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خدمات الطوارئ

Emergency Services

ال َبواسير

Hemorrhoids

البواسير )و تسمى باللغة اإلنجليزية 'ھيم  -رو -ييدز'( ھي
َ

كيف تعتني بنفسك في البيت

ْأوردة م َتورّ مة و ُملتھبة ْ
حول فتحة ال َّشرْ ج )و يسمى باللغة

ٌ
ً
والتورّ م:
طرق ِللحّ د من األلم

اإلنجليزية 'إي -نس'( أو ال ُّسرْ م ،و ھو أسفل الم َعى المستقيم )و
يسمى باللغة اإلنجليزية 'ريك  -تم'(.
البواسير بسبب إنھاك في َح َر َكة
في معظم األحيان ،تقع َ
التغوط )'ال َّتبرُّ ز'( .زيادة الضغط داخل البطن
ُّ
األَمْ عاء عند
البواسير .ھناك احتمال أكبر
يمكنه أيضا ً أن يتس ّبب في َ
لإلصابة بالبواسير إذا كنت مصابا ً باالمساك أو اإلسھال
الشديد ،أو كنت تجلس لفترات طويلة ،أو كنت تعاني من زيادة
البواسير.
الوزن .ومن الشائع أن تصاب المرأة الحامل ب َ
في َ
البواسير ليست خطيرة في العادة ،ولكنھا يمكن أن تكون مؤلمة
جداً وتس ّبب الح ّكة .في بعض األحيان يمكن للبواسير أن
التغوط .بعض الناس يحتاجون الى إزالت
ُّ
تجعلك َتنزف أثناء
البواسير ،ولكن ھذا أمر نادر.

متى تطلب المساعدة
اذھب لرؤية طبيب أسرتك أو اذھب إلى أقرب عيادة طبيّة
)م ْ
ستوصف( في حالة ما:
 إذا ازداد األلم أو ال َم َش ّقة سوءاً ،و لم تتحسن بعد العالج
في البيت لمدة أسبوع واحد.

•

 استعمل مرھم البواسير .يمكنك شراء ھذا المرھم بدونوصفة طب ّية .اتبع ْ
التوجيھات على ال ُم ْلصق.
 اجلس في حوض من الماء الدافئ لمدة  15إلى 20دقيقة ،ثالث مرات في ْ
اإلبْسوم
اليوم .يمكنك إضافة م ِْلح ِ
للماء )الملح االنكليزي(.
 حاول أن تجلس على كيس من الثلج لمدة  10إلى 15دقيقة في كل مرة .اترك دائما ً طبقة من المالبس ب ْينك
وبين كيس الثلج.
غوط أكثر ليونة وأسھل
• استعمل ال ُم َل ّينات لجعل عمل ّية الت ُّ
للتمرير .يمكنك شراء ھذه ال ُم َل ّينات دون وصفة طب ّية .اتبع
ْ
التوجيھات على ال ُم ْلصق.
التغوط .حاول أن ال تتعجل.
ُّ
• عليك أن تسترخي عند
غوط )'ال ّتبرّ ز'( يضع المزيد من
اإلنھاك وحبس النفس لل ّت ُّ
الضغط على ْ
األو ِردة.
• نظف بلطف منطقة ال ّ
شرج بواسطة ورقة مرحاض ل ِّينة و
رطبة  ،أو منديل مسح األطفال  ،أو قطعة قماش ،بعد كل
تغوط.
عمل ّية ُّ
• حاول عدم الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة .اجلس على
ِوسادَة أو مِسْ َند ) ِوسادَ ة دونات(.
• اشرب  6إلى  8أكواب من الماء والسوائل األخرى كل
يوم .ال تشرب القھوة ،أو الشاي ،أو المشروبات الكحولية
ألنھا تزيد من فقدان السوائل من الجسم ويمكن أن تسبب
اإلمساك.
• اضف األلياف إلى نظامك الغذائي .اختر الخضروات
والفواكه والشوفان و ُن ّخالة الحبوب ،والخبز والحبوب
الكاملة ،واألرز الب ّني.

www.fraserhealth.ca
موجّھة فقط للشخص الذي أعطي ْ
َت إليه من قِبل فريق الرعاية الصحية.
المعلومات الواردة في ھذه الوثيقة َ
Page 1 of 2

Catalogue # 264501 (June 2015) Arabic
To order: https://patienteduc.fraserhealth.ca

ال َبواسير

 -يتبع

Hemorrhoids - continued

لمعرفة المزيدُ ،يستحسن أن َتسأل:
• طبيب أسرتك
• صيدليك الخاص
•  - HealthLinkBCاتصل على رقم ) 8-1-1للصّم
وضعاف السّمع  ( 7-1-1أو اذھب على شبكة االنترنيت
www.HealthLinkBC.ca

مقتبس من

‘ FK.730.H376

البواسير‘ )أبريل  (2007بإذن من فانكوفر كوستل ھيلث )صحة فانكوفر الساحلية(
َ

www.fraserhealth.ca
موجّھة فقط للشخص الذي أعطي ْ
َت إليه من قِبل فريق الرعاية الصحية.
المعلومات الواردة في ھذه الوثيقة َ
Page 2 of 2

Catalogue # 264501 (June 2015) Arabic
To order: https://patienteduc.fraserhealth.ca

