
 خونریزی گوارشی چیست؟
خونریزی گوارشی در اثر صدمه و آسیب مووعو وی        

ایجاد می شو دو موجوب خخوم مو وات دسو و وا                   

 گوارش می گردد.

خونریزی های گوارشی به دو دس ه با منشاء فوقوانوی           

 و تح انی تقسیم می شوند.

برخی از علل شایع خونریززی گزوارشزی          

 فوقانی :

 خخم های م د  و اثنی عشر 

   واریس های گوارشی 

 آسیب های م اطی م د  و اثنی عشر 

 بیماریهای ال هابی مری و بدخیمی ها 

 

 عالئم خونریزی گوارشی :
             اس فراغ خون روشن با موادی با خمینه قهو  ای کوه

نشانه خونریزی قسمت فوقانویببواییویس دسو و وا               

 گوارش است.

        مدفوع قیری و بدبو، این نوع مدفوع بر وجود خوون

ساعت در دسو و وا  گووارش           41حداقل به مدت    

 دیلت دارد.

              خون قرمز و روشن در مدفوع که بیش ر مربووت بوه

 خونریزی قسمت تح انی گوارش است.

        خونریزی م فی دس  ا  گوارش که در آخمایشات

اخ صاصی موربووت بوه مودفووع تشو ویو  داد                            

می شودکه با عالیم کاهش وخن وکم خونی مزمون          

 همرا  است.

          ،عالئم کم خونی مثل خس  ی، سیاهی دور چشوم

 دردقفسه سینه یا ت  ی نفس، افت فشار خون

 شوک به دلیل اخ دست دادن شدید خون 

 درمان:

خمانی که بیمار با خوونوریوزی گووارشوی موراجو وه                        

می کند، پس اخ م  ادل کردن عالئم حیاتی بیموار اخ       

طریق مایع درمانی مناسب بسرم تزریقیس برای بیموار           

لوله مو ود  گوتاشو وه شود ، شوسو وشووی مو ود                                       

می شود و وع یت شدت خونریزی بیماری بویوموار            

 ت مین خد  می شود.

گا  به دلیل عدم خوونوریوزی جوراحوی اور انسوی                

عروری است . برای تش ی  یا درمان خونریوزی ،            

بس ه به منشاء آن آندوسکوپی یا کلونوسکوپی انجوام   

 می شود.



 آموزش های الزم به بیمار :

 .داروها را طبق دس ور پزشک م الج مصرف کنید 

 .قرص های جویدنی را کامل بجوید 

                  قبل اخ مصرف شربت های عد اسید ، آنوهوا را بوه

 خوبی تکان دهید.

در صورت مشاهده موارد زیر به پزشک مراجعزه         

 نمایید:

 دهان تشنه وخشک 

 رخوت یا ال هاب ان های اندامهابنوک ان ش انس 

 کاهش وخن 

                    یبوس ی که با تغییر ر یم غتایی یوا ر یوم پور فویوبور

 برطرف نشود.

      ساعت طول بکشد یوا حواوی          41اسهالی که بیش ر اخ

 خون باشد.

 رژیم غذایی :

                بیمارانی که اخ خخم م د  شاکی می باشنود بوایود اخ

 مصرف غتاهای آماد  بفست فودهاس اج ناب کنند.

   عدم مصرف نوشابه های گاخدار ، شکالت و تنقالت 

          ،مصرف میان وعد  های ناسالم همچون چیپس و پفک

غتاهای تند ، شور و پر ادویه را به حداقل برسانویود. اخ            

مصرف چای فراوان و پر رنگ بپرهیوزیود و غوتاهوای           

 چرب ن ورید.

                مقدار وعد  های غتایی را افزایش اما حجوم آنوهوا را

کاهش دهید. اخ خوردن سس گوجه فرن ی و تورشوی              

 اج ناب کنید. سی ار و الکل مصرف نکنید.

                   در بیماران با برگشت اسیود مو ود  اخ دراخ کشویودن

 بالفاصله پس اخ غتا خودداری کنند.
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