
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 (GIB) گوارشی خونریزی

خونریزی الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 انجام گیردطبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر  (GIBگوارشی )

 درمان ❖

  درمان خونریزی گوارشی بستگی به علت بروز آن دارد؛

نی عشر در موارد خونریزی فعال و شدید درمان بر توقف خونریزی متمرکز است .مثال در صورتی که علت خونریزی وجود زخم و یا سوراخ شدن معده و اث ✓

 باشد، باید با سرم درمانی، شستشوی معده و یا جراحی، محل خونریزی را بست. 

 .رح استدر موارد مزمن درمان بیماری زمینه ای مانند هموروئید مط ✓

  .اگر علت آن عفونت های متعدد باشد، باید عفونت ها را درمان کرد ✓

 

 رژیم غذایی و تغذیه  ❖

 در زمان داشتن خونریزی فعال و استفراغ خونی پزشک به شما اجازه خوردن و آشامیدن نداده و از راه دهان نباید چیزی مصرف کنید. ✓

 در صورت نداشتن تهوع و استفراغ میزان مایعات مصرفی را افزایش و سپس غذا مصرف نمایید. مایعات مصرف کنید ومیدر صورت اجازه پزشک ابتدا ک ✓

 در صورتی که حالت تهوع و استفراغ داشتید از خوردن و آشامیدن خودداری نمایید. ✓

 

 فعالیت  ❖

 در بستر انگشتان و مچ پاهای سالم را حرکت دهید، تا از لخته شدن خون در پاها پیشگیری شود.  ✓

نشسته و سپس پاهای خود را از لبه تخت آویزان نمایید و در صورت نداشتن سرگیجه با کمک همراه  ابتداصورت اجازه پزشک برای خروج از تخت در  ✓

 خود و یا پرستار از تخت خارج شوید.

 و فعالیت نمایید تا از ایجاد لخته جلوگیری شود. شده سعی کنید هر چه سریعتر از بستر خارج ✓

 

 مراقبت  ❖

و  شده تحت درمان هستید، به پزشک و پرستار خود اطالع دهید، زیرا ممکن است نیاز باشد داروهای شما قطع ودر صورتی که بیماری خاصی دارید  ✓

 داروهای جدید جایگزین شود.

شود . در صورتی که با پرستار خود میدردناک است و موجب ناراحتی شما میشود که کمییک لوله از راه بینی در زمان خونریزی معده در معده گذاشته  ✓

 همکاری نمایید مشکالت شما کمتر خواهد شد. این لوله با اجازه پزشک بعد از اتمام شستشوی معده و قطع خونریزی خارج خواهد شد.

 از کشیدن لوله معده و خارج کردن آن خودداری نمایید. ✓

 از دستکاری سرم ها و رابط های متصل به خود خودداری کنید. ✓

 خواهد شد. دادهشما  بهاروها طبق تجویز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار د ✓

 با تیم درمانی خود در انجام اقدامات تشخیصی درمانی همکاری نمایید. ✓
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 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 (GIB) گوارشی خونریزی

 رژیم غذایی و تغذیه  ❖

 کنید. ی غذایی خود مصرفهامقدار زیادی میوه جات و سبزیجات در وعده ✓

در غذا، نه تنها باعث افزایش فشار خون می گردد، بلکه باعث به وجود آمدن باکتری هلیکوباکتر در معده می  نمک مصرف نکنید. استفاده زیاد از نمک ✓

  .گردد

مرکبات، محصوالتی که از گوجه فرنگی تولید می شوند و  ،ی گازدارهاچای، نوشابه ،، قهوهالکل ،هاادویه از مصرف کردن غذاهای زیر خودداری کنید: ✓

 .شکالت

 . نماییداز مکمل استفاده  ،ایداشته باشند؛ و در صورت داشتن کمبودهای تغذیه ی کافی و متعادلیغذایرژیم  ✓

 باشند یا دندانهای مصنوعی دارند، خودداری نمایید.فاقد دندان می بویژه در بیمارانی که ،ها و سبزیجات(از مصرف پوست مواد غذایی )پوست میوه ✓

 .جداً پرهیز کنید ،و غذاهای تند هاسرخ کردنیاز خوردن  چربی غذا را کاهش دهید و ✓

 

 فعالیت ❖

 گردد.میی دستگاه گوارشی هاانجام ورزش به طور منظم موجب پیشگیری از خونریزی ✓

 

 مراقبت ❖

 از مصرف دخانیات و الکل خودداری نمایید. ✓

 وعده غذای سبک مصرف کنید. 6تا  5وعده غذایی،  3به جای  ✓

 از پرخوری پرهیز کنید. ✓

 .هیچ گونه اضطراب و ناراحتی نداشته باشیدنباید قبل و بعد از وعده غذایی، کمی استراحت کنید. موقع غذا خوردن   ✓

 .آهسته غذا بخورید و خوب بجوید ✓

 .ساعت قبل از خوابیدن، از خوردن غذا خودداری کنید 3 ✓

 کنید.مصرف وعده غذایی حجیم قبل از خواب اجتناب  از  ✓

 ن باال قرار دهید.را در هنگام خوابید سر ✓

 وزن خود را کاهش دهید. ✓

 بدون اجازه پزشک خودداری نمایید. هااز مصرف داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی و مسکن ✓

 در صورتی که آنتی بیوتیک برای شما تجویز شد آن را سر ساعت مصرف نمایید و پس از اتمام آن به پزشک مراجعه کنید. ✓

 

 زمان مراجعه بعدی  ❖

های دستگاه گوارش به پزشک سیاه و شل داشته باشد، یا به هر شکلی خون از مقعدش دفع کند، باید برای بررسی اسهالهر بیماری که استفراغ خونی یا  ✓

 .مراجعه کند تا علت خونریزی مشخص شود

 توسط پزشک و جهت ادامه درمان مراجعه نمایید. در فواصل منظم و مشخص شده ✓
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