خونریزی گوارشی چیست؟

عالین خًْزیشی گْارػی:

درهاى:

اطتفزاغ فْى رّػي تا هْاد ی تاسهیتَ قٍِْ

سهاًی کَ تیوار تا خًْزیشی گْارػی هزاجعَ هی

هجزا گْارػی ایجاد هی ػْد ّهْجة سخن دطتگاٍ

ای کی ًؼاًَ خًْزیشی قظوت فْقاًی

کٌذ،پض اس هتعادل کزدى عالین حیاتی تیوار اس طزیق

گْارع هیگزدد.

دطتگاٍ گْارع اطت.

هایع درهاًی هٌاطة (طزم تشریقی )،تزای تیوار لْلَ

هذفْع قیزی ّتذتْ ،ایي هذفْع هلٌل ًام دارد

هعذٍ گذاػتَ ػذٍ ،ػظتؼْ هعذٍ اًجام هیؼْد

ّتز ّجْد خْى حذاقل تَ هذت  14صاعت در

ّّضعیت ػذت خًْزیشی تیوار تخویي سدٍ هیؼْد.

دطتگاٍ گْارع داللت دارد.

گاٍ تذلیل عذم تْفق خًْزیشی ،جزاحی اّرژاًض

خْى قزهش ّرّػي در هذفْع کَ تیؼتز هزتْط

ضزّری اطت .تزای تؼخیؾ یا درهاى خًْزیشی

تَ خًْزیشی قظوت تحتاًی گْارع اطت.

،تظتَ تَ هٌؼاء آى آًذّطکْپی یا کلًْْطکْپی

خًْزیشی هخفی دطتگاٍ گْارع کَ در

اًجام هی ػْد.

خًْزیشی گْارػی در اثز ؿذهَ ّآطیة هْضعی

خًْزیشی گْارػی تَ دّ دطتَ تا هٌؼاء فْقاًی





.تحتاًی تقظین هی ػًْذ.





آسهایؼات اختـاؿی هذفْع تؼخیؾ دادٍ
هی ػْد ّتا عالین کاُغ ّسى ّکن خًْی
هشهي ُوزاٍ اطت.

تزخی اس علل ػایع خًْزیشی گْارػی فْقاًی:


سخن ُای هعذٍ ّدّاسدَُ



ّاریض ُای گّارػی



آطیة ُای هخاط هعذٍ ّاثٌی عؼز



تیواری ُای التِاتی هزی ّتذخیوی ُا



عالین کن خًْی هثل خظتگی ،طیاُی
چؼن ،درد قفظَ طیٌِیا تٌگی ًفض،افت
فؼار خْى



افت فؼار خْى



در تزخی هْارد ػْک تذلیل اس دطت دادى
ػذیذ خْى(تیغ اس یک لیتز در  24طاعت

.2

ّپفک،غذاُای تٌذ ،ػْر ،پْر ادّ

یوار :
آهْسع ُای السم تَ ب


دارّ را طثق دطتْر پشػک هعالج هـزف کٌیذ.



قزؽ ُای جْیذًی را کاهال تجْییذ.



قثل اس هـزف ػزتت ُای آًتی اطیذ ،آًِا را
تَ خْتی تکاى دُیذ.



دُاى خؼک ّتؼٌَ



رخْت یا التِاب اًتِای اًذاهِا (ًْک اًگؼتاى
ّ)...



کاُغ ّسى



یثْطتی کَ تا تغییز رژین غذایی یا رژین پز فیثز
تزطزف ًؼْد.



اطِالی کَ تیؼتز اس  24طاعت طْل تکؼذ یا
حاّی خْى تاػذ .

.3

اس هـزف چای فزاّاى ّپزرًگ ّ غذاُای چزب
تپزُیشیذ.

.4

طعی کٌیذ تعذاد ّعذٍ ُای غذایی را افشایغ
اها حجن آًِا را کاُغ دُیذ.

.5

اس خْردى طض ُا ّتزػیجات اجتٌاب کٌیذ.

.6

اس هـزف طیگار ّالکل تپزٍ یشیذ .

.7

اس هـزف ًْػاتَ ُای گاسدار ]ػکالت ّتٌقالت

.1

تیواراًی کَ اس سخن هعذٍ ػاکی هیثاػٌذ تایذ
اس هـزف غذاُای آهاد ٍ یا ُواى فظت فْد ُا
اجتٌاب کٌیذ.
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ّغذاُای چاػٌی دار اجتٌاب کٌیذ .
 .8در تیواراًی کَ عالین تز گؼت اطیذ هعذٍ تَ
داخل هزی یا تاسگؼت غذا اس هزی تَ هعذٍ را
دارًذ،السم اطت اس دراس کؼیذى تالفاؿلَ تعذ اس
غذا خْدداری کزدٍ ّحتی االهکاى در ّضعیت

ًیوَ ًؼظتَ قزار گیزًذ.
 .9اس هـزف تی رّیَ ّتذّى تجْیش

رژین غذایی :

یَ ّطزخ

تزطاًی.
د
کزدًی را تَ حذاقل

در ؿْرت هؼاُذٍ هْارد سیز تَ پشػک هزاجعَ
ًواییذ:

هـزف هیاى ّعذٍ ُای ًاطالم ُوچْى چیپض

هظکي ُا

خْدداری کٌیذ .
 .10اس خالی تْدى هعذٍ توذت طْالًی اجتٌاب کٌیذ.
 .11طعی کٌیذ اطتزص خْد را کاُغ دُیذ.

طايت آهْسع تَ تیوار تیوارطتاى
ّلي عـز(عج)
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