیط

 زضهبى:

 زاضٍ زضهبًی 

 جطاحی 

 یطگیطی:پ

ثطای اجبثت هعاج ػجلِ ًکٌیس ٍ زض ػیي حبل اظ ظٍض ظزى 

 ٍ ًطستي طَالًی هست زض تَالت ذَززاضی کٌیس

 اگط اضبفِ ٍظى زاضیس ٍظى ذَز ضا کبّص زّیس. 

 لیَاى آة ثٌَضیس. 8ضٍظاًِ 

صالح ضغین غصایی ثب استفبزُ اظ غصاّبی پط فیجط اظ قجیل ا

 هصطف سجعیجبت، هیَُ جبت فطاٍاى.

 1تٌظین ظهبى اجبثت هعاج، هطتت ٍ ثِ هَقغ کِ هؼوَالً 

غصا ذَضزى ظهبى هٌبسجی ثطای اجبثت  سبػت پس اظ

 ثبضس.هعاج هی

الی  11زض لگي آة گطم حبٍی ثتبزیي ثِ هست  ستيًط

هطتجِ  3الی  0زقیقِ پس اظ اجبثت هعاج ٍ تکطاض آى  02

 زض ضٍظ هفیس است.

استفبزُ اظ پوبز آًتی ّوَضٍئیس یب ضیبف آى پس اظ 

 اجبثت هعاج طجق زستَض پعضک.

 

 

 

 طستي طَالًی ً*  

 افعایص سي *

 ػَاهل اضثی*

 حبهلگی*

 تحطک کن*

جبت ٍ هصطف غصاّبی کن فیجط، ػسم استفبزُ اظ هیَُ*

 .…سجعیجبت، هصطف الکل ٍ 

 هعهي ٍ ،هساٍم ضسیس ّبی *سطفِ

 هساٍم ٍ ضسیس استفطاؽ*

 ػالئن ثیوبضی:

 تَضم ٍ التْبة 

-اهکبى زاضز ذَى قطهع ضٍضي ثِ صَضت ضگِ :ذًَطیعی

اجبثت هعاج،  ض اجبثت هعاج زیسُ ضَز یب ثسًجبلزّبیی 

 .ذَى ثِ هقساض کن ٍ ثِ هقساض کَتبّی چکِ کٌس

 پس اظ اجبثت هعاج زضز، ذبضش یب تطضح هربطی 

 زض هقؼس ٍجَز یک ثطجستگی 

  احسبس ایٌکِ پس اظ اجبثت هعاج، ضاست ضٍزُ ثِ طَض

کبهل ترلیِ ًطسُ ثبضس )ایي حبلت تٌْب زض هَضز ثَاسیط 

 زیسُ هی ضَز(.ثعضگ 

  تطریص:

 ُی ثعضگ اظ ططیق کَلًََسکَپی )هطبّسُ زاذل ضٍز

 لَلِ ًَضزاض ٍ هجْع ثِ ػسسی( 

 

 

 ّوَضٍئیس )ثَاسیط( چیست؟  

هتسغ ضسُ کبًبل  (ٍضیسّبیّبی )سیبّطگ، بّوَضٍئیسّ

،ٍاضیس ٍضیس ّبی هقؼس ضا ثَاسیط یب هقؼسی ّستٌس

ایي ثیوبضی یک اذتالل ضبیغ زض  ّوَضٍئیس هی گَیٌس. 

سبلگی  12زضصس افطاز تب   12ثیي ظًبى ٍ هطزاى است ٍ

ّوَضٍئیس ثِ زٍ ًَع ذبضجی  ضًَسثِ ایي ثیوبضی زچبض هی

هوکي ٍضیسّبی هتسغ ضسُ  ضَزٍ زاذلی تقسین هی

ٍ  ایجبز ضًَساست زض زاذل هجطای هقؼس )ضاست ضٍزُ( 

ضًَس یب هوکي است زض  هموروئید داخلیثبػث ایجبز 

هموروئید ًعزیکی سَضاخ هقؼس ثبضٌس ٍ سجت ایجبز 

ضًَس. اهکبى اثتال ثِ ّط زٍ ًَع زاذلی ٍ ذبضجی خارجی 

 .ثِ صَضت ّوعهبى ٍجَز زاضز

 
ػلت ٍاقؼی ّوَضٍئیس هطرص ًیست ٍ لیکي  

 ػَاهل هْن ٍ هؤثط زض ثطٍظ آى ػجبضتٌس اظ:

 یجَست هعهي*

 اسْبل هعهي*

 هَقغ اجبثت هعاج*ظٍض ظزى 

 



 

 

 

 

 

(بَاسیر)هوَرٍئید  
54564333-35:تلفي    

، كارشٌاس پرستاري، سَپرٍايسر آهَزش م خطیبيتهیه ٍ تٌظین :

3531زهستاى سالهت،   

 3533زهستاى بازًگري: 

 هٌبع: پرستاري داخلي جراحي برًٍر سَدارث

 گیَري اعظن ٍ رضَي اهاهي دكتر راهٌواي بالیٌي پرستاري 

 

    اثتسا ثب آة ٍلطم ذَز ضا ضستِ ٍ تویع ًوبییس ٍ سپس

زقیقِ زاذل آى  01تب  01آة گطم ثطیعیس ٍ زاذل لگي 

ذطک کطزى ظیبز ثب  ثٌطیٌیس ٍ هحل ضا ذطک کٌیس.

تَاًس هَجت تحطیک ٍ ذبضش  زستوبل تَالت هی

ضَز. زستوبل هططَة ضٍش ثْتطی  اططاف هقؼس هی

 ثطای ذطک کطزى ًبحیِ است.

 ّبی ًطم یب زًٍبت ضکل ثطای کبّص فطبض ثِ  اظ ثبلص

 ًبحیِ جطاحی استفبزُ کٌیس

  تب چٌس ضٍظ ثؼس اظ ػول ّوَضٍئیس اظ ثلٌس کطزى اجسبم

 ّبی ضسیس ذَززاضی کٌیس سٌگیي ٍ فؼبلیت

  طجق زستَض پعضک هؼبلج ذَز زض ظهبى هقطض ثِ ٍی

 هطاجؼِ ًوبییس.

  ُطَض تْیِ ٍ زض سبػبت هقطض ثِ ضا زاضٍّبی تجَیع ضس

 .صحیح استفبزُ ًوبییس

ّبی شیل ثِ پعضک ذَز زض صَضت ػالئن ٍ ًطبًِ

قطهعی، حسبسیت، گطهی  ػفًَت ظذن، :هطاجؼِ ًوبییس

هحل، تَضم اططاف هحل ظذن ٍ تغییط زض حبالت ضٍزُ ای 

 )اسْبل، یجَست، ًفد(

  ٌّگبم تطذیص ثطگِ ذالصِ پطًٍسُ ضا اظ هٌطی ثرص  ٍ

تحَیل ثگیطیس ٍ ظهبى هطاجؼِ ثِ ثطگِ آهَظش ضا اظ پطستبض

 پعضک ثطگِ ذالصِ پطًٍسُ ضا ثب ذَز ّوطاُ زاضتِ ثبضیس.

 

 

 

 پس اظ جطاحیًکبت قبثل تَجِ    

  چٌس ضٍظ پس اظ ػول ذًَطیعی هرتصط ٍ یب زفغ

ثبیستی اظ یجَست ٍ  ،هسئلِ طجیؼی است یکذًَبثِ 

ظٍض ظزى ٌّگبم اجبثت هعاج ذَززاضی کطزُ ٍ 

 ثبضس.استفبزُ اظ لگي آة گطم ًیع کوک کٌٌسُ هی

 هبیؼبت ّوَضٍئیس ػول اظ ثؼس اٍل ضٍظ چٌس ضز ٍ 

( تست ًبى هَظ، سبزُ، ثطًج) هالین ٍ سجک غصاّبی

 غصایی ضغین تَاًیس هی ضٍظ چٌس اظ ثؼس. ًوبییس هصطف

 ػول اظ ضٍظ ۴ تب ۳ اظ ثؼس .ثگیطیس سط اظ ضا ذَز هؼوَل

 هصطف ثبال فیجط ثب غصایی ضغین است الظم ّوَضٍئیس

 ثبظگطت اظ ٍ ضسُ تط ضاحت ضوب ضٍزُ حطکبت تب کٌیس

 لیَاى ۸ تب ۶ ضٍظاًِ .ضَز پیطگیطی ّوَضٍئیس هجسز

 ثِ سجعیجبت ٍ هیَُ فطاٍاى هصطف .ثٌَضیس آة

 ثَزى ضاحت ٍ ّوَضٍئیس ػول اظ ثؼس زضز تسکیي

ثطای ایٌکِ زچبض یجَست  .کٌس هی کوک ضٍزُ حطکبت

ًطَیس ثبیس اظ هبیؼبت فطاٍاى، ضیط، سجعیجبت، هیَُ 

 جبت، آلَ، اًجیط ٍ ثطگِ ّلَ سَح استفبزُ کٌیس.

 ّبی کٌٌسُ ًطم اظ تَاًیس هی زفغ ضسى تط ضاحت ثطای 

 ًوبییس استفبزُ ضسُ تجَیع هالین ّبی هلیي یب هسفَع

زض صَضتی کِ ثبظ ّن زچبض یجَست ضسیس ثِ پعضک 

 ذَز اطالع زّیس. اظ تَالت فطًگی استفبزُ کٌیس. 

  ِثؼس اظ ػول، ثسًجبل ّط ثبض زستطَیی طی زٍ ّفت 

 

 

 



 

 

   


