
  اطالعات عمومي

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

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

 پيشـگيري   در مورد گاستروآنتريت ، علل و عوامل موثر در ايجاد آن ، درمان، مراقبت و

 .از آن براي بيمار توضيح دهيد

  عالئم هشدار دهنده 

بـه مراكـز    به بيمار هشدار دهيد كه در صورت وجوداستفراغ يـا مـدفوع خـوني سـريعاً    : هشدار 

  .درماني مراجعه كند

   .مرور كنيد ، شودبايد به پزشك و پرستار گزارش كه  را   شكاياتيعالئم و 

  تورگورپوستي ضعيف ، اليگوري،ادرار غليظ و تيـره  تغيير در سطح هوشياري : كم آبي ،

، خشكي غشاهاي مخاطي ، چشمان  فرورفته ، نداشتن اشك در هنگام گريه ، فشـرده شـدن   

 فونتانل قدامي

 ادامه يافتن اسهال 

 افزايش درد شكمي 

  تب 

  آموزش هاي ويژه 

     خـوراكي  به بيمار و خانواده  اش براي تهيه وسايل و تجهيزات مناسـب مثـل محلـول

 .گلوكز و الكتروليت ها كمك كنيد 

  به بيمار در مورداقدامات پيشگيري كننده آموزش دهيد: 

 .دست ها قبل از غذا و بعد از دستشويي رفتن  به طور كامل شسته شود -

گوشت بايد كامال پخته شوند، بخصوص گوشت خوك و از آلـوده  شـدن مجـدد غـذا      -

 .خت و پز پرهيز شودتوسط لوازن و وسايل آشپزخانه  پس از پ

غذاهاي فاسد شدني مثل مايونز، ساالد تخم مرغ يا سيب زميني و شيريني هاي خامـه دار   -

 .در يخچال گذاشته شود

در هنگام مسـافرت  بـه منـاطقي كـه فاقـد      . شير پاستوريزه يا اب كلر زده شده بنوشد  -

ضد عفوني آب است تمامي آب هاي مورد استفاده جهت آشپزي و يـا تهيـه يـخ    تجهيزات 

بايد جوشانده شوند از خوردن سبزي هاي تازه و ساالد خودداري كنيد مگر اينكه از قبل بـا  

 .آب جوشانده شسته شده باشد

 .غذاهاي بايد در درجه حرارت مناسب نگهداري شود -

 .ي ها حفظ شوندغذاها بايد از حشرات ، مگس و ساير آلودگ -

   به بيمار آموزش دهيد كه گاستروآنتريت  هنگامي كه ارگانيسم ها در و نوع وجود داشـته

 .باشد يك بيماري واگيردار است 

         به بيمار و خانواده اش آموزش دهيد كه بيمـاران بـا عفونـت هـاي شـيگاليي نبايـد بـا

دفوع عاري از ارگانيسـم هـا   موادغذايي تماس داشته باشند و تا زماني كه در نمونه متوالي م

 .داشته باشند نبايد از كودكان مراقبت كنند

       به بيمار آموزش دهيد كه بعد از توالت  رفـتن از ضـدعفوني كننـده هـا اسـتفاده كنـد .

 . تشويق كنيد تا در صورت امكان از توالت هاي جداگانه استفاده كنند اعضاي خانواده

  وسايل آلوده را توضيح دهيد نحوه صحيح و مناسب انهدام لباس ها و. 



 در مورد نحوه مراقبت از پوست تحريك شده ناحيه آنال وپرينه صحبت كنيد: 

 تميز و خشك داشتن ناحيه ركتوم  - 

شسستن پوست با اب و صابون پس از هر دفعه مدفوع و سـپس خشـك كـردن كامـل       - 

 ناحيه

 موضعي دستور داده شده به كاربردي پمادهاي  - 

  رژيم غذايي 

بيمار  آموزش دهيد كه از  آب ميوه هاي صاف شده ، آب گوشت بـا چربـي كـم ،    به  - 

 .چاي كم و آبگوشت در صورتتحمل استفاده كند

به  بيمار توصيه كنيد كه رژيم غذايي را از مايعات صاف شده بـه سـمت يـك رژيـم      - 

،سوپ  متعادل و نرم كه شامل موز ، كلوچه ، آرد جو ، پوره سيب زميني ، برنج ،نان برشته

ضمنا از خوردن فراورده هاي شير اجتناب كند و سـپس  . ،حبوبات و غله است تغيير دهد 

  .يك رژيم غذايي  معمولي  مصرف كند تا مدفوع سفت شود

  فعاليت 

 به بيمار پيشنهاد كنيد تا رفع اسهال از فعاليت هاي سخت خودداري كند .  

  مراقبت از افراد مسن

 :انواه را بايد بدانند كه در مورد  فرد مسن ، بيمار و خ

 ر افراد مسن در صورتي كـه عملكـرد از قبـل وجـود داشـته باشـد عوارضـي مثـل         د

دهيدراتاسيون و آسيب پوستي كه منجر به زخم هايي بر روي پوست مي شـود ممكـن   

  . است كه شديدتر باشد

  

  ۰۷FOTR :شماره سند

  A:ويرايششماره                                                                                                              
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