
 عات عمومي الاط

  و شفاهي به بيمار و مراقبت دهنده بدهيد و بـراي آنهـا نـام و     آموزش هاي كتبي

شماره تلفن پزشك و يا پرستار را فراهم كنيد تا در صورت بروز هر گونه سؤال تماس 

 . بگيرند

  عالئم هشدار دهنده 

ساعت طول بكشد اقـدامات اورژانسـي    ۲۴بيش از در صورتي كه اسهال شديد: رهشدا

  .الزامي است

  .عاليم و شكاياتي را كه بايد به پزشك و  پرستار گزارش شود مرور كنيد 

  ساعت طول بكشد ۲۴اسهال غير قابل كنترل كه بيش از. 

 مدفوع همراه با خون ، چرك يا مخاط 

 افزايش ضعف يا خستگي 

  اسهال كه با دفع مدفوع يـا گازتسـكين پيـدا    درد و ناراحتي شديد شكمي همراه با

 .نمي كند

  درجه فارنهايت يا بيشتر ۱۰۱تب 

 لرز ، استفراغ و غش 

 تشنگي بيش از حد  

  :آموزش هاي ويژه 

    ، به بيمار آموزش دهيد تا مشخصات مدفوع  شامل تعداد دفعات  دفـع در روز

 .را ثبت نمايدزمان ، رنگ ، ميزان ،بو، وجود موكوس ، خون و چرك و قوام آن 

   به بيمار آموزش دهيد كه بعد از دو بار دفع ، ناحيه پرينه را به آرامي و بـا آب

گرم و صابون ماليم بشويد و از پماد و يا ژل هاي محافظتي  بر روي آن استفاده 

كرده و ناحيه را با حوله نرم به آرامي  خشك كنيد در صورت نياز در لگن آب گرم 

 .بنشينيد

 يت بهداشت با بيمار رعايت كنيد بعد از هر بار دفع  ، دست عا را در مورد رعا

 .بشويد و توالت را بعد از هر بار دفع كامال تميز كند

  داروها

  هدف ، مقدار ، زمان وروش مصرف هر يك از داروهاي تجويز شده و عوارض جانبي

 . را كه بايد به پزشك يا پرستار گزارش شود ، توضيح دهيد 

 توضيح دهيد كه در صورتي كه اسهال ناشي از عفونـت دسـتگاه گـوارش     به بيمار

 .است از مصرف داروهاي ضد اسهال بدون مشورت با پزشك خودداري كند

   به بيمار بگوييد كه از مصرف  آنتي اسيدهاي حاوي منيزيم كه باعث تشديد اسـهال

 . مي شود خودداري كند

  رژيم غذايي 

  ميلي ليتـر   ۳۰۰۰بيش از (و افزايش مصرف مايعات نياز به استراحت دادن به معده

بيمار را تشويق كنيد تامايعات صاف مصـرف كنـد شـامل آب ،    . را شرح دهيد ) در روز

ژالتـين ، بـه   . سوپ رقيق، چاي بدون كافئين ، مايعات كربناتي گه سرد نوشيده شود 

چرا كه مصـرف  بيمار بگوييد تا از مصرف مايعات خيلي سرد و خيلي گرم خودداري كند 

 .اين قبيل مايعات مي تواند باعث افزايش حركات دستگاه گوارش شود



       به بيمار بگوييد تا زمان برطرف شدن همـه عاليـم از مصـرف غـذاهاي محـرك

غذاهاي تند وتيز ، چرب و سـرخ شـده ، شـير ، كـافئين ، ميـوه هـا و       : خودداري كند 

 سبزيجات خام ،الكل

  مـوز ، نـان   : غذايي كم چرب و كم فيبر مصرف كنـد  بيمار را تشويق كنيد تا رژيم

به محض سفت شـدن قـوام مـدفوع در    ) كراكر(برشته ، سس سيب ، بيسكويت شور

جوجه ، سيب زميني كوفتـه شـده ،   : صورت تحمل بيمار مي تواند غذا ها را اضافه كند 

 . پنير محلي

 مراقبت از افراد مسن 

  داننـد كـه اسـهال يـك  اخـتالل جـدي       مطمئن شويد كه خانواده و مراقبين او مي

درافراد مسن است چرا كه آنها در جايگزيني مايعات بدن مشكل دارند و در صورتي كه 

 .بيمار درمان نشود سريعا دچار دهيدراتاسيون و عدم تعادل الكتروليتي مي شود

   به بيمار توضيح دهيد كه در صورت برطرف نشدن اسهال ، هر چه زودتر پزشـك را

 .مطلع كند

  توضيح دهيد كه از دست رفتن مايعات بدن و عالمت دار شدن بيمار،  كنترل نزديك

 . بيمار و بستري شدن اودر بيمارستان الزامي است 
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