
  
 

 تعزیف:  

ًاحیِ هقؼذ ّوَرٍئیذ تِ هتَرم ضذى رگ 

کِ در اثز یثَست، افشایص فطار  گفتِ هی ضَد

 ضکوی، تلٌذ کزدى ٍسایل سٌگیي، سایواى ٍ

تشرگ ضذى خَش خین پزٍستات هوکي است 

 تِ ٍجَد آیذ.

سال  05در افزاد تاالتز اس ایي تیواری تیطتز 

 ٍ تِ خصَظ چاق اتفاق هی افتذ. 

 انواع هموروئید: 

 درونی:  -

ًاک ًیست ٍ ظاّز هؼوَلی دارد اها ددر

 هوکي است خًَزیشی داضتِ تاضذ. 

 بیزونی:  -

ثاضذ. تِ ػلّت اسْال سیاد یا یثَست هی هؼوَالٌ

تَرم رگ در ًاحیِ دردًاک است ٍ  ٍ حساس

 هقؼذ ٍجَد دارد. 

 توصیه های تغذیه ای: 

رصین غذایی کن فیثز ٍ در  ،در سهاى درد -

گزم  50-50تقیِ هَارد، رصین غذایی پزفیثز )

 ذ.کٌی( استفادُ در رٍس

 

 

 ْا، حثَتات، )غالت کاهل، هیَُ، سثشی

 اس فیثز ّستٌذ( هغشّا غٌی  داًِ ّا ٍ

 ذ.کٌیهصزف هایؼات لیَاى  8-05رٍساًِ  -

، ػذم تحول ادٍیِ را در صَرتغذاّای پز  -

 حذف کٌیذ. 

)هَجَد در ضیز( را در هصزف الکتَس  -

کاّص دارد، ٍجَد صَرتی کِ ػذم تحول 

 دّیذ ٍ یا حذف کٌیذ. 

هصزف سیاد ضزتت ّا ٍ آتویَُ ّا هوکي  -

 است تاػث ایجاد اسْال ضَد. 

هصزف قَُْ، ًَضاتِ ّا، ضکالت را کاّص  -

 دّیذ. 
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هصزف کٌیذ تا ًِ  هتؼادلفیثزّا را در حذ  -

 تاػث اسْال گزدد.  تاػث یثَست ٍ ًِ

در صَرتی  ،هزکثات، اًجیز، سثَس، تَت ّا -

ٍجَد دارد تایذ تِ طَر هزتة کِ خًَزیشی 

 هصزف ضَد. 

 

 

 

 

 

 بعد اس عمل جزاحی: 

تِ هیشاى کافی فیثز هصزف کٌیذ ٍ اس  -

  سیادُ رٍی تپزّیشیذ.

تا سهاًی کِ تْثَدی کاهل حاصل  -

 اس غذاّای ًزم استفادُ کٌیذ. ضَد،

 هصزف حثَتات را کاّص دّیذ. -

گفتِ ضذُ در سهاى توام هَارد  -

ًیش تایذ  تیواری، تؼذ اس ػول جزاحی

 رػایت ضًَذ.

دفغ  کِ تاػث افشایصاس غذاّایی 

  :استفادُ ًکٌیذ طًَذهی

* ضیز، ضزتت، آتویَُ ّا، حثَتات، 

ضکالت، هیشاى هذفَع  ٍ قَُْ، ًَضاتِ

 را سیاد هی کٌذ.

 سایز توصیه ها: 

تِ هیشاى کافی استزاحت کٌیذ ٍ   -

 داضتِ تاضیذ.فؼالیت 

ّای فیشیکی سٌگیي را فؼالیت  -

 هحذٍد کٌیذ.

 هذت سهاى تَالت را کاّص دّیذ. -

 

 

ًطستي در آب گزم هی تَاًذ ػالئن را  -

 کاّص دّذ.

حتواٌ تحت ًظز ، در صَرت خًَزیشی -

 پشضک تاضیذ. 

ػالئن را تا کاّص تذریجی ٍسى هی تَاى  -

 تْثَد تخطیذ.
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