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 فزضتٚ امثز آساد مارضٖاس پزستاری  :ٕذٙتٜیٚ مٔ

 



 اهداف

  ٘را تؼزیف مٖذ خٕ٘زیشی ى٘ارضی تت٘إذّذدج. 

  را تیآ ْٕایذ  خٕ٘زیشی ى٘ارضیّذدج٘ػالئِ تاٍیٖی. 

  راتذإذ  خٕ٘زیشی ى٘ارضیّذدج٘ راٜٛای تطخیع. 

  ّذدج٘ رٗضٜای درّآ را تیآ ْٕاییذ. 

 ّذدج٘آّ٘سش ٛای خ٘د ّزاقثتٜای درّٖشً را تیآ ْٕایذ. 

  ٘د ٕذٙ ّزاجؼٚ تٚ پشضل را تیآ ْٕایػالیِ ٛطذار دّٙذدج. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  یدستگاه گوارش یزیخونر

مٚ سثة سخِ ّخاط دستياٙ ى٘ارش  ض٘د یُ جادیا یّ٘ضغ بیدر اثز غذّٚ ٗ آس  یدستياٙ ى٘ارش یسیر خ٘ٓ

مٚ در  ییٛا یسیخ٘ٓ ر. ضٕ٘ذ یُ ُیتقس یٗ تحتآ یدستياٙ ى٘ارش تٚ دٗ دستٚ تا ّٖطأ ف٘قآ یٛا یسیر خ٘ٓ. ض٘د یُ

اس  یسیاىز ّحٌ خٕ٘ز. ضٕ٘ذ یُ دٙیٕاُ یف٘قآ ارشدستياٙ ى٘ یسیػطز تٚ تاال رخ دادٙ تاضٖذ، خ٘ٓ ر یقسْت اثٔ

. ض٘د یىفتٚ ُ یتحتآ یدستياٙ ى٘ارش یسیدٗاسدٛٚ تا ّقؼذ تاضذ خٕ٘ز

 

 

 

 

 

 : علل شايع خونريسی گوارشي

  ٙسخِ ٛای ّؼذٙ ٗ دٗاسد

  ٗاریس ٛای ى٘ارضی

  آسیة ٛای ّخاٗط ّؼذٙ ٗ اثٖی ػطز

 اٍتٜاتی ّزی ٗ تذ خیْی ٛا یتیْاریٜا 

 



عالئم خونريسی گوارشي 

 رٗضٔ تا ّ٘ادی تا سّیٖٚ قٜ٘ٙ ای مٚ ٕطآ خٕ٘زیشی قسْت ف٘قإی دستياٙ ى٘ارش استستفزاؽ خ٘ٓ ا . 

  ساػت در دستياٙ 14ّذف٘ع قیزی ٗ تذ ت٘ ٓ ایٔ ٕ٘ع ّذف٘ع مٚ َّٖا ٕاُ دارد تز ٗج٘دخ٘ٓ حذاقٌ تا ّذت 

 . ى٘ارش دالٍت دارد

 ٘ارش است خ٘ٓ قزّش ٗ رٗضٔ در ّذف٘ع مٚ تیطتز ّزت٘ط تٚ خٕ٘زیشی قسْت تحتإی ى

  ٚخٕ٘زیشی ّخفی دستياٙ ى٘ارش مٚ در آسّایطات اختػاغی ّزت٘ط تٚ ّذف٘ع تطخیع دادٙ ّی ض٘د م

 . ماٛص ٗسٓ ٗمِ خٕ٘ی ّشّٔ ْٛزاٙ است ُیتاػال

 چطِ ، درد قفسٚ سیٖٚ یا تٖيی ٕفس ٗ افت فطار خ٘ٓ  یاٙیمِ خٕ٘ی ّثٌ خستيی ،س ُیػال

 فطارخ٘ٓ  افت

 ساػت24تزخی ّ٘ارد ض٘ك تٚ دٍیٌ اسدست دادٓ ضذیذخ٘ٓ تیص اسیل ٍیتزخ٘ٓ در در 

 

 

 

 



 درمان

درّإی  سّإی مٚ تیْار تا خٕ٘زیشی ى٘ارضی ّزاجؼٚ ّی مٖذ پس اس ّتؼادً مزدٓ ػالیِ حیاتی تیْار اس طزیق ّایغ

ضذت خٕ٘زیشی  ض٘د ٗ ٗضؼیت تزای تیْار ٍٍ٘ٚ ّؼذٙ ىذاضتٚ ضذٙ ضستط٘ی ّؼذٙ إجاُ ّی( سزُ تشریقی )ّٖاسة 

تزای تطخیع یا . ىاٙ تٚ دٍیٌ ػذُ ت٘قف خٕ٘زیشی جزاحی اٗرصإسی ضزٗری است . تیْار تخْیٔ سدٙ ّی ض٘د 

. درّآ خٕ٘زیشی تستٚ تٚ  ّٖطاء آٓ إٓذٗسن٘پی یا مَٕ٘٘سن٘پی إجاُ ّی ض٘د 

 

 

 

 آموزش خودمراقبتي درمنسل

 ست ّػزف مٖیذضذٙ ا سیمٚ ت٘سط پشضل تج٘ ییفقط دارٗٛا 

 مٖٖذ بجتٖااٛای آّادٙ یا ْٛآ فست ف٘دٛاتیْارإی مٚ اس سخِ ّؼذٙ ضامی ّی تاضٖذ تایذ اسّػزف غذا. 

 ّػزف ّیآ ٗػذٙ ٛاای ٕاساٍِ ْٛآ چیس ٗ پفل ،غذاٛای تٖذ، ض٘ر ٗ پز ادٗیٚ را تا حذاقٌ تزسإیذ . 

 اس ّػزف چای فزاٗآ ٗ پزرٕو تپزٛیشیذ ٗغذاٛای چزب ٕخ٘ریذ . 

 سؼی مٖیذ ّقذار ٗػذٙ ٛای غذایی را افشایص اّا حجِ إٓزا را ماٛص دٛیذ . 

 اس خ٘ردٓ سس ى٘جٚ فزٕيی ٗ تزضی اجتٖاب مٖیذ . 

 ػذُ ّػزف سیيار ٗ تزك اٍنٌ اس ّ٘اردی است مٚ قاتٌ ت٘جٚ ّی تاضذ . 

 ت ٗتٖقالت ٗغذاٛای چاضٖی دار اجتٖاب مٖیذالاسّػزف ٕ٘ضاتٚ ٛای ىاسدارٗ ضل. 

 ٓاست  السُّزی دارٕذ  ٙتزىطت اسیذٙ ّؼذٙ تا داخٌ ّزی یا تاسىطت غذا اس ّؼذٙ ب ُیی مٚ ػالدر تیْارا



ّنآ تاالتٖٚ را درٖٛياُ خ٘اب در ّ٘قؼیت تاالتزی اپس اس غذا خ٘دداری مزدٙ ٗ حتی دراس مطیذٓ تالفاغَٚ  اس

اس سطح افق قزار  تخت قسْت تاالیاس پاییٔ تٖٚ قزار دٖٛذ یا طزف پاییٔ تخت ایطآ در سطح پاییٔ تزی ٕسثت تا 

 .تاضذ ٙداضت

 قزظ ٛای ج٘یذٕی را ماّال تج٘یذ . 

 إٓزا را تخ٘تی تنآ دٛیذ  دیقثٌ اس ّػزف ضزتت ٛاای إٓتی اس .

 

 

 :دیبه اورشانس مراجعه کن دیبا که عالئم هشدار دهنده 

 یاحساس خستو ای جٚیسزه 

 یدهیپز رٕو 

 ٕفس ٗ تٖذ ضذٓ ٕفس ٛا یتٖو 

 قَة ٕاّٖظِ ٗ تٖذ ضزتآ 

 ضذٓ رٕو پ٘ستٜا ٗ چطِ ٛا سرد 

 ٕٚیقفسٚ س درد 

 ٕفس یتٖو 

 ضؼف 

 مٖتزً ٕطذٙ سزفٚ 

 رضذٓ ادرا رٙیت 

 



 

 :منابع

۲۰۰۴ تٜزآ ،یطة داخٌ یّثآ ً،یسیس  

۲۰۰۷تٜزآ  یطة داخٌ یدرّإٜا ٕيتٔ،یٗاش  
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