
 

 

 ٌّگبم خَاثيذى سيز سز ثبال قزار گيزد. *

اًجبم فؼبليتْبٍ ٍرسضْبي ضذيذ مِ هٌجز ثِ تؼزيق ٍ *

 من آثي ثذى هي ضَد هوٌَع است.

هػزف غذاّبي ثستِ ثٌذي اًَاع فست فَد ٍ سس ّب *

 غيز هجبس است.

 فبسذ ضذًي را در يخچبل ًگْذاري مٌيذغذاّبي /

 راي سبيز افزاد غذا عجخ ًنٌيذ.*

 استزاحت مبفي داضتِ ثبضيذ *

 اس قزار گزفتي در هَقؼيتْبي استزس سا ثپزّيشيذ. *

 * ًبخي ّبي خَد را ّوَارُ مَتبُ ًگْذاريذ.

ػبيت ثْذاضت دستْب ٍ ضستطَ ٍ ضذػفًَي مزدى  ر *

،ثؼذ اس دستطَيي ، قجل دستْب قجل  ٍثؼذاس خَردى غذا 

 .ٍ ثؼذ اس توبس ثب هَاد غذايي الشاهي هي ثبضذ

 دٍش آة گزم ثگيزيذ.*

استفبدُ اس تَالت هجْش ثِ سيفَى ٍ مطيذى سيفَى *

ثؼذ اس استفبدُ اس سزٍيس ثْذاضتي ٍ ريختي هبيغ 

 ضذػفًَي يب هبيغ غبثَى در سزٍيس يب هخشى سيفَى

 تَغيِ هيطَد.

ضستطَي هزتت حوبم ، دستطَيي ، ًظبفت دستگيزُ *

 هْن است. ٍ ضيز آالتّب 

 ضستطَمٌيذ. ثب آة داؽجذاگبًِ  ي ثيوبررالجبس ّب *

 .اجتٌبة مٌيذ. هػزف دخبًيبت اس *

اس دست دادى ، ثَسيذى ٍ در آغَش گزفتي ديگزاى *

 ثپزّيشيذ.

  

 

 ٍ در غَرت در دستزس ًجَدى اس هخلَط ًػف قبضق ًول  

آة جَضيذُ  ليَاى چبيخَري 4در ضنز چبيخَري قبضق ضص

آة پزتقبل  ذ اضبفِ مزدى استفبدُ مٌي )يل ليتز(خٌل ضذُ

ٍ هَس ثِ ججزاى موجَد پتبسين ٍ ثْجَد عؼن هحلَل مول  

ًَع قزظ جَضبى دارٍي اٍ آر اس در افزاد هجتال ثِ    هينٌذ.

 .اًسذاد رٍدُ يب ثيوبراى مجذي ٍ مليَي ًجبيذ هػزف گزدد

 
اس آة ،آثويَُ ّبي عجيؼي ،چبي،ًَضبثِ ّبي ثذٍى گبس يب *

اس هػزف ضيز ًَضيذًي ّبي حبٍي ًؼٌبع استفبدُ مٌيذ 

 ،،آثويَُ ثستِ ثٌذي ،ًَضبثِ گبسدار دارمبفئيي ًَضيذًيْبي ،

،غذاّبي چزة ٍ حبٍي فيجز فزاٍاى يب پز ًَضيذًيْبي ضيزيي

 خَدداري مٌيذ. ادٍيِ

سبػت ثؼذ اس استفزاؽ  2تب  1اس خَردى ٍآضبهيذى * 

ثپزّيشيذ . در غَرت احسبس گزسٌگي اس غذاي سبدُ ، 

خطل ،من حجن هبًٌذ ثزًج پختِ ضذُ ثب هبست ضيزيي،سيت 

سهيٌي پختِ ،رضتِ فزًگي،سجشيجبت پختِ ،گَضت من چزة 

 3الي  2خَة پختِ ضذُ ،سيت ،هَس استفبدُ مٌيذٍ ثؼذ اس 

دٍؽ ثزاي اسْبل ٍ ًؼٌبع  .هبست ٍرٍس ثِ رصين ػبدي ثزگزديذ)

 ٍ سًججيل ثزاي سَئ ّبضوِ هفيذست(

 

 

  

ػفًَت رٍدُ است مِ ثب اسْبل : اسْبل ٍ استفزاؽ  

آثني،دل پيچص، حبلت تَْع يب استفزاؽ ٍ گبّي اٍقبت 

تزيي رٍش اثتال ثِ ضبيؼ .تت هطخع هي ضَد

گبستزٍاًتزيت اس عزيق توبس ثب ضخع آلَدُ يب هػزف 

 آلَدُ استغذا يب آة 

 ػالئن ضبيغ

 رٍس عَل هي مطذ. 3-1تَْع ٍ استفزاؽ مِ *

 7رٍس عَل مطيذُ اهب هوني است تب 3تب  1اسْبل مِ اس *

 رٍس ًيش عَل ثنطذ. 11تب 

ثي اضتْبيي ،تت خفيف در اسْبل ثبمتزيبيي تت ضذيذ *

ثب دفغ هخبط يب خَى در هذفَع ،دل پيچِ ،درد 

 ضنن،احسبس خستگي ٍ ضؼف ػضالًي

 ًنبت قبثل تَجِ ثؼذ اس تزخيع

 هي ثبضذّذف اس درهبى مٌتزل ػالئن ٍ ججزاى من آثي 

 رٍس عَل ثنطذ 11تب  7ثْجَدي مبهل هوني است *

دارٍي تجَيش ضذُ تَسظ پشضل را عجق دستَر هػزف *

 خَدسزاًِ دارٍ اجتٌبة مٌيذيب قغغ ٍ اس هػزف مٌيذ

 ثگذاريذ هيبىپشضل در  خَد راثب قجلي يب هطنلثيوبري*

هَجَد  ORSجْت پيطگيزي اس من آثي اس هحلَلْبي *

ليَاى آة جَضيذُ سزد  4را در  )ّز ثستِاستفبدُ مٌيذ

 ضذُ هخلَط مزدُ ٍ سهبى تطٌگي ثػَرت سزد ثٌَضيذ(

 

  



 

 

 

 

 

 گاستزٍآًتزيت
 )اسهال ٍ استفزاغ(

 32342111-13:تلفي

 سَپزٍايشر پزستاري، كارشٌاس خطيثي، م: تٌظين ٍ تهيه

7933 سهستاى: تاسًگزي 7931 سهستاى سالهت، آهَسش  

سَدارث تزًٍز جزاحي داخلي پزستاري: هٌثع  

گيَري اعظن ٍ رضَي اهاهي دكتز راهٌواي تاليٌي پزستاري  

 

 َغيِ ّبي السم در سفزت  

دقيقِ  11ثٌذي ضذُ يب آة  در عَل سفز فقظ اس آة ثستِ*

هسَاك سدى استفبدُ جَضبًذُ ضذُ ثزاي آضبهيذى يب حتي 

 مٌيذ.

اس هػزف اًَاع ًَضيذًي ّبي گيبّي يب ضزثت ّبي هحلي *

دست سبس ،اًَاع ثستٌي غيز ثستِ ثٌذي ،يب هَاد غذايي ارائِ 

 ضذُ تَسظ دٍرُ گزد ّب خَدداري مٌيذ.

 يب*اس هػزف غذاّبي خبم يب ًين پختِ هثل گَضت مجبثي  

  .ذسبالد ٍ سجشيجبت در رستَراًْب خَدداري مٌي

فقظ اس هيَُ ّبيي مِ هي تَاًيذ پَست آى را جذا مٌيذ *

 استفبدُ مٌيذ.

*ّوَارُ ليَاى ، غبثَى ، دستوبل مبغذي ، هَاد ضذػفًَي 

ٍ اس ّز ثِ هقذار مبفي ّوزاُ داضتِ ثبضيذ مٌٌذُ دست 

 .فزغتي ثزاي ضستطَي دست ٍ دٍش گزفتي استفبدُ مٌيذ

 .دادى ثبافزادًبضٌبس اجتٌبة مٌيذ دست*استوبس ًشديل ٍ

 

اسهال هسافزتي اغلة ًاشي ار عدم "

 " رعايت تهداشت آب ٍ غذاست
 

 

    

در غَرت هطبّذُ ػالئن سيز ثِ پشضل يب   

 اٍرصاًس هزاجؼِ مٌيذ

ًقغِ  درد ثبثت ٍ هذاٍم در يلثزٍستطذيذ درد ضنن يب * -

 رٍس 01ػذم ثْجَدي اسْبل ثؼذ اس  ٍ يب اس ضنن

 پبسخ ثِ دارٍّب ٍ ثذتز ضذى ػالئنػذم * -

 ثْتز ًطذى ػالئن ثؼذ اس سِ رٍس* -

 دفغ هذفَع سيبُ يب ضجيِ قيز يب ٍجَد خَى در هذفَع* -

 درجِ 2.83تت ثبالي * -

ثِ عَري مِ قبدر ثِ خَردى تطذيذ تَْع ٍ استفزاؽ * -

 ٍآضبهيذى ًجبضيذ

سبػت غذا  01ثي اضتْبيي ضذيذ ثِ عَري مِ ثزاي * -

 ًخَردُ ثبضيذ

-  
احسبس تطٌگي ٍ خطني دّبى ثيص اس اًذاسُ ،مبّص * -

 حجن ادرار ،مبّص ٍسى ضذيذ، ضؼف ٍ ثيحبلي ضذيذ

سزدرد ، سزگيجِ ، درد يب سفتي گزدى ، خَاة آلَدگي * -

 ضذيذ يب مبّص سغح َّضيبري

درد يب سٌگيٌي قفسِ سيٌِ ،تٌگي ًفس ،تؼزيق يب رًگ * -

 پزيذگي ضذيذ 

 

            

 

 

 


