همورئید چیست ؟

نشانه های همورئید :

استفادُ اسآب گزم جْت ضست ٍضَ در هَالع

ّوَرئیذیه تیواری ضایع است وِ تا  50سالگی

 -1درد در ًاحیِ هعمذ ٍ اطزاف آى

اجاتت هشاج ٍ ًطستي درلگي آب گزم رٍسی

دست ون  50درصذ هزدم آى راتجزتِ هیىٌٌذ  .تِ

 -2سَسش ٍ خارش

 3 - 4تار ٍ تِ هذت  10 - 20دلیمِ در رٍس،

اتساع ٍریذّای اًتْایی راست رٍدُ وِ تا

ایجاد

گزُ ّوزاُ استّ ،وَرئیذگفتِ هیطَد .

استفادُ اسضیاف ٍپواد آًتی ّوَرئیذ .
 -3خَى ریشی

انواع همورئید :

ننده همورئید :
عوامل ایجادك

ّوَرئیذ ّا تِ  2دستِ تمسین هیطَد :

ّوَرئیذ علتْای هتعذدی دارد  .فطار اس حاملگی

ّ -1وَرئیذ داخلی وِ اوثزاً درد ًذارًذ ٍ تٌْا

درصورت عدم بهبودی بادستورات فوق ویا

ٍ سایواى عوذُ تزیي دلیل تزٍس ّوَرئیذ در سًاى

عالهت آًْا خًَزیشی است .

تداوم عالئم بیشتزاس یکسال نیاس به مشاوره و

جَاى است .

ّ -2وَرئیذ خارجی وِ ّوزاُ تا درد ٍ لوس تَدُ

یا عمل جزاحی میباشد.

یثَست ضذیذ ٍ طَالًی وِ ّوزاُ تا سٍرسدى
ٌّگام دفع است تاعث تزٍس ّوَرئیذ
اسْال  ،هصزف سیاد

هیطَد .

هلیي ّا ،ایستادى ّا ٍ

ًطستي ّای طَالًی  ،تغذیِ ًاوافی تا هَاد فیثزی
عذم تحزن وافی

وِ هٌجزتِ واّص لذرت

عضالًی عضالت لگي هیطَد ًیش
ّوَرئیذ هیطَد .

تاعث تزٍس

حساس درًاحیِ هعمذ است .
دستورات غذایی وبهداشتی مبتالیان به همورئید
:
استفادُ اسغذاّای پزفیثز هاًٌذ سثشیجات  ،هیَُ
جات ٍآب فزاٍاى .
اصالح عادات اجاتت هشاج ( تِ هحض احساس دفع
هذفَع ،رٍدُ ّا تخلیِ ضَد )
خَدداری اس ًطستي ّای طَالًی در هحل وار

.

فیشز چیست ؟

درمان فیشز :

فیطزیا ضماق تزن یا سخن هیتاضذ وِ درًاحیِ

درهاى ّای هزالةتی اسلثیل پواد ًیتزٍگلیسیزیي

وِ تسیار دردًان

 ٍ %2یا پوادّای دیلتیاسم است  .هطىالت تجَیش

اتتذایی همعذ

رخ هیذّذ

هیتاضذ ٍگاّی تاخَى ریشی هختصز هَلع اجاتت

ایي دارٍّا سزدرد ٍ هذت سهاى طَال ًی ٍگاّاً عذم

هشاج ّوزاُ است  .علل ایجاد آى هتفاٍت هیثاضذ

رضایت تیواراى هیتاضذ .

ٍ لیىي در اوثز تیواراى تا تغییزاجاتت هشاج اس
لثیل اسْال ٍ یثَست ضذیذ ّوزاُ است .

دارٍی دیگزی

وِ اهزٍسُ هَرد

هموروئید و فیشر
استفادُ لزار

هیگیزد سن تَتیلیَم است وِ داخل حفزُ ی

دستَرات غذایی ٍتْذاضتی هثتالیاى تِ ّوَرٍئیذ

داخلی همعذ تشریك هیضَد ٍ تاثیزآى %70 - %85

درتیواراى هثتال تِ فیطز ًیش صذق هیوٌذ .

هیتاضذ ٍ اس هحاسي آى سزپایی تَدى آى ٍ تذٍى
عارضِ تَدى آى هیتاضذ .
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