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 نكته بسيار مهم
هنگام دفع خون حتما با پزشك مشورت كنيد و آن را فقققط بقه      
دليل بواسير ندانيد زيرا تومورهاي روده و پولقيقه هقا هق  بقا            

 خونريزي همراه مي باشند.



 عالئم بواسير
 خونريزي بصورت قطره قطره يا خون پاشي هنگام دفع يا بعد از دفع 

  درد 

  خارش 

 سوزش 

 ترشح مواد بلغمي يا حساس بودن مقعد 

 علل بواسير
 فشار به شك  هنگام اسهال يا يبوست  .8
 هنگام حاملگي  .3
 عدم ورزش يا ورزشهاي سنگين .2
 سرفه مزمن .4
 نشستن يا ايستادن طوالني  .8
 بلند كردن اشياء سنگين  .8
 زور زدن يا طوالني نشستن در دستشويي .3

 

 درمان بواسير
در خيلي موارد درمان در منزل امكان پذير است به صورت درمان هاي 
ساده كه عبارتند از: نشستن در آب گرم به مدت چند دقيقه، استفاده از  
شياف و كرم ها، استفاده از توالت فرنگي، اجتناب از زور زدن هنقگقام   
اجابت مزاج، رژي  غذائي پر باقيمانده كه حاوي ميوه و سبزي فقراوان    
است همراه با مصرف مايعات، بدين ترتيب مدفوع نرم و خميري شقده  
و عبور آن آسانتر و از زور زدن جلو گيري مي شود در صقورت عقدم       
موفقيت، استفاده از ملين هاي جاذب آب )مثل انجير خشقك، خقاك      
شير و...( كمك كننده است، كمپرس آب گرم، حمام هاي نشيمنگاهي    
)نشستن در لگن آب گرم به مدت ني  ساعت(، استفاده از پقمقادهقا و        
شياف هاي حاوي مواد بي حس كننده و استراحت به رفقع اتسقاع و       
پرخوني عروق كمك مي كند. يكي ديقگقر از روش هقاي درمقان             
هموروئيد، روش هاي درماني غير جراحي مثل استفاده از اشعه مقادون  
 -قرمز و درمان با ليزر يا تزريق محلول هاي اسكلروز دهنده )محلقول  

هايي كه باعث بسته شدن عروق آن قسمت مي شقود( اسقت بقراي         
 درمان موارد پيشرفته نيز از جراحي استفاده مي شود.

  
 

 

 داخلي

 خارجي

 تعريف بواسير
سانتي متر انتهاي كولون )روده بزرگ( كانال مقعدي نام دارد كه با    3/8

تعداد زيادي از وريدهاي كوچك زير پوست پوشيده شده است بعضي از 
فعاليت ها مثل زور زدن هنگام يبوست و طوالني نشستن باعث بزرگقي  

 و متورم شدن اين وريدها مي شود كه آن را بواسير مي نامي .

 انواع بواسير 
 بواسير بر دونوع  است: 

 داخلي   -8
 خارجي -3

 

داخلي: به صورت خوشه هايي اطراف ديواره كانال مقعدي مي باشد كه  
ممكن است بعضي اوقات به بيرون گسترش يابد. معموالً بدون درد ولي  

 همراه خونريزي ياموكوس )بلغ ( مي باشد.
خارجي: قابل رويت و احساس مي باشد به صورت اليه نرمي از مققعقد    
بيرون مي زند كمتر با درد همراه است مگر اينكه لخته خون داخل آن   

 درست شود كه باعث درد ناگهاني و شديدي شود.


