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 واحد آموزش به بيمار 

 بيمارستان قدس پاوه

تركيبات سديمي داروهاي ضد اسيد را          -4

بررسي كنيد و از مصرف فرآورده هايي كهه         

سديم بااليي دارند در صهورت ابهتهه بهه              

فشارخون يا داشتن رژيم غذايي محدود از         

 نمك ، خودداري كنيد . 

 رژيم غذايي 

بيماراني كه از زخم معده شهاكهي مهي             -1

باشند بايد از مصرف غذاهاي آماده يا همان        

 فست فود ها اجتناب كنيد.  

مصرف ميان وعده هاي ناسالم همچهون         -2

چيپس ، پفك ، انواع كنسروها ، غهذاههاي           

شور ، پر ادويه و پر چرب را بهه حهداقه                

 برسانيد .  

از مصرف چاي فراوان و پهر رنه، ،                -3

نوشابه ، سيگار ، شكهت و تنقهت ، الهكه            

 بپرهيزيد .  

از خوردن سس گوجه فرنگي و تهرشهي           -4

 اجتناب كنيد .  

در بيماراني كه عهيم برگشهت اسهيهد            -5

 معده به داخ  مري يا بازگشت غذا از معده  

به مري دارند، الزم است از دراز كشيدن بهفهاصه هه پهس از غهذا                    

خودداري كرده و حتي االمكان باال تنه را در ههنهگهام خهواب در                    

موقعيت باالتري از پايين تنه قرار دهند يا طرف پايين تخت ايشهان              

 در سطح پايين تري نسبت به قسمت باالي تخت  قرار داشته باشد .  

 از مصرف مايعات همراه با غذا اجتناب كنيد .  -6

در صورت مشاهده ي عاليم زير فورا به پزشك خود مراجعه 

 نماييد : 

 در تمام موارد خوني بودن مدفوع بايد به پزشك مراجعه كرد .  -

 در صورت درد شكم -

دهان تشنه و خشك ، ضعف و بي حالي ) نشان دهنده سديم بهاال                  -

ناششي از مقادير زياد از حد آنتي اسيد هاي حاوي سديهم   و يها                    

 التهاب انتهاها و باال رفتن وزن در اثر احتباس بعدي آب

اسهالي كه با داروهاي ضد اسهال و يا تعويض با آنتي اسيد حهاوي                -

 آلومينيم برطرف نمي شود .  يا اينكه اسهال حاوي خون باشد .

 يبوستي كه با افزايش مصرف مايعات و رژيم غذايي برطرف نشود.  -

 كاهش وزن -

 رن، زرد در پوست يا سفيدي چشم  -
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 خونريزي گوارشي 

خونريزي گوارشي در اثر صدمه و آسيب موضعي ايجهاد          

مي شود و موجب زخم مخاط دستهگهاه گهوارش مهي           

گردد.  خونريزي هاي گوارشي به دو دست با مهنهشها                

 فوقاني و تحتاني تقسيم مي شوند .  

 برخي از علل شايع خونريزي گوارشي فوقاني : 

 زخم هاي معده و دوازدهه  -1

 واريس هاي گوارشي -2

 آسيب هاي مخاط معده و اثني عشر  -3

 بيماري هاي التهابي مري و بدخيمي ها   -4

 علل قرمز رنگ شدن مدفوع

وجود خون ، مصرف قره قهروت ، مصهرف غههت و                  

 حبوبات قرمز رن، ، آب گوجه فرنگي

 علل سياه رنگ شدن مدفوع

خوني كه از معده مي آيد ، مصرف قرص آهن ، مصهرف             

داروي بيسموت ، شيرين بيان ، اگر ساير ع ه  سهيهاه              

شدن مدفوع را در خود پيدا نكرديد به وجود خهون در             

مدفوع شك كرده و براي بررسي بيشتهر بهه پهزشهك               

 مراجعه نماييد . 

 عالئم خونريزي گوارشي

استفراغ خون روشن يا موادي با زمينه قهههوه اي كهه نشهانهه                     -1

 خونريزي قسمت فوقاني دستگاه گوارش است . 

مدفوع قيري بدبو ، اين نوع مدفوع كه م نا نام دارد بر وجود خون           -2

 ساعت در دستگاه گوارش داللت دارد.  14حداق  به مدت 

خون قرمز و روشن در مدفوع كه بيشتر مربوط بهه خهونهريهزي               -3

 قسمت تحتاني گوارش است . 

خونريزي مخفي دستگاه گوارش كه در آزمايشات اخهتهصهاصهي               -4

مربوط به مدفوع تشخيص داده مي شود كه با عهيم كاههش وزن و           

 كم خوني مزمن همراه است . 

عهيم از دست دادن خون يا كم خوني مث  خستگي ، سهيهاههي                 -5

 چشم ، درد قفسه سينه يا تنگي نفس ، افت فشار خون

در برخي موارد شوك به دلي  از دست دادن شديد خون ) بيهش                 -6

 ساعت     24از يك ليتر خون در 

 نكته : 

يكي از علل شايع خونريزي هاي گوارشي ، استفاده بي 

رويه از داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي مثل)  

مفناميك اسيد ، ديكلوفناك ، بروفن ، پيروكسيكام و ... 

( است. به همين دليل اين داروها بايد فقط با مشاوره 

 پزشك و به مقدار الزم مصرف شوند.

 درمان 

زماني كه بيمار با خونريزي گوارشي مراجعه مي كنهد .            

پس از ثابت كردن عهيم حياتي بيمار از طريه  مهايه               

درماني مناسب ) سرم تزريقي   ، براي بيمار لوله معهده              

گذاشته مي شود ، شستشوي معده انجام مهي شهود و              

 وضعيت شدت خونريزي تخمين زده مي شود . 

گاه به دلي  عدم توقف خونريزي جهراحهي اورژانسهي             

ضروري است . براي تشخيص يا درمان خونريزي ، بسته     

 به منشا  آن آندسكوپي يا كولونوسكوپي انجام مي شود 

 لطفا :  

داروها را طب  دستور پزشك معالج خود به موق  و             -1

 صحيح مصرف كنيد .   

 قرص هاي جويدني را كامه بجويد .   -2

قب  از مصرف شربت هاي آنتي اسيد ، آن ها را بهه               -3

 خوبي تكان دهيد.  


