
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسه آنورکتال:آ

در اثر انسداد در یک غده مقعدی ایجاد آبسه آنورکتال 

 شود که به دنبال آن عفونت ایجاد می شود. می

 :فیستول مقعدی

فیستول مقعدی یک ساختمان فیبروزی، لوله ای شکل و 

ده در کنار باریک است که از طریق یک سوراخ ایجاد ش

به داخل کانال مقعدی گسترش می یابد معموال  مقعد

 به دنبال عفونت، ایجاد می شوند. این فیستول

 مراقبت های ضروری:

 هدف این مراقبت ها شامل الگوی دفعی مناسب، کاستن

أضطراب، تسکین درد. برقراری دفع مناسب ادرار و 

 از عوارض می باشد. پیشگیری

 رفع يبوست:

 لیتر آب در روز ۲مصرف، حداقل  -1

  مصرف غذاهای پرفیبر به منظور افزایش حجم مدفوع  -۲

 ی از رکتومفععبور راحت تر مواد د و

 استفاده از ملین های افزایش دهنده حجم مدفوع -۳

 

 

 

 

 

 

 تشویق بیمار به انجام حرکات و تمرینات بدنی قبل از -۴

اجابت مزاج که باعث شل شدن عضالت شکم می شود. 

خوردن مسکن قبل از اجابت مزاج که برای کاهش  -۵

 .مفید است درد

 

 کاستن اضطراب

 محدود کردن عیادت کنندگان تا خلوت بیمار فراهم باشد.

پانسمان های کثیف برای پیشگیری از بوی  تعویض

و در صورت لزوم استفاده از خوشبو کننده  ناخوشایند

 . های هوا

 

 تسکین درد:

ساعت اول بعد از عمل ممکن است انقباض هایی  ۲۴در 

 منظور باید: مقعد ایجاد شود که برای این در

 .بیمار در یک وضعیت راحت قرار گیرد -1

ک نشستن روی بالشتک های نرم به کاهش در کم -۲

 می کند.

ش استفاده از یخ و پمادهای مسکن که موجب کاه -۳

 درد می شود.

کمپرس گرم با بهبود گردش خود به تسکین  -۴

 تحریک بافتی کمک می کند.

 وز با شل کردنبار در ر ۴تا  ۳حمام نشیمنگاهی  -۵

 اسفنگتر موجب تسکین درد می شود.

ساعت بعد از جراحی مواد بی حس کننده  ۲۴ -۶

موضعی ممکن است به کاهش درد کمک کند که این 

داروها شامل مواد بی حس کننده: شیافها، ضدعفونی 

 تهوع ها و آرام بخش ها می باشد.ضد کننده ها و 

در ناحیه  مرطوب هنگام استفاده از پانسمان های -۷

 مقعد چرب شود تا از آسیب پوستی جلوگیری شود.

در زمان ویزیت مجدد خالصه پرونده فراموش  -8

 نشود.
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 بهبود دفع ادراری:

 افزایش مصرف مایعات. -1

 گوش دادن به صدای آب جاری.-2

در صورت عدم موفقیت موارد باال باید بیمار سوند -3

 د.گذاری شو

 بررسی محل عمل:

محل جراحی باید از نظر خونریزی مرتب چک شود و 

عالمت های خونریزی بیش از حد مثل تندی ضربان 

قلب،کاهش فشار خون، بی قراری و تشنگی باید بررسی 

 شود.

پانسمان را هم مرتب چک کنید و در صورت داشتن 

خونریزی : باید محل خونریزی با فشار مستقیم به ناحیه 

شود در این شرایط معموال استفاده از گرمای  کنترل

مرطوب ممنوع است چون باعث اتساع بیشتر ورید و 

 خونریزی می شود.

 هوالشافی

 
 عنوان :

 آبسه و فیستول آنال

 

 مرکز آموزشی درمانی امام خمینی )ره(
 

 ه کننده:تهی

 سهیال علی اسالم

 (آموزش به بیمار مسئول)

 
 سایت بیمارستان:

www.imamkhomaini.kums.ac.ir 

 منبع:

 برونر و سودارث

 2020-139781کد:
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 تداوم مراقبت:

باید همیشه ناحیه مقعد تمیز نگه داشته شود که برای این 

د را به آرامی با آب گرم شسته و سپس با منظور باید خو

پنبه جاذبه آب خود را خشک کند استفاده از کاغذ توالت 

بار حتما حمام  ۴یا  ۳ممنوع است و در طی روز 

 نشیمنگاهی در لگن یا وان حمام داشته باشد.
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