
      کَ ػقل را ًگِباى جاى قزار داد بَ ًام خذاًّذی                 

       

 ؟؟؟ ستیچ تیگاستز           

   کیکَ  ٌذیگْ یه تیرا گبستز هخاط هؼذٍ التِاب         

   بیاست ّ هوکي است حبد ّ  یگْارض غیهطکل ضب        

  .هشهي ببضذ        

 ....تیػلل بزّس گاستز       

هحزک هبًٌذ  بیآلْدٍ ّ یغذاُب هصزف  -

  َیتٌذ ّ پزادّ بریبس یغذاُب

  يیاس حذ قزظ آسپز صیب هصزف -

  بتیالکل ّ دخبً بدیس هصزف -

 داؽ یُب یذًیآضبه خْردى -

 

 ....تیگاستز یػالئن ّ ًطاًَ ُا    

   فزد دچبر  یبَ طْر ًبگِبً حاد تیگاستزدر ًْع          

 ضْد: یه زیس یًطبًَ ُب        

 

 درد ضکن   -  

 سزدرد  -  

 بی حبلی   -  

 تِْع   -  

 بی اضتِبیی  -  

 استفزاؽ ّ سکسکَ   -  

دارای ػالئن سیز  گاستزیت هشهيبیوبر هبتال بَ 

 هی ببضذ :

 بی اضتِبیی  -   

 سْسش سزدل بؼذ اس غذا خْردى  -   

 احسبص طؼن تزضی در دُبى  -   

 تِْع ّ استفزاؽ   -  

 آرّؽ سدى   -   

 

 راٍ ُای تطخیص گاستزیت .... 

 ًطبًَ ُبی بیوبری   -   

ػکسبزداری قسوت فْقبًی دستگبٍ  -   

 گْارش 

 آًذّسکْپی   -   

 درهاى ......  

درهبى حوبیت کٌٌذٍ است ّ هوکي است ضبهل ّارد 

کزدى سًْذ بیٌی هؼذٍ ای ّ دادى هسکي ُب ّ آرام 

ضذ اسیذُب ّ هبیؼبت ّریذی ببضذ  –بخص ُب 

 .ّاًجبم اًذّسکْپی هوکي است ضزّرت یببذ 

 

 تْصیَ ُای هِن ......

ّ بَ  هْقغدارُّبی تجْیش ضذٍ را بَ   -  

استفبدٍ کٌیذ سیزا بؼضی اس  صحیحطْر 

 .دارُّب را ًبضتب یب قبل غذا ببیذ هصزف کزد 

 

رّس  3تب  2کن اضتِبیی هوکي است بزای   -  

 .اداهَ داضتَ ببضذ 

 

در صْرت ّجْد کن خًْی پیگیزی  درهبى   -  

 .السم است 

 

 اصالح ضیٍْ ی سًذگی   -  

 تزک سیگبر ّ الکل   -  

اُبی خیلی تٌذ ّ ػذم استفبدٍ اس غذ  -  

 هحزک سا 

اس ًْضیذًی ُبی حبّی کبفئیي خْدداری   -  

 .کٌیذ 

 .خْاة  ّ استزاحت کبفی داضتَ ببضیذ   -  

  .لیْاى آة بٌْضیذ 8-6رّساًَ حذاقل   -  

.اس اضطزاة ّ استزص بپزُیشیذ   -  



گاستزیت چیست؟؟؟   

پوفلت آهْسضی هذدجْ   

تِیَ ّ تٌظین :

کارضٌاص پزستاری  –هِیي جؼفزی       

 سیز ًظز سْپزّایشر آهْسضی

 اردیبھشت 1398

لطفا در هْارد سیز سزیؼا بَ پشضک 

خْد هزاجؼَ کٌیذ :

 اگز درد ضذت یببذ.  -

 .اگز هذفْع سیبٍ یب قیزی ضْد  -

.اگز استفزاؽ خًْی ّجْد داضتَ ببضذ  -

 :اگز کن آبی ظبُز ضْد هثل -

 خطکی دُبى      

پْست چزّکیذٍ     

 تطٌگی سیبد      

ادرار  کن ضذى     

تْجَ !!!!!!!!!!   

جذی بگیزیذرا  خًْی زاؽ استفیب  هذفْع قیزی 

 !!!؟؟؟؟

جشء اصلی درهاى استرػایت رژین غذایی 

 با آرزوی سالمتی برای شما مددجوی عزیز
در صورت ھر گونھ ابھام با شماره تلفن 
34225868 بخش اورژانس بیمارستان 

. معتمدی تماس بگیرید

 هٌبغ : 

ّیزایص دّاسدُن–گْارش  – 7بزًّز سْدارث جلذ 




