
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 بزرگساالن در گاستروانتریت

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

 زیر انجام گیردطبق این دستورالعمل و حداقل محتوای گاستروانتریت در بزرگساالن 

 

 رژیم غذایی ❖

 با دستور پزشک برای چند ساعت خوردن و نوشیدن را قطع کنید تا معده در حالت استراحت قرارگیرد. در مرحله حاد ممکن است ✓

نرم و سریع  از غذاهایمینیامد، مقادیر ک پیش مشکلی با مایعات ساعت 12ابتدامایعات صاف شده محدود و اگر تا  ،پس از فروکش کردن عالئم ✓

 بخوریـد. و ماست شده پخته زمینی، موز، جوجه یا سیب، برنجغالت الهضم مثل

 شود.میتغذیه انجام  هدر حین بستری مشاور ✓

 جهت جلوگیری از کم آبی مایعات فراوان میل کنید. ✓

 

 فعالیت  ❖

 .باید درتخت استراحت کنید در مرحله حاد، ✓

 در شما گردد، لذا برای کاهش اتالف انرژی زمان استراحت بیشتری داشته باشید . تواند باعث ضعف و خستگیمیکم آبی  ✓

 

 مراقبت  ❖

 .قبل از غذا خوردنید به خصوص پس از توالت رفتن و مرتب دستان خود را بشوی ✓

 یت دهید .عوض تغییرمیو به آرانگام تهوع نفس عمیق وآهسته بکشید در ه ✓

 را رعایت کنید.پس از هر بار استفراغ بهداشت دهان خود  ✓

 به پرستار اطالع دهید. مدفوع را از نظر خون بررسی کنید ودر صورت مشکل ✓

 انجام ودر صورت نیاز تکرار شوند . ممکن است آزمایشات خون ومدفوع برای شما ✓

 د.طبق تجویز پزشک استفاده کنی تمیز کنید واز پماد محافظت کنندهبه خوبی هربار دفع ناحیه اطراف رکتوم را پس از  ✓

 

 دارو ❖

 و در صورت نیاز آنتی بیوتیک طبق دستور پزشک معالج تجویز شود.  ممکن است مایع درمانی )سرم( ✓

 شود.میداروها طبق دستور پزشک پزشک توسط پرستار در فواصل و ساعات معین تجویز  ✓

 

 

 

  

References : 1. clinicalkey 2. mayoclinic 3. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 4. familydoctor 5. betterhealth



 
 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 بزرگساالن در گاستروانتریت

 رژیم غذایی  ❖

 غذاهای محرک، تند و پرادویه اجتناب کنید.)قهوه،چای( الکل، مصرف سیگار و  های حاوی کافئیناز نوشیدن نوشیدنی ✓

 بنوشید. یا ژالتین رقیق ، سوپچای مثل رقیق از مایعاتمی، مقادیر کو استفراغ اسهال شدن از متوقف پس ✓

و  ، قهوهخام هایو میوه نواع سس، سبزیجات، پیاز(، ا)پیتزا، اسپاگتی پر ادویه ، غذاهایکنید: الکل موارد زیر تا چند روز خودداری یا آشامیدن از خوردن ✓

 شیر.

 فعالیت  ❖

 تا یک هفته ممکن است ضعف و بی حالی داشته باشید بنابر این از فعالیت های شدید پرهیز کنید. ✓

 مراقبت  ❖

 وزن خود را در حد متعادل حفظ کنید. ✓

 کنید. استراحت باشد در رختخواب نشده برطرف و تب ، اسهال، استفراغتهوع که تا زمانی  ✓

 شود.میسیگار نکشید زیرا باعث تحریک دستگاه گوارش  ✓

ن به توالت و شستن دست ها مهمترین اقدام جهت پیشگیری از انتشار این بیماریهاست.این کار باید قبل از آماده سازی مواد غذایی و صرف غذا بعد از رفت ✓

 لمس وسایل شخصی صورت گیرد. 

 دارو ❖

 شود.  زیطبق دستور پزشک معالج تجو کیوتیب یآنت ازی)سرم( و در صورت ن یدرمان عیممکن است ما ✓

 .شودیم زیتجو نیطبق دستور پزشک پزشک توسط پرستار در فواصل و ساعات مع داروها ✓

 زمان مراجعه بعدی  ❖

از  که ، خصوصاً دردیروده یا راست وجود آیند. درد شدید در شکم ادرار به زیاد، یا کاهش ، تشنگیچروکیده ، پوستدهان خشکی مثل آبیکم اگر عالیم ✓

در موارد استفراغ بیشتر از دو روز، اسهال بیشتر از چندین روز، دهد. تغییر مکان راست در سمت شکم پایینی قسمت شود و تدریجاً به عشرو شکم وسط

 شدید، ضعف و گیجی به پزشک مراجعه کنید.میدرجه سانتی گراد، دردهای شک 38اسهال خونی، تب باالی 
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