
 مراقبت های پرستاری

اٍلیي هسئلِ در هزاقجت اس ثیوبری کِ 

دچبر خًَزیشی شذُ است، ثزقزاری حجن 

هبیغ کبفی داخل ػزٍقی ٍ تثجیت 

 ّوَدیٌبهیک ثیوبر است. 

ت ٍ الکل خَدداری اس هصزف دخبًیب _

 شَد

اس هصزف دارٍّبی ضذ التْبة غیز _ 

استزٍئیذی ٍ هسکي ّب ثذٍى اجبسُ 

 پششک خَدداری شَد 

رػبیت رصین غذایی هتؼبدل شبهل هیَُ  _

جبت ٍ سجشیجبت ٍ پزّیش اس ادٍیِ ّب، 

 قَُْ،چبی،ًَشبثِ ّبی گبسدار

  اًجبم ٍرسش ثطَر هٌظن _ 

 درمان

 اگز خًَزیشی فؼبل یب شذیذ

ثبشذ، اٍلَیت درهبى ثب تَقف 

خًَزیشی ) اس طزیق شستشَی 

هؼذُ ثب هحلَل سبلیي ٍ یب 

تشریق ٍاسٍپزسیي( ٍ ججزاى آى 

ثب تشریق سزم یب خَى هتوزکش 

است. گبّی ثِ دلیل ػذم تَقف 

خًَزیشی، جزاحی اٍرصاًسی 

ضزٍری است. در هَارد هشهي، 

ثبیذ ثیوبری سهیٌِ ای هبًٌذ 

َد. اٍلسز پپتیک درهبى ش  

  

سن اهلل الزحوي الزحینث  

 

 خونریزی گوارشی
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 تعریف

خًَزیشی دستگبُ گَارش در اثز 

صذهِ ٍ آسیت هَضؼی ایجبد هی 

شَد ٍ هَجت سخن هخبط دستگبُ 

 گَارش هی گزدد.

خًَزیشی ّبی دستگبُ گَارش ثِ 

دٍ دستِ ثب هٌشب فَقبًی ٍ تحتبًی 

: خًَزیشی ّبیی تقسین هی شًَذ

کِ در قسوت اثٌی ػشز ثِ ثبال رخ 

ًزیشی دستگبُ دادُ ثبشٌذ خَ

گَارش فَقبًی ٍ خًَزیشی ّبیی کِ 

اس دٍاسدِّ تب هقؼذ ثبشٌذ خًَزیشی 

دستگبُ گَارش تحتبًی ًبهیذُ هی 

.شًَذ  

 عالئم

خًَی ) ّوبتوش( استفزاؽ _  

هذفَع خًَی ) هلٌب(: هذفَع _ 

قیزی ٍ ثذ ثَ کِ ثز ٍجَد خَى 

سبػت در دستگبُ  41حذاقل ثوذت 

 گَارش داللت دارد.

ٍجَد خَى قزهش رٍشي در هذفَع _ 

 )ّوبتَشیشی(

ػالئن کن خًَی هبًٌذ خستگی  _

سیبّی رفتي چشن ٍ ...سٍدرس،   

شَک ٍ افت فشبر ) اس دست  _

دادى شذیذ خَى ثیشتز اس یک لیتز 

سبػت، هوکي است سجت  41در 

 ثزٍس ػالئن شَک شَد( 

  

 علل

شبیغ تزیي ػلل خًَزیشی گَارشی 

 ػجبرتٌذ اس: 

سخن ّبی هؼذُ ٍ دٍاسدِّ_   

ٍاریس ّبی گَارشی  _  

آسیت ّبی هخبط هؼذُ ٍ دٍاسدِّ_  

ْبة غیز هصزف دارٍّبی ضذ الت_ 

 استزٍئیذی

هصزف هشزٍثبت الکلی _   

 

  



               



 




