تطخیص :
تیوار تایذ در ٍضؼیت ( knee-chestسجذُ) ٍ یا
لیتَتَهی ( حالت عاق تاس تا راًْای خن ضذُ تِ ضىن ٍ
ساًَی خن ضذُ) ٍ یا لتزال(  )simsلزار گیزد .هوىي
است ّوَرٍئیذّای خارجی اس تیزٍى هطاّذُ ضًَذ ٍلی ّوَرٍئیذ

آهَسش تِ تیوار:
هصزف هایؼات فزاٍاى تِ هیشاى  4تا  01لیَاى آب در  40ساػت
استفادُ اس سثشی ّا ٍ هیَُ ّا،هصزف هلیي ّا ٍ ًزم وٌٌذُ هذفَع
تغذیِ هٌاسة،خَردى غذاّای فیثزدار هاًٌذ پَدر سثَس ّوزاُ تا

داخلی تا تیزٍى ًشًذ دیذُ ًویطَد  .در هؼایٌِ اًگطتی هوىي است

غذا،هیَُ جات سثشیجات ،هایؼات فزاٍاى ،جلَگیزی اس چاق ضذى

اًگطت آغطتِ تِ خَى ضَد ٍلی ًثایذ اًتظار داضتِ تاضیذ ّوَرٍئیذ

ٍرسش هٌظن

داخلی لاتل لوس تاضذ .تْتزیي رٍش تزای تطخیص ّوَرٍئیذ

داضتي ضیَُ فؼال ٍ پز تحزن سًذگی .پزّیش اس ًطستي ٍ یا

داخلی روتَسىَپی است وِ اس ایي عزیك  4تا  01ساًتی هتز اس

ایستادى عَالًی هذت

اًتْای دستگاُ گَارش لاتل دیذ هی تاضذ .سیگوَئیذٍسىَپی یا
وَلًََسىَپی ,جْت رد تطخیصْای افتزالی دیگز ضزٍری هیثاضذ.

دستوال ًزم
استفادُ اس پوادّای تی حس وٌٌذُ هَضؼی
هصزف دارٍّا عثك دستَر پشضه
ًطستي در لگي آب ٍلزم رٍساًِ  3تا  0تار

ّوَرٍئیذ ّای درجِ یه ٍ دٍ تِ درهاى دارٍیی پاسخ هی

استفادُ اس تَالت فزًگی تزای اجاتت هشاج

دٌّذ.

آهَسش ػَارض ًاضی اس تیَْضی ٍ تی حسی اس ووز

استفادُ اس هلیي ّایی هاًٌذ ضیز هٌیشین،ضزتت الوتَلَس،پَدر
پسیلیَم ٍ یا رٍغي پارافیي
استفادُ اس ضیاف ٍ یا پواد آًتی ّوَرٍئیذ وِ حاٍی هَاد ًزم
وٌٌذُ ،ضذ التْاب ٍ تیحس وٌٌذُ هی تاضذ.

ویژه ییی ییاه ه ه ی ی ی ی

ضستطَی ًاحیِ تؼذ اس ّزتار اجاتت هشاج ٍ خطه وزدى تا یه

رػایت تْذاضت ٍ ًظافت فزدی
درهاى

سازمان تامیه اجتماعی
مدیریت درمان استان مازودران
بیمارستان بوعلی وکا

اگز فزدی ّوشهاى چٌذیي ػذد ّوَرٍئیذ تیوار داضتِ تاضذ
احتوال دارد وِ تزداضتي ّوِ آًْا تغَر ّوشهاى سثة ایجاد
ػارضِ تٌگی در ًاحیِ همؼذ ضَد.

تیواراى تایذ ّز رٍس چٌذ تار توذت  01تا  01دلیمِ در لگي

آهَسش در هَرداخًَزیشی ٍػفًَت ٍ ػَد هجذد ّوَرٍئیذ

آتگزم(دهای 01درجِ) تٌطیٌٌذ (  )sitz bathایي وار تاػج

در صَرت تة،خًَزیشی فؼال،درد ضذیذ ًاحیِ جزاحی ٍ یثَست

ضل ضذى ػضالت ٍ اجاتت هشاج راحت تز خَاّذ ضذ.

عَالًی هذت تِ تیوارستاى یا پشضه خَد هزاجؼِ وٌذ.

هم
وروئید

ّوَرٍئیذ درجِ یه ٍ دٍ اگز تِ درهاى دارٍیی پاسخ ًذٌّذ
هی تَاى اس الذاهاتی هاًٌذ تاًذ االستیه
،ایٌفزارد،فتَوَآگَالسیَى ،اسىلزٍتزاپی ٍ وزایَسزجزی ٍ یا
وَآگَالسیَى تا جزیاى هستمین ٍ یا حتی جزاحی استفادُ وزد.

تْیِ وٌٌذُ:سىیٌِ صثَری تاًظارت سَپزٍایشرآهَسضی
هٌثغ:تًَزسَدارث گَارش4101
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ػالین ٍ ًطاًِ ّای ّوَرٍئیذ

ّوَرٍئیذّای داخلی را تِ  0درجِ( ) gradeتمسین هی وٌٌذ.

ّوَرٍئیذ ّا تِ دٍ دستِ داخلی ٍ خارجی تمسین هیطًَذّ .وَرٍئیذ

ّ : grade Iوَرٍئیذ فمظ خًَزیشی هی وٌذ ٍلی تیزٍى ًوی

ًاحیِ واًال همؼذی در اًتْای رٍدُ تشري (راست رٍدُ)

داخلی در تاالی خظ دًذاًِ ای لزار دارد ٍ تَسظ هخاط روتَم

آیذ.

لزار دارًذ .

پَضیذُ ضذُ است در صَرتیىِ ّوَرٍئیذ خارجی پاییي خظ دًذاًِ

ّوَرٍئیذ (تَاسیز):
ّوَرٍئیذّا تالطته ّای ػزٍلی عثیؼی ّستٌذ وِ در

ػول آًْا تزضح هَادی هیثاضذ وِ خزٍج هذفَع اس همؼذ
را تسْیل هیىٌذ

ای لزار دارد ٍ تَسظ آًَدرم پَضیذُ ضذُ است.

ّ : grade IIوَرٍئیذ خًَزیشی هی وٌذ ٍ تیزٍى هی آیذ
ٍلی خَدش جا هی رٍد.
ّ : grade IIIوَرٍئیذ خًَزیشی هی وٌذ ٍ تیزٍى هی آیذ

ّوَرٍییذ در ٍالغ یه ضثىِ ٍریذی است وِ تِ

ّوَرٍئیذ داخلی :ػالئوی ّوچَى احساس پزی در روتَم ،تزضح

ٍریذّای ّوَرٍئیذال فَلاًی ،هیاًی ٍ تحتاًی تخلیِ

هَوَس ٍ دفغ خَى لزهش رٍضي تصَرت لغز لغزُ ایجاد هی ًوایذ

ّ : grade IVوَرٍئیذ خًَزیشی هی وٌذ ٍ تیزٍى هی آیذ

ٍ گاّی پزٍالتِ هیطَد (یؼٌی اس همؼذ تیزٍى هیشًذ) ٍلی هؼوَالً درد

ٍلی جا ًوی رٍد.

هیطَد
افشایص فطار داخل ضىن ٍ لگي وِ تِ ػللی ّوچَى سٍر
سدى عَالًی ٍ ،جَد هذفَع سفت ٍ حاهلگی یا آسیت

ًذارد هگز آًىِ تؼذ اس تیزٍى سدى ,گیز افتادُ ٍ تذاخل تزًگزدد ٍ
در آى تزٍهثَس اتفاق تیافتذ.
ّوَرٍئیذ خارجی :تِ صَرت تزآهذگی ٍ هٌگَلِ پَستی هی تاضذ ٍ

هی تَاًذ ایجاد ضَد ،هَجة پزضذى ٍ اتساع تذریجی
ایي ضثىِ ّای ٍریذی ضذُ ٍ ًْایتاً تجای ًسَج عثیؼی
ّوَرٍئیذ ،پىِ ّای ٍاریسی دیذُ هیطًَذ .ایي پىِ ّای
ّوَرٍئیذی ٌّگام ػثَر هذفَع سفت ,هی تَاًٌذ آسیة
دیذُ ٍ خًَزیشی وٌٌذ ٍ یا ّوزاُ تا هخاط رٍی آى,
ٌّگام اجاتت هشاج اس آًَس خارج ضًَذ.

ٍلی تایذ آى را تا دست جا اًذاخت.

ػلت ٍالؼی ّوَرٍئیذ:
 -0یثَست هشهي

گاّی خًَزیشی هی وٌذّ .وَرٍئیذ خارجی چَى سیز آًَدرم لزار

 -4اسْال هشهي

دارد ،وِ اس ًظز اػصاب حسی تسیار غٌی است،در صَرت ایجاد

 -3سٍر سدى ٍ ًطستي عَالًی هذت در تَالت

وَچىتزیي تزٍهثَس داخل آى ،درد ضذیذی تزای تیوار ایجاد
خَاّذ وزد.
تَجِّ :وَرٍئیذّا هؼوَالً درد ًذارًذ هگز آًىِ دچار پزٍالپس ٍ
اختٌاق ٍ یا دچار تزٍهثَس ضًَذ.

 -0افشایص سي
 -1ارث
 -2چالی ٍحاهلگی
 -3ون تحزوی ٍ هصزف غذاّای ون فیثز ،ػذم استفادُ
اس هیَُ جات ٍ سثشیجات ،هصزف الىل
 -4افزاط در اًجام ػول جٌسی

