
 روده ای  چیست ؟ -التهاب معده 

التهاب معده و روده معموال بیماری خفیفی است که         

 موجب اسهال و استفراغ یا هر دو   می شود.  

 3به افزایش دفعات اجابت مزاج ) بیش از            اسهال :    

بار در روز ( و تغییر در قوام مدفوو  ) شوش شود (               

 گفته می شود.

به برگشت مواد غذایوی همون دشوده از             استفراغ :    

 معده  گفته می شود.

 علت بیماری :

می توادد ویروسی یا مویوووروبوی بواشود. در دوو                     

ویروسی دوره بیماری معمواًل کمتر از یو  هوفوتوه             

است. ولی در دو  میوروبی، طول مودت بویومواری            

 بیشتر است.

 عالئم بیماری :

اسهال ، استفراغ ، بی اشتهایی ، درد شون ، ضعو             

 ، تب

 اقدامات اولیه در صورت بروز عالئم:

            برای چند ساعت خورد  و دوشید  را قطو

کنید تا معده در استراحت قرار گویورد. بوه              

منظور جلوگیری از کون ببوی ، موایوعوات               

 بیشتری میش دمایید.

               به تدریج شرو  به خوورد  موواد غوذایوی

سری  الهمن مادند دا  برشته شده ، مووز ،              

 بردج و جوجه دمایید.

               جهت تسوین درد و  یا تب می تووادویود از

 استامینوفن استفاده کنید.

           کن ببی می توادد باعث ضع  و خسوتو وی

 در شما گردد، لذا استراحت دمایید.

  

 درمان در بیمارستان:

 سرم درمادی 

 دارو درمادی 

          ،ادجام بزمایشات تشخیص )مودفوو  ، ادرار

 خو (

 

 پیشگیری از بیماری:

پیش یری از گسترش اسهال و استفوراغ مویوووروبوی             

بسا  تر است. سعی کنید همه ی اعموای خوادوواده              

 بهداشت شخصی خود را دقیقاً رعایت کنند.



 رعایت بهداشت فردی :

     دست های خود را با بب و صابو  بشویید.)قولوش

قلش و     -بعد از مصرف غذا         -از شرو  تهیه غذا     

 بعد از اجابت مزاج(

              میوه و سلزیجات را ضد عفودوی شوده مصورف

 دمایید.

               ، از دست فروشا  و فروشونودگوا  دوره گورد

 خوراکی تهیه دفرمایید.

           غذای پخته شده را فورًا میش دمایید.)هرچه فاصله

بین پخت غذا و مصرف ب  کمتر باشد احتوموال            

 بلودگی کمتر است(.

                در صورت د هداری غذا  ، بدوهوا را در دموای

 مناسب د هداری کنید.

               از بب بشامیددی سالن استفاده کنید، از مصورف یو

 تهیه شده در خارج از منزل خودداری کنید.

             اگر در مناطقی زددگی می کنید که دسترسی بوه بب

بشامیددی تصفیه شده و لوله کشی وجود ددارد، حتموًا          

 قلش از مصرف بب را در ی  دقیقه بجوشادید.

            هن ام مسافرت و  بیرو  رفتن به قصد تفریح و... حتوی

االموا  از بطری بب پلمپ شده  استاددارد اسوتوفواده             

 کنید.

 منابع : 
( ، راهنمای سری  بموزش بوه      1331دصیری زاده ، م ، )   .1

 111-111بیمار ، تهرا  ،  حیدری ، صص : 

( ، پورسوتواری     1112هینوش ، جی ال ، چیور ، کی اچ ، )          .1

داخلی و جراحی برودر و سودارث ، گوارش ، ترجموه :          

 131علیخادی ، م ، تهرا  ، جامعه د ر ، ص : 

 

 15532224-3شماره تلفن بیمارستان :
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