
 

   

 بنام خداوند جان وخرد

  ناد تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان  

 به بیمار بخش آموزش

                        

 خونریزی گوارشی

 

  آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

 بیمارستان دنا            

 11409477-71تلفن :            

 11409411فاکس :            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه بروشور آموزشي

 خونریزی گوارشي عنوان

 ناهيد زیني تهيه كننده

 كارشناس پرستاری سمت

 دفتر آموزش به بيمار تائيد كننده

 0011 بهار سال تهيه

 دفتر آموزش به بيمار ناظر كيفي

 تحت نظارت و مشاوره دفتر 

 دنا مدیریت كيفيت بيمارستان
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 آموزشی راهنمای 
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 ع  :   مناب

 1026برونر و سودارث  

 

 

 

 

www.denahospital.com 

 

 

 



 

 

 

 آندوسکوپی:

یک روش تشخیصی و درمانی جهت تشخیص 

 خونریزی گوارش بخصوص در نوع فوقانی می باشد.

برای تشخیص محل دقیق خونریزی در تمامی موارد 

 اندوسکوپی باید انجام شود.

 پیشگیری از ریفالکس معده
 پرهیز از مصرف غذاهای چرب و سرخ کردنی -7

 شود.نوشابه های گاز دار خودداری ن از خورد-2

 فلفل, نمک, ادویه کمتر استفاده شود.-1

 مراقبت در منزل

از خوردن چای و قهوه و سایرنوشیدنی های محرک -4

 اجتناب شود.

برای جلوگیری از برگشت غذا به مری و کنترل -5

سوزش سردل حداقل تا یک ساعت بعد از غذا خوردن 

 از خوابیدن پرهیز کنید.

غ , خونریزی روشن آگاهی از عالئم بیماری ) استفرا-1

از مقعد(تا درصورت لزوم بیمار به موقع به مراکز 

 درمانی جهت تشخیص و درمان مراجعه کند.

 

 خونریزی حاد گوارشی

ت دستگاه منشا گرفتگی باشد براساس این که کدام قسم 

یزی گوارشی فوقانی و خونریزی گوارشی تحتانی به خونر

 تقسیم می شود.

 از پنج شکل زیر وجود دارد: خونریزی گوارشی به یکی

 استفراغ خونی ) قرمز روشن(-

مدفوع سیاه و قیری و بدبو که بیشتر مربوط به خونریزی -

 فوقانی دستگاه گوارشی است.

دفع خون قرمز روشن از مقعد که اغلب نشانه خونریزی -

 تحتانی دستگاه گوارش است.

خونریزی گوارش مخفی که با آزمایش مدفوع مشخص می -

 .شود

عالئم کم خونی , از دست دادن خون بصورت عدم تعادل , -

درد فقسه سینه , تنگی نفس مشخص می شود که دربررسی 

 های علت گوارشی پیدا می کند.

  کم خونی فقر آهن به خصوص در افراد مسن.-

 :بیماری اولیهعالئم 
تغییرات فشارخون بصورت افت فشارخون بخصوص در -

 حالت ایستاده

 ضربان قلبافزایش -

 کاهش مقدار ادرار-

 زیاد شدن تعداد تنفس-

 در مواقع خونریزی شدید, تغییرات و کاهش سطح هوشیاری-
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https://www.bing.com/images/search?q=fast+food+&view=detailv2&&id=B2F391530EB4C7DED1BB8B6A6951AC077204F45D&selectedIndex=136&ccid=uMZYqh6k&simid=607992496324741446&thid=OIP.Mb8c658aa1ea4c65d317c5d7874cd4898H0
https://www.bing.com/images/search?q=peper&view=detailv2&&id=8FEC45ADACB6DE32C79049E10B6526D1AC49EF8B&selectedIndex=63&ccid=BfCGdQgd&simid=608043645087909169&thid=OIP.M05f08675081da6a8b9126ee63270d0eeo0
https://www.bing.com/images/search?q=peper&view=detailv2&&id=B28E9789FC64914D455656CABBEA45692D10DCB4&selectedIndex=187&ccid=MRRn33PS&simid=608043275725049766&thid=OIP.M311467df73d216a00d6fdf71c54ace5co0

