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 Emergency Services                  خدمات الطوارئ

            Hemorrhoids       واسيرالبَ 
 

 

البيتبنفسك في  تعتنيكيف   

 :مرّ د من ا1لم والتوً لحّ لِ  طرقٌ  •

يمكنك شراء ھذا المرھم بدون . استعمل مرھم البواسير -

  .صقلْ جيھات على المُ اتبع التوْ . ةوصفة طبيّ 

 20إلى  15الماء الدافئ لمدة  اجلس في حوض من -

ْبسوم اCِ يمكنك إضافة ِمْلح . ممرات في اليوْ  ث@ثدقيقة، 

 ).زيالملح اDنكلي(لماء ل

 15إلى  10من الثلج لمدة  كيسحاول أن تجلس على  -

نك طبقة من الم@بس بيْ  دائماً اترك . دقيقة في كل مرة

 .وبين كيس الثلج

ط أكثر ليونة وأسھل غوH ة التنات لجعل عمليّ يّ َل استعمل المُ  •

اتبع . ةدون وصفة طبيّ نات يّ لَ المُ يمكنك شراء ھذه . للتمرير

 .صقلْ جيھات على المُ التوْ 

. حاول أن D تتعجل. طالتغوH عند  عليك أن تسترخي •

يضع المزيد من ) 'زبرّ التّ '( طغوH للتّ وحبس النفس  اCنھاك

 .دةرِ الضغط على ا1وْ 

و نة ة ورقة مرحاض ليM رج بواسطنظف بلطف منطقة الشّ  •

، أو منديل مسح ا1طفال ، أو قطعة قماش، بعد كل  ةرطب

 .طة تغوH عمليّ 

على  اجلس. عدم الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة حاول •

 .)دونات ِوساَدة( ِوساَدة أو ِمْسَند

أكواب من الماء والسوائل ا1خرى كل  8 لىإ 6شرب ا •

شروبات الكحولية الشاي، أو المأو D تشرب القھوة، . يوم

سبب تنھا تزيد من فقدان السوائل من الجسم ويمكن أن 1

 .اCمساك

اختر الخضروات . الغذائي كضف ا1لياف إلى نظاما •

الة الحبوب، والخبز والحبوب خّ والفواكه والشوفان ونُ 

 .يالكاملة، وا1رز البنّ 

  

 

ھي  )'ييدز -رو -ھيم  'سمى باللغة اCنجليزيةتو (اسير البوَ 

و يسمى باللغة (الشQْرج ل فتحة حوْ  بةھلتمُ  ة ومرّ توَ مردة أوْ 

ْرمأو  )'سن - إي 'اCنجليزية Hو ( َعى المستقيمالمأسفل  و ھو ،الس

 ).'تم - ريك 'يسمى باللغة اCنجليزية

َحَرَكة  إنھاك في بسبباسير البوَ  تقعفي معظم ا1حيان، 

زيادة الضغط داخل البطن ). 'زبرH التQ '( طعند التغوH  ا1َْمعاء

 أكبر حتمالھناك ا. اسيرفي البوَ ب تسبّ يأن  أيضاً  هيمكن

اCسھال أو  كاسباDم كنت مصاباً البواسير إذا ب لRصابة

من زيادة  تعاني كنت س لفترات طويلة، أوجلكنت ت وأالشديد، 

 .اسيرالبوَ بلمرأة الحامل ن تصاب اأ ومن الشائع . زنالوَ في 

، ولكنھا يمكن أن تكون مؤلمة في العادة ست خطيرةالبواسير لي

 يمكن للبواسير أنفي بعض ا1حيان . ةب الحكّ وتسبّ  جداً 

الى إزالت  يحتاجونبعض الناس . طنزف أثناء التغوH تجعلك تَ 

 .أمر نادرلكن ھذا و ،البواسير

 

 متى تطلب المساعدة

اذھب لرؤية طبيب أسرتك أو اذھب إلى أقرب عيادة طبّية 

 :في حالة ما) ستْوصفم(

تحسن بعد الع@ج ت لمو  ،سوءاً الَمَشّقة ا1لم أو إذا ازداد  �

 .واحد أسبوع لمدة في البيت

 

Arabic 
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    :سألستحسن أن تَ لمعرفة المزيد، يُ 

 طبيب أسرتك •

 صيدليك الخاص •

• HealthLinkBC  -   للّصم (  1-1-8على رقم اتصل

  اذھب على شبكة اDنترنيت   أو ) 7-1-1وضعاف الّسمع 

www.HealthLinkBC.ca  
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